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Glossário das Abreviaturas  
Usadas neste Dicionário

• ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
•	 ADIN	–	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade
•	 Arts.	–	Artigos
•	 C.	Águas	–	Código	de	Águas	–	Decreto	no	24.643/1934
•	 Cbust	–	Código	de	Bustamante
•	 CC	–	Código	Civil	–	Lei	no	10.406/2002
•	 CCom	–	Código	Comercial	–	Lei	no	556/1850
•	 CDC	–	Código	de	Defesa	do	Consumidor	–	Lei	no	8.078/1990
•	 CF	–	Constituição	Federal
•	 CLT	 –	 Consolidação	 das	 Leis	 do	 Trabalho	 –	 Decreto-Lei	 no 

5.452/1943
•	 CMN	–	Conselho	Monetário	Nacional
•	 Cód.	Bras.	Aer.	–	Código	Brasileiro	de	Aeronáutica	–	Lei	no 7.565/1986
•	 Conv.	–	Convenção
•	 CP	–	Código	Penal	–	Decreto-Lei	no	2.848/1940
•	 CPC	–	Código	de	Processo	Civil	–	Lei	no	5.869/1973
•	 CPI	–	Código	de	Propriedade	Industrial	–	Lei	no	9.279/1996
•	 CPM	–	Código	Penal	Militar	–	Decreto-Lei	no	1.004/1969
•	 CPP	–	Código	de	Processo	Penal	–	Decreto-Lei	no	3.689/1941
•	 CTN	–	Código	Tributário	Nacional	–	Lei	no	5.172/1996
•	Dec.	–	Decreto
•	 Dec.-lei	–	Decreto-Lei
•	 Dir.	–	Direito
•	 Dir.	Adm.	–	Direito	Administrativo
•	 Dir.	Com.	–	Direito	Comercial
•	 Dir.	Const.	–	Direito	Constitucional
•	 Dir.	Civil	–	Direito	Civil
•	 Dir.	do	Trab.	–	Direito	do	Trabalho



•	 Dir.	Fal.	–	Direito	Falimentar
•	 Dir.	Proc.	Civil	–	Direito	Processual	Civil
•	 DT	–	Disposições	Transitórias
•	 ECA	–	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	–	Lei	no	8.069/1990
•	 EOAB	–	Estatuto	da	OAB	–	Lei	no	8.906/1994
•	 LC	–	Lei	Complementar
•	 LCP	–	Lei	das	Contravenções	Penais	–	Decreto-Lei	no	3.688/1941
•	 Lei	das	S/A	–	Lei	das	Sociedades	Anônimas	–	Lei	no	6.404/1976
•	 LICC	 –	 Lei	 de	 Introdução	 ao	 Código	 Civil	 –	 Decreto-Lei	 no 

4.657/1942
•	 Loc.	lat.	–	Locução	latina
•	 LRE	–	Lei	de	Recuperação	Judicial,	Extrajudicial	e	Falência	–	Lei	no 

11.101/2005.
•	 LRP	–	Lei	de	Registros	Públicos	–	Lei	no	6.015/1973
•	 LU	–	Lei	da	Usura	–	Decreto	no	22.626/1933
•	 MP	–	Medida	Provisória
•	 OAB	–	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil
•	 OIT	–	Organização	Internacional	do	Trabalho
•	 P.	ex.	–	Por	exemplo
•	 Proc.	Civil	–	Processo	Civil
•	 Proc.	Penal	–	Processo	Penal
•	 Proc.	do	Trab.	–	Processo	do	Trabalho
•	 q.	v.	–	qui videctus	(que	seja	visto)*
•	 Res.	–	Resolução	
•	 RPS	–	Regulamento	da	Previdência	Social	–	Decreto	no	3.048/1999
•	 Segs.	–	Seguintes
•	 STF	–	Supremo	Tribunal	Federal
•	 STJ	–	Superior	Tribunal	de	Justiça
•	 Súm.	–	Súmula
•	 TST	–	Tribunal	Superior	do	Trabalho

*	Expressão	utilizada	em	dicionários	para	indicar	que	determinado	assunto	deve	ser	
lido	em	outro	verbete	ou	pesquisado	conforme	o	indicado.
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Abaixo-Assinado – Documento de 
cunho coletivo que contém manifes-
tação de protesto, de solidariedade, 
pedido ou reivindicação, fi rmado por 
um grande número de pessoas. Quan-
do se refere à pessoa que assina um 
documento (p. exemplo, uma petição), 
não se usa hífen: “abaixo assinado”; pl. 
Abaixo-assinados.

Abalo de Crédito – Dúvida lançada 
sobre a capacidade de alguém poder 
saldar seus compromissos. Perda de 
credibilidade no comércio, provocada 
de modo injusto.

�� V. CC: art. 940.
�� V. Súm. no 159 do STF.

Abalroamento – 1. Colisão entre aero-
naves, no ar, ou em manobras terrestres 
(Cód. Bras. Aer.: art. 273). 2. Colisão de 
embarcações em movimento, ou uma 
delas estacionada (Dir. Marítimo). 3. 
Choque de veículos automotores.

Abandonatário – Aquele que toma 
posse de coisa abandonada; ocupador 
(Dir. Marítimo). Aquele em cujo favor 
se opera o abandono liberatório (q.v.).

Abandono (Dir. Civil) – Causa de perda 
da propriedade imóvel, assim como a 
alienação, renúncia ou perecimento 
do imóvel.

�� V. CC: arts. 1.275, III, e 1.263.

	Assecuratório: V. abandono sub-
-rogatório.

	Da Carga: Dá-se quando, nos casos 
previstos em lei, o segurado abandona 

os objetos seguros e pede ao segurador 
indenização por perda total (Dir. Com. 
Marítimo).

�� V. CCom: art. 753.

	Da causa: Extinção do processo 
pelo fato de o autor não promover 
atos e diligências que lhe competirem, 
por mais de trinta dias. Se der causa, 
por três vezes, à extinção do processo, 
pelo fundamento previsto na lei, o autor 
não poderá intentar nova ação contra o 
réu com o mesmo objeto; poderá, porém, 
alegar em defesa o seu direito.

�� V. CPC: art. 268, parágrafo 
único.

	Da Coisa (Dir. Civil): Ato pelo qual 
alguém, voluntariamente, abdica da 
posse e propriedade de uma coisa, por 
não querê-la mais.

�� V. CC: art. 1.275.

	Da herança: Renúncia da herança. 
Recusa voluntária do herdeiro em re-
ceber a herança para não ser obrigado 
a pagar dívidas e legados do espólio, 
que passam à responsabilidade dos 
coerdeiros, legatários e credores. A 
renúncia deve constar, expressamente, 
de escritura pública ou termo judicial.

�� V. CC: arts. 1.806 a 1.813.

	Da posse: O abandono é uma das 
causas da perda da posse das coisas. 
O atual CC, em seu art. 1.223, dispõe: 
“Perde-se a posse quando cessa, em-
bora contra a vontade do possuidor, o 
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poder sobre o bem ao qual se refere o 
art. 1.196” (q.v.). 

	Da servidão: Dá-se quando o dono 
do prédio serviente deixa-o, voluntaria-
mente, ao proprietário do dominante; 
se este se recusar a receber a proprie-
dade ou parte dela, será obrigado a 
custear obras necessárias à sua con-
servação e uso.

�� V. CC: art. 1.382.

	De aeronave: Dá-se quando o pro-
prietário, de forma expressa, abandona 
a aeronave, ou quando esta estiver sem 
tripulação e não se puder determinar 
sua legítima procedência (Cód. Bras. 
Aer.: art. 120, § 1o). Cessão feita ao 
segurador nos casos de perda ou avaria 
grave, ou decurso do prazo de 180 dias 
(art. 120, § 2o)  após a última notícia do 
avião, na hipótese de desaparecimento 
(Cód. Bras. Aer.).

	De animais: Renúncia ao direito 
de propriedade ou perda voluntária 
da posse. Consequência: os animais 
tornam-se res nullius e podem ser 
apreendidos e apropriados (CC, art. 
1.263). Introdução em propriedade 
alheia é delito (CP: art. 164).

	De cargo público: abandono de cargo 
público por mais de 3 dias consecuti-
vos, ou por 60 dias intercaladamente, 
durante o período de 12 meses. Pode 
ocasionar, também, crime contra a 
Administração Pública.

�� V. CP: art. 323.

�� V. Lei no 8.112/1990 (Dispõe so-
bre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas 
federais): art. 138.

	De emprego: Constitui falta grave o 
não cumprimento, sem justificação, da 
obrigação de trabalhar, o que enseja a 
rescisão do contrato de trabalho (CLT, 
art. 482, i). Ausência por mais de 30 
dias consecutivos, sem justa causa, dá 

motivo à demissão. Levam-se em conta 
dois pressupostos: – material: falta 
continuada ao trabalho por 30 dias ou 
mais, com patente intuito de não retor-
nar (CLT: art. 482, i). O abandono pode 
caracterizar-se em prazo inferior a 30 
dias, quando o empregado passa a tra-
balhar em outra empresa; – subjetivo: 
intenção de não retornar ao emprego, 
quando o empregado perde direitos.

	De família: Deixar de cumprir, por 
ato voluntário, deveres próprios do chefe 
de família – obrigações alimentícias, 
de moradia, educação, assistenciais, e 
outras – enseja perda do poder familiar.

�� V. CC: art. 1.638, I a III.
�� V. CP: art. 244 e segs.

	De incapaz: Deixar de cumprir os 
deveres de vigiar e cuidar dos filhos 
menores ou incapazes sob seus cuida-
dos, guarda, vigilância ou autoridade 
(pais ou responsáveis). O mesmo que 
abandono de pessoa e abandono de 
menor.

�� V. CP: art. 133.

�� V. Lei no 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

	De instância: Dá-se quando o autor 
renuncia, por vontade própria, a pros-
seguir o procedimento por ele iniciado 
(Dir. Processual).

