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físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas 
entidades da administração pública federal direta, autár-
quica e fundacional  2108

9.792 – de 14 de maio de 2019 – Regulamenta o inciso III do pa-
rágrafo único do art. 11-A da Lei 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, que dispõe sobre a exigência de inscrição do mo-

torista de transporte remunerado privado individual de 
passageiros como contribuinte individual do Regime Ge-
ral de Previdência Social  2112

9.825 – de 5 de junho de 2019 – Regulamenta a Lei 13.810, de 8 de 
março de 2019, para dispor sobre o cumprimento de san-
ções impostas por resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas  2113

9.830 – de 10 de junho de 2019  – Regulamenta o disposto nos 
art. 20 ao art. 30 do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro 
de 1942, que institui a Lei de Introdução às normas do Di-
reito brasileiro  2116

9.845 – de 25 de junho de 2019 – Regulamenta o Estatuto do De-
sarmamento  2123

9.846 – de 25 de junho de 2019 – Regulamenta o Estatuto do De-
sarmamento  2125

9.847 – de 25 de junho de 2019 – Regulamenta o Estatuto do De-
sarmamento  2127

10.024 – de 20 de setembro de 2019 – Regulamenta a licitação, na 
modalidade pregão, na forma eletrônica  2147

10.209 – de 22 de janeiro de 2020 – Requisição de informações e 
documentos e sobre o compartilhamento de informa-
ções protegidas pelo sigilo fiscal 2155

10.282 – de 20 de março de 2020 – Regulamenta a Lei 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e 
as atividades essenciais 2162

10.316 – de 7 de abril de 2020  – Regulamenta a Lei 13.982, de 2 
de abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais 
de proteção social a serem adotadas durante o perío-
do de enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus  
(Covid-19) 2179

10.852 – de 8 de novembro de 2021 – Regulamenta o Programa 
Auxílio Brasil, instituído pela Medida Provisória 1.061/2021 2278

10.854 – de 10 de novembro de 2021 – Regulamenta disposições 
relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Per-
manente de Consolidação, Simplificação e Desburocrati-
zação de Normas Trabalhistas Infralegais e o Prêmio Na-
cional Trabalhista 2285

DECRETO LEGISLATIVO
6 – de 20 de março de 2020  – Reconhece a ocorrência do 

estado de calamidade pública 2162

MEDIDAS PROVISÓRIAS
2.172-32 – de 23 de agosto de 2001 – Nulidade de estipulações con-

tratuais usurárias 1700
2.220 –  de 4 de setembro de 2001 – Concessão de uso especial 

de imóvel em área urbana 1700
1.085 – de 27 de dezembro de 2021 – Dispõe sobre o Sistema Ele-

trônico dos Registros Públicos – SERP 2303

MENSAGEM
93 – de 18 de março de 2020  – Solicita o reconhecimento, 

pelo Congresso Nacional, de estado de calamidade pú-
blica com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em decor-
rência da pandemia da COVID-19 declarada pela Organi-
zação Mundial da Saúde 2161

ATO
491 – de 23 de setembro de 2014, do TST  – Aplicação da Lei 

13.015/2014 aos recursos interpostos das decisões publi-
cadas a partir da data de sua vigência 1942

RESOLUÇÕES
35 – de 24 de abril de 2007, do CNJ – Disciplina a aplicação da 

Lei 11.441/2007 pelos serviços notariais e de registro 1787
1.418 – de 30 de agosto de 2010, do TST – Agravo de instrumento 

interposto de despacho que negar seguimento a recurso 
de competência do TST 1817

125 – de 29 de novembro de 2010, do CNJ – Política Judiciária 
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de in- 
teresses  1817

67 – de 16 de março de 2011, do CNMP – Fiscalização pelo MP 
das unidades de cumprimento de medidas socioeduca-
tivas de internação e semiliberdade e de adolescentes 
privados de liberdade em cadeias públicas 1823

458 – de 22 de março de 2011, do STF – Identificação das partes 
em inquéritos, ações penais e processos decretados se-
gredo de justiça 1824
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175 – de 14 de maio de 2013, do CNJ – Habilitação, celebração 
de casamento civil, ou de conversão de união estável em 
casamento, entre pessoas de mesmo sexo 1906

10 – de 6 de outubro de 2015, do STJ – Regulamenta o proces-
so judicial eletrônico no STJ* 1962

203 – de 15 de março de 2016, do TST –  Edita a Instrução Nor-
mativa TST 39/2016 1974

205 – de 15 de março de 2016, do TST – Edita a Instrução Nor-
mativa TST 40/2016 1977

9 – de 6 de dezembro de 2017, do CNDH  – Dispõe sobre o 
Direito Humano à Alimentação Adequada de mulheres e 
adolescentes em privação de liberdade, em especial ges-
tantes, lactantes e com filhos e filhas 2082

1 – de 19 de janeiro de 2018, do CNE – Define o uso do nome 
social de travestis e transexuais nos registros escolares 2085

5 – de 5 de fevereiro de 2018, do CGICN  – Propõe a regula-
mentação da emissão do Documento Nacional de Iden-
tidade (DNI) em meio digital, previsto na Lei 13.444, de 11 
de maio de 2017, detalhando o padrão, procedimentos e 
elementos de segurança necessários para expedição 2085

139 – de 19 de abril de 2018, do CGSN – Dispõe sobre o Progra-
ma Especial de Regularização Tributária das Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples 
Nacional (Pert-SN), destinado ao Microempreendedor 
Individual 2093

221 – de 21 de junho de 2018, do TST – Edita a Instrução Norma-
tiva TST 41/2018 2096