	De serviço: Caracteriza-se quando 
o empregado, por ato de indisciplina, 
abandona o serviço sem justificativa, 
em meio à jornada de trabalho, retor-
nando posteriormente; quando repeti-
do caracteriza desídia e insubordina-
ção, mesmo quando ele não quer deixar 
o emprego e constitui justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho.

�� V. CLT: art. 482, e, i e h.

	Do Álveo: Trata-se de aquisição por 
acessão (q.v.), quando o curso de um rio 
é modificado e o álveo abandonado pas-



11ABA ABA

sa à posse dos proprietários ribeirinhos 
das duas margens.

�� V. CC: arts. 1.248, IV, e 1.252.
	Do estabelecimento: É um dos atos 
característicos para decretação da 
falência. Dá-se quando o comerciante 
fecha seu estabelecimento e abandona 
os atos negociais sem motivo razoável 
sem deixar procurador para responder 
pelas obrigações sociais. Pela antiga lei 
de falências rescindia-se a concordata 
nesse caso. Um dos princípios da LRE 
é o rigor na punição relativa à falência 
e à recuperação, diferentemente da lei 
anterior cujas penas eram brandas e 
aplicadas pela prática ou omissão de 
atos formais. Não há um momento 
específico para que sejam avaliados os 
crimes falenciais conforme a antiga lei, 
mas vários momentos possíveis. Nos 
arts. 168 a 178 estão descritos onze 
(11) tipos penais, sendo que em dez (10) 
deles a pena pelos delitos praticados é 
a de reclusão.

�� V. Lei no 11.101/2005 (Lei de 
Recuperação de Empresas e Falên-
cias): art. 94, III, f.

	Do imóvel locado: Saída clandesti-
na, pelo inquilino, do imóvel locado. 
Durante a locação, o inquilino pode 
devolver o imóvel, desde que pague 
multa. No caso de abandono, conti-
nuará responsável pelos aluguéis em 
atraso. Quando o imóvel é abandonado 
após o início da ação de despejo, o loca-
dor pode requerer imissão na posse.

�� V. Lei no 8.245/1991(Dispõe sobre 
as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes): 
arts. 4o, parágrafo único, e 66.
�� V. Lei no 12.112/2009.

	Do lar conjugal: Afastamento do lar 
conjugal, praticado pelo marido, que, 
neste caso, deve prestar assistência 
à família, ou pela mulher, que perde 

o direito à prestação desta obrigação. 
Para caracterizar o abandono, o afasta-
-mento deve ser definitivo. O abandono 
do lar enseja a ruptura da sociedade 
conjugal.

�� V. CC: art. 1.573, IV.
�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do 

Divórcio).
�� V. EC no 66/2010 (Dispõe sobre 

a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
cial por mais de 1 (um) ano ou de 
comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos).

	Do prêmio: Ocorre na Bolsa de Va-
lores, quando o comprador desiste de 
opção em operação a termo sobre títu-
los e, por isso, paga uma indenização 
(ou prêmio) previamente ajustado.

	Do processo: Ocorre na paralisação 
do processo por tempo superior a um 
ano, por negligência de ambas as par-
tes, ou por mais de 30 dias, em razão 
do autor.

�� V. CPC: art. 267, II e III. 

	Do produto: Quando se tem um 
produto de importação abandonado, o 
cálculo do imposto é o preço da arrema-
tação e o arrematante é o contribuinte 
desse imposto.

�� V. CTN: arts. 20, III, 22, II, 46, 
III, e 51, IV.

	Do recém-nascido: Deixar exposto 
ou abandonado recém-nascido, para 
ocultar desonra própria, constitui 
crime previsto no CP: art. 134.

	Intelectual: Pela Lei Penal Brasilei-
ra (art. 246), constitui crime “deixar, 
sem justa causa, de prover a instrução 
primária de filho em idade escolar”. A 
pena é de detenção por 15 dias a 1 mês 
ou multa. O art. 247 preceitua outras 
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formas de abandono intelectual nos 
seus incisos I a IV, pré-fixando pena 
de detenção de 1 a 3 meses ou multa. 
Segundo o art. 3o da Lei no 10.741, de 
1o-10-2003, em vigor desde 1o-1-2004, 
o idoso tem direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, 
ao respeito, e à convivência familiar 
e comunitária, sendo o atendimento 
desses direitos obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder 
Público. O parágrafo único indica a 
garantia de prioridade em oito incisos 
(q.v.). O art. 98 pune o abandono do 
idoso, “em hospitais, casas de saúde, 
entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessi-
dades básicas, quando obrigado por lei 
ou mandado”. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), em seu art. 
98, dispõe sobre medidas de proteção 
à criança e ao adolescente, as quais 
são aplicadas sempre que os direitos 
reconhecidos pela lei forem ameaçados 
ou violados: por ação ou omissão da 
sociedade ou do Estado; por falta, omis-
são ou abuso dos pais ou responsável; 
em razão de sua conduta. Segundo o 
art. 1.638 do novo CC, o pai ou a mãe 
perderá, por ato judicial, o poder fami-
liar, nas seguintes condições: castigar 
imoderadamente o filho, deixar o filho 
em abandono; praticar atos contrários 
à moral e aos bons costumes; incidir, 
reiteradamente, nas faltas previstas 
no art. 1.637 (q.v.).
	Liberatório: Nos casos em que as 
leis comerciais preveem, o dono ou 
comparte do navio, para eximir-se 
de responsabilidade decorrente de 
atos do capitão ou danos causados a 
efeitos recebidos a bordo, deixa que 
os credores se apoderem do navio no 
estado em que se encontra. Significa a 
transferência da propriedade do navio 
para ressarcimento dos prejuízos. O 

capitão não pode abandonar o navio 
fora da hipótese de naufrágio.

�� V. CCom: art. 508.
	Material: O Código Penal dispõe, em 
seu art. 244, que constitui abandono 
material “deixar, sem justa causa, de 
prover a subsistência do cônjuge ou de 
filho menor de 18 anos ou inapto para 
o trabalho ou de ascendente inválido 
ou maior de 60 anos, não lhes propor-
cionando os recursos necessários ou 
faltando ao pagamento de pensão ali-
mentícia judicialmente acordada, fixada 
ou majorada; deixar, sem justa causa, 
de socorrer descendente ou ascendente, 
gravemente enfermo”. Estabelece para 
o caso pena de detenção de 1 a 4 anos 
e multa de uma a dez vezes o maior 
salário-mínimo vigente no País.

	Moral: Crime contra a assistência 
familiar, resultante da negligência ou 
da falta de cuidado daquele que tem o 
dever de guarda ou vigilância do menor 
de 18 anos.

�� V. CP: arts. 246 e 247.
	Sub-rogatório: Dá-se quando o 
segurado abandona ou transfere aos se-
guradores os efeitos de sua apólice para 
deles receber a quantia total estipulada 
no seguro, ou indenização por perda 
total, e não apenas o valor dos prejuízos 
em caso de arresto, naufrágio, varação 
ou sinistro marítimo (Dir. Marítimo e 
CCom: art. 753). V. abandono de aero-
nave e abandono de carga. O mesmo 
que abandono assecuratório.

	No aluguel: em casos de reparos no 
Imóvel: O inquilino poderá pedir aba-
timento proporcional no aluguel, se os 
reparos urgentes que o prédio locado 
necessita durarem mais de 10 dias. 
Poderá rescindir o contrato se esses 
reparos durarem mais de 30 dias, e 
tolherem o uso regular do imóvel.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe so-
bre as locações dos imóveis urbanos 
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e os procedimentos a elas pertinen-
tes): art. 26, parágrafo único.
�� V. Lei no 12.112/2009.

Abdicação – Renúncia de um rei ou 
príncipe às prerrogativas ou poderes 
governamentais de que estava inves-
tido. V. renúncia.

�� V. CF de 1824: art. 126.
Abertura – 1. Ação de abrir. 2. Aberta, 
buraco, fenda, furo. 3. Início, princípio 
de exercício, de função pública. 4. Ins-
tauração: abertura de falência.

	De audiência: Ato pelo qual abre a 
audiência o magistrado que a preside, 
seja na sede do juízo, seja em outro 
local por ele previamente marcado. O 
juiz que declarar aberta a audiência 
mandará apregoar as partes e os seus 
respectivos advogados. 

�� V. CPC: art. 450.
	De crédito: Contrato pelo qual di-
nheiro, mercadorias ou outros valores 
são colocados, durante certo tempo, 
em estabelecimento de crédito ou 
casa comercial, à disposição de pessoa 
que se obriga ao seu total reembolso, 
ou parcelado, acrescido de despesas 
dentro de um prazo preestabelecido. 
Abertura de crédito pode ser verbal 
ou por meio de testemunhas. Se há 
promessa de garantia e esta não se 
efetiva, o creditado nada pode exigir.

�� V. CC: arts. 476 e 477.

	De estabelecimento: Instalação de 
uma firma e início de seus negócios 
(Dir. Comercial).

	De hostilidades: Declaração de es-
tado de guerra e início de hostilidades 
entre dois ou mais países (Dir. Inter-
nacional Público).

	De inventário: Instaurar-se-á o 
inventário judicial do patrimônio he-
reditário sempre que houver menores 
ou incapazes interessados ou quando 
houver testamento. O inventário de-

verá ser aberto no prazo de 60 dias a 
contar da abertura da sucessão (q.v.) e 
ser encerrado nos 12 meses seguintes. 
Esse prazo poderá ser dilatado por 
requerimento do inventariante ou de 
ofício pelo juiz. Com a entrada em vigor 
da Lei no 11.441/2007, que altera o art. 
982 do CPC, foi criada a possibilidade 
de feitura do inventário e partilha de 
bens extrajudicialmente, por meio de 
escritura pública, a qual constituirá 
título hábil para o registro imobiliário. 
Com relação ao tema, houve alteração 
pela Lei no 11.965, de 3-7-2009, que 
passou a dispor sobre a participação 
do defensor público na lavratura da 
escritura pública de inventário e de 
partilha e de divórcio consensual. Além 
disso, o § 1o do art. 982 da mesma lei 
dispõe que a partir de agora o tabelião 
somente lavrará a escritura pública se 
todas as partes interessadas estiverem 
assistidas por advogado comum ou 
advogados de cada uma delas ou por 
defensor público, cuja qualificação e 
assinatura constarão do ato notarial. 
Veja que, com o advento desta altera-
ção, passa a entrar a figura do defensor 
público no rol.

�� V. CC: art. 1.796.
�� V. CPC: arts. 982 a 986.
�� V. Súm. no 542 do STF.
�� V. EC no 66/2010 (Dispõe sobre 

a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
cial por mais de 1 (um) ano ou de 
comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos).

	De prazo: Determinação do momen-
to em que começam a correr prazos 
para o exercício de um direito, cumpri-
mento de uma obrigação ou execução 
de algum ato jurídico (CPC: art. 241; 
Lei no 9.800/1999). Quem detiver a pos-
se e administração do espólio deverá 
requerer o inventário e a partilha no 
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prazo do art. 983 do CPC, instruindo o 
requerimento com a certidão de óbito 
do autor da herança.

�� V. CPC: arts. 987 e 988.

	Da sucessão: A abertura de sucessão 
ocorre após a morte daquele cujos bens 
serão objeto de inventário e partilha. 
Distingue-se desta abertura de suces-
são (CC: art. 1.784) o requerimento de 
inventário (CPC: art. 983) e da partilha, 
a contar de 30 dias da abertura de su-
cessão, a ser ultimada nos seis meses 
seguintes no caso de ausentes.

�� V. CC: art. 38.

�� V. CPC: art. 1.163, caput. 

	De testamento: Ato que revela o 
testamento cerrado, pelo juiz, na forma 
da lei.

�� V. CC: art. 1.875.

�� V. CPC: arts. 173, II, e 1.125.

Abigeato – Furto de animais mansos, 
espalhados por currais de modo a difi-
cultar a vigilância do proprietário sobre 
eles. A captura de animais selvagens 
não tipifica o delito.

Abjudicar – Entrar ou reintegrar-se 
na posse de coisa, por via judicial, que 
outro ilegitimamente detinha.

Abolição do Crime – (Em latim, abo-
litio criminis). Se lei posterior deixar 
de considerar crime um fato, cessam 
a execução e os efeitos penais de uma 
sentença condenatória. Entrando em 
vigor a lei nova, deve ser reconhecida 
e declarada a abolitio criminis, na pri-
meira e na segunda instâncias.

Abono – É a participação de um tercei-
ro na fiança que garante o pagamento, 
ou pode significar o reconhecimento 
da autenticidade de uma assinatura, 
ou, ainda, a gratificação paga ao 
empregado.

	Anual: Trata-se de benefício previ-
denciário ao segurado e ao dependente 
que, durante o ano, receberam auxílio-
-doença, auxílio-acidente, aposenta-
doria, pensão por morte ou auxílio- 
-reclusão. O cálculo se faz conforme o 
valor da renda mensal do benefício no 
mês de dezembro de cada ano.

�� V. Lei no 8.213/1991 (Dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social): art. 40.

�� V. Dec. no 3.048/1999 (Aprova 
o Regulamento da Previdência 
Social): art. 120 do Regulamento.

	De férias: Pagamento, pelo empre-
gador, ao empregado, de um terço do 
período de férias a que tiver direito, em 
espécie pecuniário.

�� V. CLT: arts. 143 a 145.

	PIS/PASEP: Este benefício está 
previsto no art. 239, § 3o, da CF e na 
Lei no 7.998/1990, art. 9o. É pago por 
esses programas agora unificados e 
corresponde a um salário-mínimo por 
ano a trabalhadores que estejam, pelo 
menos há cinco anos, devidamente 
cadastrados.

Abortamento – Ato de praticar o abor-
to. Poderá ser praticado pela própria 
gestante ou por terceiro com ou sem 
o consentimento desta. Pode ser pro-
vocado por omissão ou comissão. Há 
previsão para o aborto legal, o qual 
não se pune.

�� V. CP: art. 128.

Aborto – Interrupção da gravidez com 
a morte do feto. 

Abreviatura – Redução de uma frase 
ou palavra que a substitui. O uso de 
abreviaturas é proibido por lei, nos 
autos e termos do processo.

�� V. CPC: arts. 169 e 284, § 1o.
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Abrir Crédito – Autorizar despesa 
pública; dar autorização para que 
uma pessoa efetue o levantamento da 
quantia em dinheiro ou mercadoria.

Ab-rogação – Revogação total de 
uma lei por outra. Uma das formas 
de revogação da lei, por ato do Poder 
Legislativo. O mesmo que revogação.

Absenteísta – Refere-se ao proprietá-
rio agrícola que passa a maior parte 
do tempo fora de sua propriedade; e do 
trabalhador que tem faltas reiteradas 
no trabalho, sem motivo justificado. O 
mesmo que absenteísmo.

Absolutória – Diz-se de sentença que 
absolve.

Absolvição – Decisão judicial que in-
dica a improcedência da acusação feita 
contra alguém, isentando-o de sanção.

�� V. CPC: art. 459.
�� V. CPP: art. 386.

	Sumária: Contra sentença de im-
pronúncia ou de absolvição sumária 
caberá recurso de apelação.

�� V. CPP: arts. 413 a 421 (com re-
dação dada pela Lei no 11.689/2008).

Abstenção – Deixar, intencional-
mente, de exercer um direito ou uma 
função. Renúncia. Desistência. Escusa 
de participar de sufrágio coletivo em 
uma assembleia deliberante. Repúdio 
tácito da herança, pelo qual ela se 
torna jacente.

	De ato: Obrigação de não fazer ou 
obrigação negativa: se o obrigado pra-
ticar o ato, ao credor cabe exigir que o 
desfaça, sob pena de perdas e danos.

�� V. CC: art. 186.

	Do juiz: Diz-se quando o juiz se 
declara suspeito ou impedido de fun-
cionar no feito por razões de ordem 
íntima ou pessoal. Não cabe abstenção 

a pretexto de lacuna ou obscuridade da 
lei (CPP: arts. 252 a 254).

	Do Órgão do Ministério Público: Ato 
pelo qual o promotor, o curador ou 
outro órgão do Ministério Público se 
dá por impedido (CPP: art. 112).

Abstento – Pessoa que desiste de 
herança.

Abuso – (Latim ab: fora; usus: uso). 
Excesso, mau uso do poder, exorbitân-
cia do mandato, arbítrio, violação ou 
omissão do dever funcional.

	Culposo: Quando há, inicialmente, 
uma atitude lícita do agente.

	Da condição de sócio: Falta zelo no 
exercício de suas funções na sociedade. 
Poderá ser responsabilizado pelas 
perdas e danos causados.

�� V. CC: arts. 1.010, § 3o, e 1.013, 
§ 2o.

	Da firma: Uso indevido da firma 
(ou razão social) pelo sócio-gerente; 
verifica-se o abuso quando ultrapas-
sado o limite do objeto social. Cabe 
ação de perdas e danos, sem prejuízo 
de responsabilidade criminal, contra o 
sócio que usar indevidamente da firma 
social ou que dela abusar.

�� V. Dec. no 3.708/1919 (Regula a 
constituição de sociedades por quo-
tas, de responsabilidade limitada): 
arts. 10, 11, 13 e 14.

	Da situação de ordem: Consiste esse 
crime em abusar da inexperiência, 
simplicidade ou inferioridade mental 
de outrem, em proveito próprio ou 
alheio. O mesmo que indução (q.v.).

	De autoridade: O mesmo que abuso 
de poder (q.v.). Consiste na prática 
por órgão público, no exercício de suas 
atribuições, de atos que vão além dos 
limites destas, prejudicando a outrem. 
Três pressupostos fazem-se necessá-
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rios para que esse tipo de abuso se 
caracterize: que o ato praticado seja 
ilícito; praticado por funcionário públi-
co no exercício de sua função; que não 
tenha havido motivo que o legitime. 
No cível também se denomina abuso 
de autoridade, atos de abuso do poder 
familiar, de abuso no poder marital, e 
outros. No Dir. Penal, a matéria está 
tipificada sob a rubrica de exercício 
arbitrário ou abuso de poder.

�� V. CP: art. 350.
�� V. Lei no 4.898/1965 (Lei do 

Abuso de Autoridade).

	De confiança: Abusar alguém da 
confiança que outrem nele deposite e 
assim auferir vantagem ilícita. Prati-
car atos não autorizados pelo mandan-
te, vindo a prejudicá-lo; infidelidade 
do empregado. O abuso de confiança 
constitui agravante no crime de furto 
e outros delitos contra o patrimônio, a 
qual se comunica a eventuais coauto-
res. Na Administração Pública, é o que 
se dá no peculato (q.v.).

	De crédito: Dá-se quando uma 
pessoa ou comerciante usa, com exorbi-
tância, seu crédito, contraindo dívidas 
superiores às suas possibilidades 
financeiras (Dir. Comercial).

	De direito: Exercício anormal de 
um direito, desvirtuando sua finali-
dade social com interesse de lesar a 
outrem. Os direitos não sendo abso-
lutos, mas limitados em sua extensão 
e submetidos a pressupostos quanto 
ao seu exercício, se utilizados além 
desses limites, tornam-se ilegítimos. 
Com o abuso, cessa o direito. Assim se 
caracteriza o abuso: exercício que vai 
além da necessidade determinada por 
sua destinação individual; prática sem 
utilidade para o titular; exercício com 
dano a outra pessoa. O novo CC acolhe 
o abuso de direito como ato ilícito.

�� V. CF: art. 5o.
�� V. CPC: art. 17.
�� V. CC: art. 187.
�� V. Lei no 4.771/1965 (Código 

Florestal).