642 – de 14 de junho de 2019, do STF  – Dispõe sobre o julga-
mento de processos em lista nas sessões presenciais e 
virtuais do Supremo Tribunal Federal 2118

693 – de 17 de julho de 2020, do STF – Regulamenta o processo 
judicial eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Fede-
ral e dá outras providências 2208

PORTARIAS
2.344 – de 24 de março de 2011, da RFB – Sigilo fiscal na Secretaria 

da Receita Federal do Brasil 1824
21 – de 8 de janeiro de 2018, da PGFN – Dispõe sobre o paga-

mento e o parcelamento de débitos relativos à diferença 
devida do imposto sobre a renda retido na fonte, de que 
trata o art. 3° da Lei 13.586, de 28 de dezembro de 2017* 2084

142 – de 22 de fevereiro de 2018, do MEC – Institui o Programa 
Mais Alfabetização, que visa fortalecer e apoiar as unida-
des escolares no processo de alfabetização dos estudan-
tes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do 
ensino fundamental* 2086

5 – de 27 de fevereiro de 2018, do MJ/MESP – Dispõe sobre o 
procedimento de reconhecimento da condição de apa-
tridia e da naturalização facilitada dela decorrente* 2088

218 – de 27 de fevereiro de 2018, do MJ – Dispõe sobre o pro-
cedimento de avaliação da condição de hipossuficiência 
econômica para fins de isenção de taxas para obtenção 
de documentos de regularização migratória e de paga-
mento de multas* 2089

7 – de 13 de março de 2018, do MJ/MRE/MESP – Dispõe sobre 
o visto temporário e a autorização de residência para fins 
de estudo 2091

8 – de 13 de março de 2018, do MJ/MESP/MRE – Dispõe so-
bre o visto temporário e sobre a autorização de residên-
cia para tratamento de saúde 2092

770 – de 11 de outubro de 2019, do MJSP – Dispõe sobre o im-
pedimento de ingresso, a repatriação e a deportação 
de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrá-
rio aos princípios e objetivos dispostos na Constituição  
Federal 2152

450 – de 3 de abril de 2020, do INSS – Dispõe sobre as altera-
ções constantes na Emenda Constitucional 103/2019 e 
na Medida Provisória 905/2019 2165

INSTRUÇÕES NORMATIVAS
3 – de 11 de fevereiro de 2014, do STJ – Expedição de precató-

rios no âmbito do STJ 1924
67 – de 8 de julho de 2021, do MEcon  – Dispõe sobre a dis-

pensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei 
14.133/2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, 
no âmbito da Administração Pública federal direta, autár-
quica e fundacional 2268

PROVIMENTOS
144 – de 13 de junho de 2011, do CFOAB – Exame de Ordem 1827
30 – de 16 de abril de 2013, do CNJ – Recepção e protesto de 

cheques, visando coibir fraudes que possam acarretar 
prejuízos aos devedores ou a terceiros 1905

37 – de 7 de julho de 2014, do CNJ  – Registro de união está-
vel, no Livro “E”, por Oficial de Registro Civil das Pessoas  
Naturais 1931

1 – de 8 de fevereiro de 2019, da CGJT – Recebimento e pro-
cessamento do Incidente de Desconsideração da Per-
sonalidade Jurídica (IDPJ) das sociedades empresariais, 
nos termos do artigo 855-A da CLT 2105

201 – de 27 de outubro de 2020, do CFOAB  – Dispõe so-
bre a participação da OAB no cumprimento do dispos-
to no art.  7º-B da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advo-
cacia e da OAB), bem como nos arts. 15, 20, 32 e 37 da 
Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), e, ainda, 
no cumprimento de decisão que determinar a busca e 
apreensão de que trata o art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994 
(Estatuto da Advocacia e da OAB) e dá outras providências 2220

205 – de 15 de julho de 2021, do CFOAB – Dispõe sobre a publi-
cidade e a informação da advocacia 2270

CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/2015 2497

CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA 
NACIONAL 2501

REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA  
ADVOCACIA E DA OAB 2479

REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 2425

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA 2447

EXPOSIÇÕES DE MOTIVOS
Nova Parte Geral do CP 463
Parte Especial do CP 469
LEP    1319
CPP    529
CLT    867
CPM    769
CPPM    805

NOTAS DE ATUALIZAÇÃO DA CLT 865

NORMAS INTERNACIONAIS
1928 – Convenção de Direito Internacional Privado  – Código 

Bustamante 2317
1928 – Convenção de Havana sobre Tratados 2332
1944 – Convenção de Aviação Civil Internacional 2333
1945 – Carta das Nações Unidas 2340
1945 – Estatuto da Corte Internacional da Justiça 2346
1948 – Declaração Universal dos Direitos Humanos 2350
1951 – Estatuto da Conferência da Haia de Direito Internacional 

Privado 2351
1954 – Convenção sobre Asilo Diplomático 2352
1954 – Convenção sobre Asilo Territorial 2354
1958 – Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de 

Sentenças Arbitrais Estrangeiras 2355
1961 – Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas 2356
1961 – Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia 2359
1963 – Convenção de Viena sobre Relações Consulares 2361
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1965 – Convenção relativa à Citação, Intimação e Notificação no 
Estrangeiro de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em 
Matéria Civil e Comercial  2369

1969 – Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto 
de San José da Costa Rica 2371

1969 – Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 2377
1978 – Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Ma-

téria de Tratados 2384

1979 – Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Di-
reito Internacional Privado 2390

1998 – Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 2391
2002 – Convenção Interamericana contra o Terrorismo 2412
2007 – Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-

cia e seu Protocolo Facultativo 2414

EXCERTOS DO CPC/1973 453
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