	De direito de demanda: Abuso 
cometido por quem, por temeridade, 
negligência, emulação ou má-fé causa 
prejuízos injustos a outrem. Dá-se 
também quando o réu opõe resistência 
injustificável ao andamento da lide. 
Uso exorbitante de um direito, com le-
são ao direito patrimonial ou do direito 
de outrem, e responsabilidade moral do 
agente. O mesmo que lide temerária.

	De função: Ocorre quando o funcio-
nário se excede em suas funções, indo 
além dos limites das mesmas (Dir. 
Adm.).

	De incapaz: Consiste em tirar pro-
veito de necessidade, paixão, alienação 
ou debilidade mental de outra pessoa, 
induzindo-a à prática de ato suscetível 
de produzir efeito jurídico, em prejuízo 
de incapaz ou de terceiros. Crime que 
se pratica mais facilmente com menor, 
sendo autor o responsável por ele ou 
com sua conivência, pois, não sendo 
assim, os atos do incapaz não produ-
ziriam efeitos jurídicos. Tais atos são, 
porém, possíveis com aparente licitude: 
quando o trabalhador, menor, assina 
recibos superiores à remuneração que 
recebe, os quais são aceitos, sem dis-
cussão, na Justiça do Trabalho (salvo 
os de quitação geral). Trata-se de crime 
formal, já que basta para caracterizá-lo 
a iminência do dano.

�� V. CP: art. 173.

	De legítima defesa: Dá-se quando o 
ofendido se excede, culposamente, nos 
meios que emprega em sua legítima 
defesa.

�� V. CP: art. 25.
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	De liberdade de imprensa: É o cha-
mado crime de imprensa (q.v.), para o 
qual existe lei especial.

	De poder: Delito em que incorre au-
toridade pública que ordenou executar, 
arbitrariamente, medida privativa de 
liberdade individual de alguém sem 
que sejam atendidas as formalidades 
legais. Também chamado abuso de 
autoridade (q.v.). Pena de detenção de 
1 mês a 1 ano.

	De responsabilidade de favor: Comete 
esse delito quem expede ou aceita dupli-
cata, com a respectiva fatura, que não 
corresponda a venda efetiva de bens ou 
real prestação de serviços (papagaios). 
É a chamada duplicata simulada.

�� V. CP: art. 172.

	Do papel em branco: Dá-se quando 
a pessoa utiliza, em seu benefício e em 
detrimento do interesse de outrem, 
papel assinado em branco por este, 
preenchendo-o com texto que não era 
desejado pelo signatário. Ocorre na 
Justiça do Trabalho, quando empre-
gadores utilizam em sua defesa recibos 
e vales e outros documentos assinados 
em branco e que eles preenchem, poste-
riormente, com declarações contrárias 
ao empregado.

	Do poder familiar: Dá-se quando o 
pai ou a mãe exorbitam de seus direi-
tos, ou deles se omitem, prejudicando 
os bens ou interesses dos filhos. Por 
requerimento de um parente, o juiz ou 
o Ministério Público pode suspender, 
temporariamente, o poder familiar. 
Também o perdem os pais condenados 
por sentença irrecorrível em crime 
apenado com mais de 2 anos de prisão. 
Perdem o poder familiar por ato judi-
cial: a) o pai ou mãe que castigar, de 
modo brutal e imoderado, o filho, caso 
em que podem ser incursos no art. 136 
do CP, que cuida dos maus-tratos; b) os 

pais que deixarem o filho em abandono 
(abandono material e abandono inte-
lectual) (q.v.) (CP: arts. 244 e 246); c) os 
pais que cometerem atos atentatórios à 
moral e aos bons costumes. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente (art. 155 
e segs.) também aponta outras causas 
para a perda do poder familiar, perda 
que não isenta os pais de continuarem 
a prover o sustento dos filhos.

	Do poder econômico: Uso abusivo 
do poder econômico, em prejuízo da 
economia popular ou nacional, com 
açambarcamento de mercadorias, 
manobras especulativas irregulares, 
formação de cartéis, monopólios, trus-
tes etc. para eliminar a concorrência e 
auferir lucros demasiados.

�� V. Lei no 8.884/1994 (Lei An-
titruste, alterada pela Lei no 
10.149/2000).

	Escusável: Quando não é intencio-
nal (Dir. Penal).

	No requerimento de falência: Se o 
requerente da falência o fizer por dolo, 
será condenado, na sentença que julgar 
improcedente o pedido, a indenizar o 
devedor, apurando-se as perdas e os 
danos em liquidação de sentença (Lei 
no 11.101/2005, art. 101).

Açambarcador – Nome que se dá 
à pessoa que adquire diretamente 
dos produtores mercadorias para o 
consumo, a fim de, monopolizando-as, 
causar uma elevação de preços e, com 
este artifício, auferir maiores lucros.

Açambarcar – O mesmo que mono-
polizar (q.v.). Em época de crise, ou 
com vista à especulação, reter grande 
quantidade de um produto ou gênero, 
para forçar a alta dos preços, passando 
o açambarcador, o atravessador, o que 
as leis do Brasil consideram crime, vis-
to que o açambarcamento prejudica a 
livre concorrência e o interesse coletivo. 
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Ele pode ser feito por uma só pessoa, 
por várias (físicas ou jurídicas), ou uma 
associação. Nos Estados Unidos coíbe-
-se esse abuso com leis antitrustes e 
outras. V. abuso do poder econômico.

�� V. Lei no 8.884/1994 (Lei An-
titruste).
�� V. Lei no 1.521/1951 (Lei da 

Economia Popular): art. 3o, III e IV.

�� V. Lei no 8.137/1990: art. 4o, IV.

Ação – Pode definir-se como direito 
subjetivo público de deduzir uma pre-
tensão em Juízo.

	Ação (Dir. Coml.): Título que repre-
senta parte (cota) da divisão do capital 
de uma sociedade anônima, de uma 
sociedade comercial, que dá ao seu pos-
suidor direito creditício perante esta. 
É um título de crédito que propicia ao 
seu portador dividendos, isto é, uma 
participação no meio social. Em relação 
à companhia a ação é indivisível, mas, 
quando pertence a mais de um titular, 
os direitos são exercidos pelo repre-
sentante do condomínio. O subscritor 
ou possuidor da ação denomina-se 
acionista. O estatuto social fixará o 
número de ações em que será dividi-
do o capital social e seu valor será o 
obtido pela divisão desse capital pelo 
número de ações. Quanto ao valor ela 
pode ser: nominal, aquele que se afere 
pela referida divisão e vem expresso no 
certificado da ação, documento que a 
formaliza; real ou patrimonial, a que 
possui; além do nominal, outro valor 
mais palpável, que resulta da divisão 
do patrimônio líquido da sociedade pelo 
número das ações; de valor de merca-
do, mais importante que o nominal. 
Quanto às espécies, a ação pode ser: a) 
quanto à natureza dos direitos atribuí-
dos ao seu titular; b) quanto à forma de 
sua circulação. Quanto à natureza: 1. 
ações ordinárias, que atribuem direitos 

e obrigações comuns a todos, sem dis-
tinção alguma; 2. ações preferenciais, 
com privilégios na distribuição de 
dividendos, no reembolso de capital, 
com prêmio ou não, ou acumulação de 
vantagens indicadas pela lei, tendo o 
acionista direito a voto; 3. ações de gozo 
ou fruição, que podem ser emitidas em 
substituição à de capital, quando se dá 
sua amortização completa, paga por 
antecipação, integralmente. Quanto 
à circulação, devem ser nominativas, 
uma vez que a Lei no 8.021/1990 
extinguiu as ações endossáveis e ao 
portador. Há também ação à ordem, 
transferida por simples endosso, ou 
tradição, se não é nominal; integrali-
zada (liberada), quando integralmente 
paga; fungível, a que está sob custódia 
de instituição financeira; listada em 
bolsa, ação de empresas que atendem 
aos requisitos das Bolsas de Valores 
para efeito de negociação; vazia, a 
que já exerceu todos os seus direitos; 
a reemitir, a adquirida pela própria 
sociedade emitente que aguarda reco-
locação.

�� V. Lei no 6.404/1976 (Dispõe 
sobre as Sociedades por Ações).

	Ação (Dir. Proc.): No Dir. Romano, 
segundo a definição clássica de Celso, 
“ação é o direito de alguém pleitear 
em juízo o que lhe é devido” (Actio 
nihil aliud est quam jus persequendi 
in judicio quod sibi debetur.) Tem a 
palavra vários significados: no sentido 
formal é o processo previsto em lei 
para obter, da autoridade jurisdicional, 
a reintegração ou o reconhecimento 
de um direito violado ou ameaçado; 
no sentido objetivo é sinônimo de 
instância, demanda, causa; no sentido 
subjetivo, do qual dependem os dois 
primeiros, é, conforme a definição de 
Celso, a facultas ou potestas agendi, 
o direito de agir, de acionar a justiça. 
O italiano Giuseppe Chiovenda diz 
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que ação é direito autônomo, que não 
se dirige contra o Estado, mas contra 
o adversário; é o direito de mover o 
aparato judicial do Estado contra 
quem lesa um direito subjetivo. José 
Frederico Marques diz que a ação não 
é um direito à tutela jurisdicional e 
sim o direito de pedir essa tutela, já 
que o Poder Judiciário não a prestará 
apenas porque o interessado o requer, 
pois o pedido não será atendido se não 
preencher a forma prescrita, não exis-
tir interesse e a legitimidade, quando 
houver ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo, quando 
não concorrer qualquer das condições 
da ação, como a possibilidade jurídica, 
a legitimidade das partes e o interesse 
processual.

�� V. CF: art. 5o, XXXV. 
�� V. CPC: arts. 2o, 36, 37, 267, 

IV, e 282.

�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto 
da Advocacia e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – OAB): arts. 5o 
a 15, § 3o.

	Acessória: Ligada à ação princi-
pal (q.v.), da qual é subsidiária; ela 
é proposta perante o juiz daquela, 
isto é, será processada e julgada no 
mesmo juízo da causa. Daí dizer-se: 
Accessorium sequitur principale. Al-
guns autores dizem que ela pode ser: 
preparatória ou voluntária, quando 
vem antes da principal, como no caso 
de separação de corpos, prestação de 
alimentos provisionais; preventiva ou 
obrigatória, a que pode vir antes ou si-
multânea à ação, para dispor os meios 
de salvaguardar ou amparar direitos 
e interesses das partes, vistorias e 
arbitramentos, prestação de cauções, 
sequestro, arresto. Precede, necessa-
riamente, a principal; e incidente, com 
fórmulas próprias e aparece durante 

a lide, sendo resolvida antes do jul-
gamento da ação principal: detenção, 
busca e apreensão (cível), exibição de 
coisas e atentado (penal).

	Acidentária: De competência da 
Justiça Estadual, deverá ser proposta 
no domicílio ou residência do aci-
dentado, no local de trabalho, ou no 
local do acidente; o rito processual é o 
sumário: a intervenção do Ministério 
Público é obrigatória por tratar-se de 
ação de interesse público e de caráter 
alimentar. Há entendimentos que a Lei 
no 8.213/1991 não revogou o art. 13 da 
Lei no 6.367/1976, a qual afirma que, 
“para pleitear direitos decorrentes des-
ta lei não é obrigatória a constituição 
de advogado”.

�� V. CF: art. 109, I.

�� V. Lei no 8.213/1991 ( Planos de 
Benefícios da Previdência Social): 
art. 129, II.

�� V. CLT: art. 643, § 2o.

�� V. Súmulas nos 15 e 226 do STJ.

�� V. Súm. no 501 do STF.

	Anulatória: Destina-se à extinção 
de ato, negócio jurídico ou contrato. 
O proponente deve ter motivo para a 
nulidade prevista em lei, por exemplo, 
a incapacidade de uma das partes 
(CC: art. 4o). Distingue-se da ação de 
nulidade (q.v.) quanto ao objeto: a de 
anulação corresponde ao ato anulável 
(CC: art. 138).

	Anulatória de casamento: Pode ser 
impetrada por qualquer dos cônjuges, 
ou por outrem que tenha legítimo inte-
resse moral ou econômico. Pleiteia-se 
a declaração de nulidade do casamen-
to, quando celebrado sem atender aos 
ditames da lei ou perante autoridade 
não competente. Segue o rito ordiná-
rio; tem a intervenção do promotor de 
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justiça, por se tratar de ação de estado 
(q.v.).

�� V. CC: arts. 1.521, I a VII, 1.533, 
1.548 a 1.558, 1.562 e 1.564.
�� V. CPC: arts. 3o, 82, II, e 852 

a 854.

	Anulatória de débito fiscal: Compete 
ao contribuinte que, de sujeito passivo 
de ação tributária, assume a posição de 
autor, para pleitear a anulação de deci-
são administrativa, como lançamento 
indevido de tributo.

�� V. CTN: arts. 165 a 1.691.

	Anulatória de partilha: Visa desfazer 
partilha amigável, quando viciada por 
coação, dolo, erro essencial ou interven-
ção de incapaz. Segue o rito ordinário e 
prescreve em um ano. Quando a parti-
lha é julgada por sentença, só pode ser 
anulada por ação rescisória de sentença 
(q.v.). O mesmo que ação de nulidade 
de partilha amigável.

�� V. CC: art. 2.027.
�� V. CPC: arts. 1.029 a 1.036.

	Apropriatória: É aquela que promove 
o dono do solo, de boa-fé, contra terceiro 
de boa-fé, ou o dono de má-fé contra 
terceiro de má-fé, que tenha planta-
do, semeado ou edificado sem a sua 
permissão, quando então ele pleiteia 
apropriar-se de sementes, plantas ou 
edificações mediante indenização pelo 
justo valor.

�� V. CC: arts. 1.253 e 1.254.

	Aquisitiva: Dá-se quando o proprie-
tário de terreno vago em zona urbana 
pretende adquirir, por indenização 
arbitrada, do proprietário de prédio 
contíguo, metade da parede deste para 
colocar aí seu travejamento. Pode ser 
também intentada por proprietário 
de prédio urbano ou rural contra o 
dono de imóvel confinante para, com 

indenização prévia, obter meação no 
tapume divisório feito pelo segundo.

�� V. CC: arts. 1.297 e 1.304 a 
1.313.

	Cambiária: Baseia-se em título 
cambial vencido, protestado ou não, 
que é cobrado: nota promissória, letra 
de câmbio, cheque, duplicata etc. É de 
natureza executória; seu autor é o cre-
dor, também denominado tomador. No 
caso de concurso de credores, um deles 
pode representar os demais; havendo 
vários devedores, pode o credor pedir 
o recebimento do que lhe é devido de 
um ou de vários devedores, no total do 
débito ou parcial. O título deverá ins-
truir a petição inicial, se for possível; 
o foro competente é o do domicílio do 
réu. Para opor embargos à execução, 
o devedor dispõe de instrumentos nos 
arts. 741 e 745 do CPC. O protesto do tí-
tulo só é obrigatório na ação cambiária 
regressiva (q.v.) para descaracterizar 
a responsabilidade dos coobrigados. 
Também se diz Execução cambiária 
ou cambial.

�� V. CPC: arts. 585, 741 a 745.

	Cautelar: Aquela em que se pleiteia 
medida que assegure a eficácia de 
sentença da ação principal a que está 
relacionada. Garante o exercício de 
outra ação, de conhecimento ou de 
execução, sendo, assim, instrumental, 
verificando-se nela uma pretensão pré-
-processual. Pode ser instaurada antes 
ou no curso da ação principal, sempre, 
porém, dela dependente. Elementos da 
ação cautelar: 1. autoridade judicial a 
que é dirigida (juiz da causa principal 
ou, se esta se encontra no tribunal, ao 
relator do recurso); 2. nome, estado 
civil, profissão, residência do reque-
rente e do requerido; 3. o processo e 
seu fundamento (esse elemento só será 
exigido quando for requerido em pro-
cedimento preparatório); 4. exposição 
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sumária do direito ameaçado e o receio 
da lesão; 5. provas a serem produzidas. 
As cautelares típicas são: arresto, 
sequestro, caução, busca e apreensão, 
exibição, produção antecipada de 
provas, alimentos provisionais, arrola-
mento de bens, justificação, protestos, 
notificações e interpelações, homolo-
gação de penhor legal; posse em nome 
do nascituro, atentado, apreensão de 
títulos e mais os oito itens constantes 
do art. 888 do CPC. As atípicas são as 
medidas provisórias que o juiz julgar 
necessárias e adequadas.

�� V. CPC: arts. 796 e 813 a 889.

	Cível: Visa à garantia de um direito 
ou ao cumprimento de obrigação civil, 
tutelada pelo Direito Civil. Também 
é cível a ação promovida para a repa-
ração de danos causados por infração 
penal.

	Civil pública de responsa bilidade – 
Visa à reparação de danos causados 
ao meio ambiente, ao consumidor, aos 
bens e direitos de valor artístico, esté-
tico, histórico, turístico e paisagístico. 
É de rito especial, disciplinada pela Lei 
no 7.347/1985, sem prejuízo de ação 
popular (q.v.), com uma diferença a ser 
notada: a civil pública tem de ser inter-
posta pelo Ministério Público, União, 
Estados e Municípios, ou autarquias, 
empresas públicas, fundações, socieda-
des de economia mista ou associações 
constituídas há um ano; e a popular 
deve ser proposta por cidadão eleitor.

�� V. CF: art. 5o, LXXIII.
�� V. Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação 

Popular): art. 1o.
�� V. Lei no 8.884/1994 (Lei An-

titruste).

	Coletiva trabalhista: Trata de direitos 
e interesses de grupos ou categorias; 
objetiva obter decisão da Justiça do 

Trabalho para criar ou modificar con-
dições de trabalho. Pode ser interposta 
pelos trabalhadores ou pelos empresá-
rios. As ações coletivas são conhecidas 
como dissídios coletivos.

�� V. CLT: arts. 856 a 875.

	Cominatória: O CPC (em vigor desde 
1973) revogou esse tipo de procedimen-
to especial que o CPC de 1939 abrigava. 
Para a prestação de obrigação de fazer 
ou não fazer, usa-se o rito ordinário, 
remanescendo, porém, procedimentos 
especiais ligados à extinta ação comi-
natória, entre eles a ação de prestação 
de contas (q.v.) (CPC: art. 287). O 
texto legal sofreu alteração pela Lei no 
10.444/2002. Na obrigação de dar não 
cabe cominação de multa.

	Comissória: Proposta pelo senhorio 
direto contra o enfiteuta (aquele que 
detém o domínio útil), para pedir a 
extinção da enfiteuse e restituição da 
coisa emprazada, por não terem sido 
pagas as pensões devidas pelo prazo de 
3 anos consecutivos. O vendedor pode 
propô-la contra o comprador para des-
fazer o contrato de compra e venda ou 
que seja pago o preço ajustado, quando 
existir cláusula de anulação de venda 
se o preço não for pago em determinado 
dia.

	Compensatória: Compete ao curador 
ou tutor contra o pupilo ou curatelado, 
para dele receber, após a extinção 
da curatela ou tutela, o pagamento 
das despesas que fez em benefício do 
menor ou interdito, assim como da 
remuneração a que tem direito por sua 
administração.

�� V. CC: arts. 1.752, caput e § 1o, 
e 1.774.

	Compulsória: Ação movida por pro-
prietário, inquilino ou morador de um 
prédio contra quem ocupa propriedade 
vizinha da qual faz mau uso. Visa fazer 
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cessar a falta de segurança, abuso 
contra o sossego e a saúde.

	Condenatória: Compete ao autor a 
quem se concede título executivo para 
condenar o réu ou reclamado a pagar, 
dar, fazer ou abster-se de fazer algo, 
quando não cumpre voluntariamente 
a obrigação.

�� V. CPC: arts. 566, 571 e 585.

	Conexa: É aquela que está de tal 
modo ligada a outra, ainda que diver-
sas, que a reunião dos dois feitos se 
torna imperiosa, para não haver julga-
mentos contraditórios. Exemplo: ação 
penal por furto, outra por receptação 
dos objetos furtados. A conexão está 
presente em processos na área civil, 
trabalhista, penal etc.

	Confessória: Compete ao proprie-
tário de prédio dominante contra o 
do prédio serviente para fazer valer a 
servidão, sob pena de multa. Também 
se usa quando o filho ou seus herdeiros 
pleiteiam o reconhecimento de sua legi-
timação (investigação de paternidade 
ou de maternidade). Pode propô-la 
o enfiteuta contra o senhorio direto. 
Também cabe ao nu-proprietário para 
lhe serem reconhecidas e declaradas as 
servidões ativas da enfiteuse. (CC: art. 
2.038).

	Constitutiva: É ação de conhecimen-
to; objetiva criar, alterar ou extinguir 
uma relação jurídica, por exemplo a 
anulação de um ou mais atos jurídicos. 
A sentença pode ter efeito de retroação 
(ex tunc) e de irretroatividade (ex 
nunc).

�� V. CC: art. 182.

	Contra ato administrativo: Pode ser 
acionada por qualquer pessoa que se 
sinta prejudicada por ato adminis-
trativo legal: mandado de segurança, 

habeas corpus, ação de nulidade, ação 
popular etc.

	Da mulher casada :  A Lei  n o 
4.121/1962 (Estatuto da Mulher Ca-
sada) capacita a mulher a acionar a 
justiça, retirando-a da classificação de 
relativamente incapaz.

�� V. CPC: arts. 10 e 11.

	De acidente do trabalho: Ação que 
busca obter indenização por acidente 
do trabalho (q.v.) resultante de culpa 
do empregador. Cabível nessa ação a 
reparação civil por dano moral (q.v.) 
pelo experimento do dano pelo empre-
gado. A indenização procura reparar 
a inabilitação ou incapacidade para 
o trabalho, podendo ser em forma de 
pensão mensal, por tempo determina-
do ou alongando-se por toda vida, ou 
ainda em valor definido (dano material 
sofrido).

	De adjudicação compulsória: Cabe ao 
compromissário de terreno, comprado 
a prestação, cujo pagamento foi inte-
gralizado, mover contra o promitente 
que se recusa a dar escritura definitiva 
para que lha outorgue em 5 dias, ou 
seja, em caso contrário, o lote adjudi-
cado ao adquirente por via judicial.

�� V. CPC: art. 1.218.
�� V. Lei no 6.015/1973 (Lei dos 

Registros Públicos).

	De alimentos: Ação especial em que, 
por força de lei, se obriga uma pessoa 
a prestar alimentos a outra. A palavra 
alimentos designa, além da subsis-
tência material, auxílio à educação, à 
formação intelectual e saúde física e 
mental. Esse direito é recíproco entre 
pais e filhos, podendo ser exigido uns 
dos outros, e estendendo-se aos ascen-
dentes. O juiz deve fixar os alimentos 
de acordo com as necessidades do 
requerente e os recursos do reclamado, 
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podendo ser solicitada exoneração, re-
dução ou agravação do encargo, confor-
me mude a situação financeira de quem 
os supre ou os recebe. Não se pode 
renunciar ao direito a alimentos, ela 
se transmite aos herdeiros do devedor, 
pela Lei no 6.515/1977 (Lei do Divórcio) 
que, nesse ponto, revoga o art. 402 do 
antigo CC, conforme o disposto no art. 
1.700 do CC atual. Cônjuges contribui-
rão na proporção de seus recursos para 
a manutenção dos filhos. Os alimentos 
podem ser: provisionais, quando fixa-
dos precariamente até o julgamento 
da ação principal; definitivos, quando 
fixados por sentença transitada em 
julgado. A sonegação de alimentos, 
tanto provisionais como definitivos, 
leva o sonegador à prisão civil. Se 
insistir em negá-los, pode ser incurso 
nas penas do art. 244 do CP (abandono 
material). O foro competente para a 
ação de alimentos é o do domicílio ou 
residência do alimentando, e o processo 
corre em segredo de justiça.

�� V. CF: arts. 5o  e 6o, LXVII.

�� V. CC: arts. 1.694 e segs.

�� V. CPC: arts. 155, II, 520, II, 
732 a 735.

�� V. Lei no 5.478/1968 (Lei da Ação 
de Alimentos).

�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do 
Divórcio).

�� V. EC no 64/2010 (Inseriu a 
alimentação como direito social): 
art. 6o da CF.

�� V. EC no 66/2010 (Dispõe sobre 
a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
cial por mais de 1 (um) ano ou de 
comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos).

	De Anticrese: Compete ao credor 
anticrético para haver do devedor o 
pagamento integral de dívida vencida. 
V. anticrese.

	De atentado: Cautelar que se propõe 
contra a parte que comete atentado 
no decorrer do processo, autuando-se 
esta petição em separado e sendo a 
ação de atentado processada e julgada 
pelo juiz da causa principal, mesmo 
estando esta no tribunal. Julgado 
procedente o pedido, restabelece-se o 
estado anterior, suspende-se a causa 
principal e proíbe-se ao réu que fale 
nos autos até a purgação do atentado. 
O réu poderá, ainda, por sentença, ser 
condenado a pagar os danos sofridos 
pela parte contrária.

�� V. CPC: arts. 879 a 881.

	De avaria – Proposta pelo segurado 
contra o segurador, visando à cobrança 
de indenização com a liquidação do 
valor das avarias cobertas pela apólice.

	De caução: Visa ao cumprimento 
forçado de direito já reconhecido.

	Declaratória: Visa obter declaração 
judicial sobre determinada relação ju-
rídica, tornando certo o incerto. É ação 
de conhecimento prevenindo litígios.

�� V. CPC: art. 4o, I.

	Declaratória de consti tu cionalidade – 
Aquela em que o Poder Público pleiteia 
do STF a declaração de constituciona-
lidade de lei ou ato normativo. Depois 
desse pronunciamento não há possibi-
lidade de uma decisão em contrário, 
visto ter ela poder vinculante.

�� V. CF: art. 102, § 2o.

	Declaratória incidental: Destina-
-se a solicitar julgamento de questão 
prejudicial referida no processo, isto 
é, aquela que não está em julgamento 
mas é posta como antecedente lógico 
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da decisão que venha a ser proferida e, 
por si só, deveria ser objeto de processo 
autônomo. Nesse contexto a questão 
prejudicial não faz coisa julgada, a não 
ser que a parte o requeira, por meio 
desta ação. 

�� V. CPC: arts. 5o,, 325, 469, III, 
e 470.

	Declaratória de inconstitucionalidade: 
Deve ser ajuizada perante o STF, para 
se obter declaração de inconstituciona-
lidade de lei ou de atos normativos do 
Poder Público.

	De cobrança: Movida pelo credor 
para haver do devedor o crédito que lhe 
é devido. Pode seguir o rito comum, se a 
lei não impõe o especial; procedimento 
sumário na cobrança de honorários dos 
profissionais liberais.

	De comodato: Movida pelo como-
dante, em procedimento sumário para 
obter do comodatário a coisa empres-
tada e receber indenização por perdas 
e danos, se cabíveis.

�� V. CC: arts. 579 a 585.

	De concubinato: O STF, pela nova 
legislação, garante que “comprovada a 
existência de sociedade de fato entre os 
concubinos, é cabível a sua dissolução 
judicial, com a partilha do patrimônio 
adquirido pelo esforço comum”.

�� V. Lei no 8.971/1994 (Regula o di-
reito dos companheiros a alimentos 
e à sucessão).
�� V. Lei no 9.278/1996 (Lei da 

União Estável).

	De conhecimento: Aquela que visa a 
uma sentença que reconheça o direito 
do autor.

	De consignação em pagamento: 
O mesmo que ação consignatória e 
ação de depósito em pagamento. Visa 
liberar o devedor de uma obrigação, 

fazendo em juízo o depósito de quantia 
ou de coisa devida, obtendo, assim, a 
quitação da dívida, quando o credor não 
quer receber, ou não é encontrado ou é 
incerto.

�� V. CPC: arts. 890 a 900.

	De cumprimento (competência): À 
Justiça do Trabalho compete a con-
ciliação e o julgamento de dissídios 
originados no cumprimento de conven-
ções e/ou acordos coletivos de trabalho, 
ainda que ocorram entre sindicatos ou 
entre sindicato de trabalhadores e o de 
empregador (Lei no 8.984/1995, art. 1o). 
A Súm. no 57 do STJ, que limitava a 
competência da Justiça do Trabalho às 
convenções homologadas perante ela, 
deixa de ser aplicável, tendo em vista 
a lei citada.

	De dano(s): O art. 927 do CC de 
2002 alterou o art. 159 do CC ante-
rior: aquele que por ato ilícito causar 
dano fica obrigado a repará-lo; e o seu 
parágrafo único dispõe que haverá in-
denização independente de culpa: nos 
casos especificados em lei “ou quando 
em atividade desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, ris-
cos para os direitos de outrem”. Como 
se vê, foi incluída aqui a teoria do risco 
também sem especificação legal. O art. 
928 admite ser o incapaz responsável 
pelo pagamento de prejuízos, quando 
seus responsáveis não tiverem a obri-
gação de fazê-lo ou não tenham meios 
suficientes. O seu parágrafo único 
ameniza a rigidez do caput ao determi-
nar que a indenização seja equitativa 
e não prive do necessário o incapaz 
nem as pessoas sob sua dependência. 
Este artigo admite, de maneira ex-
pressa, o favor debitoris, o beneficium 
competentiai, o id quod facere potest 
do Direito Romano de Justiniano. O 
CC de 1916 não previa este artigo. Ao 
admitir, no art. 944, que a indenização 
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seja medida pela extensão do dano, os 
autores do novo CC adotam a teoria 
das três culpas – grave, leve e levíssi-
ma –, existente na época medieval e 
inspirada sobre comentário de Ulpiano 
sobre a Lei Aquília: In lege Aquilia et 
levissima culpa venit. O juiz, porém, 
pode reduzir, de maneira equitativa, a 
indenização, quando há desproporção 
entre a gravidade da culpa e o dano. 
A CF acolhe, em seu art. 5o, X, o dano 
moral.

	De desapropriação: Compete ex-
clusivamente ao Poder Executivo, 
no uso de seu poder discricionário, 
para imitir-se na posse de imóvel, 
sob alegação, quanto à finalidade, de 
utilidade pública, interesse social ou 
necessidade.

	De despejo de imóvel: Promovida 
pelo proprietário ou locador para a 
retomada de imóvel alugado, seja por 
falta de pagamento dos aluguéis, seja 
para sua própria residência, ou de seus 
ascendentes ou descendentes. É ação 
de rito ordinário, independe de valor 
da causa.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Lei do In-
quilinato): arts. 59 a 66.

�� V. Lei no 12.112/2009.

	De divórcio: Ação que tem por 
finalidade a dissolução da sociedade 
conjugal, cessando os efeitos civis do 
matrimônio religioso.

�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do 
Divórcio).

�� V. EC no 66/2010 (Dispõe sobre 
a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
cial por mais de 1 (um) ano ou de 
comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos).

	De emancipação: Cabe ao menor, 
com 18 anos completos, promover 
contra o seu pai, mãe ou tutor.

�� V. Lei no 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA): 
art. 148, parágrafo único, e.

	De esbulho: Ação que dá ao possui-
dor o direito de ser restituído na posse 
do imóvel. 

�� V. CC: art. 1.210.
�� V. CPC: arts. 926 a 931.

	De estado (Dir. Proc. Civil): Ação que 
visa alterar o estado e a capacidade da 
pessoa. Exige a intervenção do Minis-
tério Público, cuja falta de intimação 
resultará em nulidade do processo. Esse 
procedimento será obrigatoriamente 
ordinário e os parentes poderão ser tes-
temunhas. A sentença faz coisa julgada 
(q.v.) em relação a terceiros. Terá lugar 
igualmente a tentativa de conciliação.

�� V. CPC: arts. 82, II, 84, 92, II, 
275, parágrafo único, 405, § 2o, I, 
e § 4o, 447, parágrafo único, e 472.

	De evicção: Ação que cabe ao ad-
quirente de coisa já onerada em favor 
de outrem, contra o alienante. Pede-se 
o reembolso integral do preço pago, 
mais as despesas de transmissão da 
propriedade, custas judiciais e perdas 
e danos. Não cabe a ação se o segundo 
adquirente, autor desta, foi privado 
do bem por caso fortuito, força maior, 
roubo ou furto ou, ainda, se já sabia 
que a coisa era alheia ou litigiosa.

�� V. CC: art. 456.

	De falsidade: É a arguição de falsida-
de contra documento público ou particu-
lar apresentado no processo principal; é 
ação incidental em que se argui tanto a 
falsidade material do documento apre-
sentado no processo principal quanto a 
da veracidade do seu contexto e, como 
tal, converge sobre a ação principal em 
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andamento e com ela passa a caminhar, 
dentro do mesmo processo.

�� V. CPC: arts. 390 a 395.

	De gestão de negócio: Ação de rito 
sumaríssimo que visa exigir de quem 
administrou o bem ou negócio, sem 
poderes conferidos pelo dono, a resti-
tuição da coisa ao estado anterior ou o 
pagamento da diferença.

�� V. CC: art. 863.
	De habeas corpus: Ação que visa 
garantir o direito de locomoção ao 
indivíduo que está impedido de fazê-lo 
por ilegalidade ou abuso de poder.

�� V. CF: art. 5o, LXVIII.
�� V. CPP: art. 647.

	De habeas data – Ação cautelar na 
qual o postulante deseja saber infor-
mações a respeito de sua pessoa, ou a 
retificação de dados, constantes em re-
gistros de bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público.

�� V. CF: art. 5o, LXXII.
	De honorários: Também chamada 
ação executiva de cobrança de honorá-
rios. Compete aos profissionais liberais 
– advogados, solicitadores, médicos, 
dentistas, professores, engenheiros, 
psicólogos, para recebimento de ho-
norários, havendo contrato por escrito 
ou comprovada, no transcurso da lide, 
a prestação do serviço. Na falta de 
contrato, a ação segue o rito ordinário, 
sendo os honorários arbitrados.

�� V. CPC: arts. 275, II, f, e 585, II.
	De indenização: Cabe ao prejudi-
cado cujo direito foi violado, por ação, 
omissão voluntária, negligência ou im-
prudência de outrem, para ressarcir-se 
pelo dano causado. O mesmo que ação 
de dano.

�� V. CC: art. 186. 
	De inventário: Ação de rito especial 
que se destina à arrecadação, descrição 

e partilha dos bens do de cujus, sejam 
eles móveis, imóveis, semoventes, 
ações, títulos ou direitos.

�� V. CPC: arts. 990 a 1.038.

	De investigação de maternidade: 
Cabe ao filho natural contra a suposta 
mãe, ou seus herdeiros, visando ao 
reconhecimento da filiação que alega. 
Qualquer pessoa com justo interesse 
pode contestar a ação. A sentença que 
julgar procedente a ação de investi-
gação produzirá os mesmos efeitos do 
reconhecimento.

�� V. CC: arts. 1.615 e 1.616.

	De investigação de paternidade: 
Compete ao filho ilegítimo, para conse-
guir o reconhecimento de sua filiação, 
contra o pai, ou se falecido, contra os 
herdeiros deste.

�� V. CC: arts. 1.615 e 1.616.

�� V. Súm. no 301 do STJ.

	De laudêmio: Compete ao senhorio 
direto e é impetrada quando houver a 
transferência, por venda ou dação em 
pagamento, do imóvel aforado ou do 
domínio útil, para receber do alienado 
o laudêmio fixado no título de afora-
mento. V. laudêmio.

	De mandado de segurança: Ação 
cível cuja finalidade é a de resguardar 
direito líquido e certo não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, 
contra ilegalidade ou abuso de poder, 
praticado por autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público. Pode 
ser impetrado individualmente ou de 
forma coletiva por meio de entidades de 
classe ou associações. O direito líquido 
e certo deverá ser comprovado por meio 
dos documentos juntados na inicial, sob 
pena da denegação da ordem pleiteada.

�� V. CF: art. 5o, LXIX.
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�� V. Lei no 1.533/1951 (antiga 
Lei do Mandado de Segurança – 
Revogada).
�� V. Lei no 12.016, de 7-8-2009 

(Lei do Mandado de Segurança 
Individual e Coletivo).

	De manutenção na posse: Ação 
destinada à conservação da posse, 
protegendo-a contra turbação.

�� V. CPC: arts. 926 a 931.
	Demolitória: Ação que força alguém 
a demolir obra construída com violação 
de direitos de vizinhança ou de preceito 
legal. É de competência do vizinho ou 
da União, Estado ou Município.

	De mútuo: Promovida pelo mu-
tuante contra o mutuário para exigir 
deste a restituição do bem, no mesmo 
gênero, qualidade e quantidade. O 
mutuário responde pelos juros de mora, 
podendo envolver juros expressamente 
convencionados.

�� V. CC: arts. 586 a 592.

	De nulidade: Visa pedir a declaração 
de ineficácia de ato em que se verifi-
quem vícios ou defeitos essenciais que o 
tornem nulo de pleno direito. É ação de 
rito ordinário e natureza declaratória, 
podendo ser a nulidade alegada por 
qualquer interessado ou pelo órgão do 
Ministério Público, e devendo ser pro-
nunciada pelo juiz quando este conhe-
cer do ato ou de seus efeitos estando ela 
provada, não podendo supri-la mesmo 
a requerimento das partes.

�� V. CC: arts. 168 a 184.

�� V. CPC: arts. 243 a 250.
	De nunciação de obra nova: Ação que 
compete ao proprietário ou possuidor 
de prédio urbano visando impedir que 
a obra nova prejudique seu imóvel, ou 
se ela estiver em desacordo com a lei. É 
também da competência do Município, 
se prejudicar a ordem pública.

�� V. CPC: arts. 934 e 936 a 938.
	De ofício: Faculdade da Administra-
ção Pública de adotar decisões executó-
rias e levá-las a termo por coação, com 
uso da força contra o particular.

	De partilha: Ação simplesmente de-
claratória da propriedade que o herdei-
ro, ou interessado legítimo, move para 
exigir do cabeça do casal ou de coerdei-
ros que se acharem na posse dos bens 
comuns, que os deem a inventário ou 
partilha, com os rendimentos havidos 
desde a abertura da sucessão.

�� V. CC: art. 2.020.

	De passagem de águas: Compete 
a qualquer um que tenha legítimo 
interesse, contra donos de prédios rús-
ticos (menos chácaras, sítios murados, 
quintais, pátios, hortas, jardins) para 
poder canalizar por meio destes as 
águas a que tenha direito, em proveito 
agrícola ou industrial próprio, pagando 
prévia indenização.

�� V. CC: art. 1.293.
�� V. Dec. no 24.643/1934 (Código 

de Águas).

	De passagem forçada: Ação de rito 
sumário a que tem legitimidade o 
proprietário, o usufrutuário, o usuário, 
o habitador ou possuidor de prédio 
encravado em outro, para pedir saída 
para via pública, fonte ou ponto. O 
proprietário do prédio situado entre o 
encravado e o acesso à via pública tem 
legitimidade passiva.

�� V. CC: art. 1.285.

	De prestação de contas (Dir. Proc. 
Civil): Procedimento especial de juris-
dição contenciosa com competência 
para sua propositura aquele que tem 
o direito de exigi-las em face de quem 
tem a obrigação de prestá-la.

�� V. CPC: arts. 914 a 919.
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	De reintegração na posse: Visa ga-
rantir ao possuidor, no caso de esbulho, 
ser reinvestido na posse, por meio de 
mandado de reintegração. Apesar de o 
Código registrar reintegração de posse, 
o correto é reintegração na posse.

�� V. CPC: arts. 920 a 931.

	De reivindicação: Ação de incum-
bência do proprietário ou do titular 
do domínio de coisa móvel, ou imóvel. 
Tem por finalidade reaver a coisa que 
está em poder de quem a detém injus-
tamente.

�� V. CC: arts. 1.223, 1.228, 1.642, 
V, 1.649 e 1.675.

	De renovação do contrato de locação 
comercial: O locatário comerciante ou 
industrial (ou empresarial, segundo o 
CC de 2002), poderá obter a renovação 
do aluguel, judicialmente, havendo 
contrato escrito por mais de cinco 
anos ininterruptos nos termos do art. 
51 da Lei no 8.245/1991. No contrato 
firmado por qualquer prazo, será ele 
indeterminado se, ao seu término, não 
houver manifestação das partes ao 
cabo de 30 dias quanto à sua prorroga-
ção. Instalada esta, caberá a denúncia 
imotivada (vazia), a qualquer tempo, 
para a desocupação. Deverá pautar-se 
o interessado pelo disposto nos arts. 
58 e seus incisos e 71 a 75 da Lei no 
8.245/1991. O processo tramita duran-
te as férias forenses e não se suspende 
pela superveniência delas (art. 58, I); é 
competente o foro do lugar da situação 
do imóvel, salvo se outro houver sido 
eleito no contrato (art. 58, II).

	De reparação de dano: Cabe ao 
prejudicado por delito de outrem, ou 
procedimento que lese o seu patrimô-
nio, para compeli-lo ao ressarcimento 
pecuniário.

�� V. CC: arts. 186 a 188.

�� V. Ação de danos.

	De repetição de indébito: Ação que 
compete àquele que pagou o que não 
devia ou a mais do que devia, pelo que 
requer a restituição do saldo.

	De restituição: Consiste na de-
volução da coisa ou no retorno dela 
ao estado anterior, com origem em 
obrigação estipulada convencional-
mente ou por determinação legal. 
Não podendo ser a coisa devolvida ou 
colocada em seu estado primitivo, ha-
verá a reparação por perdas e danos; 
nas ações possessórias, a restituição 
é a devolução da posse a quem dela 
tenha sido privado. Ao proprietário é 
assegurado o direito de usar, gozar e 
dispor de seus bens e de reavê-los do 
poder de quem quer que injustamente 
os possua. No CC atual, os arts. 105, 
166, 171, 180, 181 informam a respei-
to da restituição no que se refere aos 
incapazes; arts. 1.233 e 1.234 quanto 
à coisa achada; arts. 876 a 883 (assim 
como os arts. 165 a 169 do CTN) no 
tocante ao pagamento indevido; arts. 
884 a 886 sobre enriquecimento sem 
causa; arts. 417 a 420 relativamente 
às arras; arts. 565 a 578, no que diz 
respeito à locação de coisas.

	De seguros: Promovida pelo segura-
do contra o segurador para indenizar- 
-se do valor da coisa que pereceu, so-
freu dano ou se extraviou, na vigência 
do contrato e cujo risco fora assumido 
pelo segurador.

�� V. CC: art. 757 e segs.

�� V. Lei no 6.194/1974 (Dispõe 
sobre Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veículos au-
tomotores de via terrestre, ou por 
sua carga, a pessoas transportadas 
ou não).

	De separação judicial con sensual:  
Em 14-7-2010, foi publicada no Diário 
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Oficial da União a EC no 66/2010, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casa-
mento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial 
por mais de 1 (um) ano ou de compro-
vada separação de fato por mais de 2 
(dois) anos.

�� V. CPC: art. 36.

	De simulação: Proposta por preju-
dicados por atos simulados; do credor 
contra devedor que alienou, simula-
damente, bens do próprio patrimônio 
em detrimento de garantias dadas ao 
credor, para que tal ato seja declara-
do insubsistente quanto aos efeitos 
jurídicos da transmissão. Também os 
representantes públicos podem pedir 
a nulidade do ato.

�� V. CC: arts. 167 e 168.
	De tutela: Cabe ao curatelado ou 
tutelado e visa obter a prestação de 
contas e indenização por danos que 
seus curadores ou tutores tenham 
causado.

	De usucapião: É movida pelo possui-
dor do imóvel particular alheio, com ou 
sem título aquisitório, contra possíveis 
interessados, observados os requisitos 
legais, para que, por sentença, lhe 
seja reconhecido o domínio sobre ele, 
decorrido o prazo que a lei exige. A 
CF consagrou dois tipos de usucapião, 
alterando disposições legais anteriores.

�� V. CF: arts. 183 e 191.
	Direta de inconstituciona lidade: Ação 
conferida ao Presidente da República, 
ao Senado, à Câmara e Assembleia 
Legislativa, a governador de Estado, 
ao Procurador-Geral da República, 
ao Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil ou a partido po-
lítico com representação no Congresso 
Nacional para demonstrar a inconsti-
tucionalidade da norma legal. Deve ser 
dirigida ao STF.

�� V. CF: arts. 102, I, a e p, 103 e 
129, IV.
�� V. Súm. Vinculante no 10 (Viola 

a cláusula de reserva de plenário 
(CF, art. 97) a decisão de órgão 
fracionário de tribunal que, em-
bora não declare expressamente 
a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do poder público, 
afasta sua incidência, no todo ou 
em parte).

	Direta de inconstitucionalidade por 
Omissão: Competência originária do 
STF para que seja declarada a incons-
titucionalidade de lei ou ato normativo 
de âmbito estadual ou federal com dis-
posição no art. 102, I, a, da CF de 1988. 
Com relação ao tema, a Lei no 12.063, 
de 27-10-2009, acrescentou à Lei no 
9.868, de 10-11-1999, o Capítulo II-A, 
que estabelece a disciplina processual 
da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão. 

	Discriminatória: Compete à União 
ou a um Estado para separar terras de 
seu domínio de outras que pertençam 
a particulares (Lei no 6.383/1976).

	Em causa própria: É lícito à parte 
postular em causa própria quando 
tiver habilidade legal ou, não a pos-
suindo, no caso de falta de advogado 
no lugar ou recusa ou impedimento 
dos que houver (art. 136 do CPC e 
art. 4o da Lei no 8.906/94 – Estatuto 
da Advocacia e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil). “O ato praticado por 
advogado, em causa própria, simples-
mente impedido para o exercício da 
profissão, é passível de anulabilidade, 
logo sanada por tempestiva ratificação 
(RTJ 98/293 e RP 26/258)”. No Juiza-
do Especial Cível as causas de valor 
até 20 salários mínimos poderão ser 
intentadas pelas partes, podendo ser 
assistidas por advogado; nas de valor 
superior a assistência é obrigatória 
(art. 9o da Lei no 9.099/1995). Pas-
sando a ação para a fase recursal, 
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as partes, obrigatoriamente, serão 
representadas por advogado.

�� V. Lei no 9.099/1995 (Dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais e dá outras providên-
cias): art. 41, § 2o.

	Falimentar: Cabe ao credor ou 
devedor comerciante. Considera-se 
falido o comerciante que não pagar, 
no vencimento, sem relevante razão 
de direito, obrigação líquida materia-
lizada em título ou títulos executivos 
protestados cujo valor total ultrapasse 
40 salários mínimos, ou pratica atos 
falimentares.

�� V. Lei no 11.101/2005 (Lei de 
Recuperação de  Empresas e Fa-
lências): art. 94.

	Incidental: Aquela que converge 
sobre outra que já está em curso, pas-
sando a tramitar com ela no mesmo 
processo.

	Monitória: Compete a quem preten-
der, com base em prova escrita, sem 
eficácia de título executivo, pagamento 
de soma em dinheiro, entrega de coisa 
fungível ou determinado bem móvel.

�� V. CPC: arts. 1.102 a 1.102c, §§ 
1o e 3o, este acrescido pela Lei no 
9.079/1995.

	Ordinária: Ação que faz parte do 
procedimento comum. É o que se aplica 
a todas as causas, a menos que haja 
disposição em contrário no CPC ou em 
lei especial.

�� V. CPC: arts. 271, 272, 274, 282, 
292, 903, 910, 955 e 968.

	Penal: Faculdade que tem o Poder 
Público de, em nome da sociedade, 
apurar a responsabilidade dos agentes 
de delitos, o autor de crime ou contra-
venção, para lhes aplicar sanções pu-
nitivas correspondentes às infrações. É 
também o exercício dessa faculdade ou 
o processo movido contra o réu no juízo 
criminal. O mesmo que ação criminal.

	Popular: O titular desta ação é o 
cidadão no pleno uso de seus direitos 
políticos. A ação é uma garantia indi-
vidual e destina-se a obter a anulação 
ou a declaração da nulidade de atos 
ou contratos lesivos ao patrimônio 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de empresas 
públicas, de autarquias e de fundações.

�� V. CF: art. 5o, LXXIII.
�� V. Lei no 4.717/1965 (Regula a 

ação popular).
	Principal: Diz-se daquela que tem 
existência autônoma. Opõe-se às inci-
dentais, cautelares ou acessórias, que 
devem ser consideradas antes medidas 
que ações propriamente ditas.

	Privada: Compete ao ofendido ou 
seu representante legal promovê-la 
no juízo criminal. Ex.: injúria, calúnia, 
difamação.

	Pública: Dá-se por meio de denúncia 
e é de iniciativa do Ministério Público. 
É incondicionada (independente) 
quando não depende de representação, 
nem de requisição; é condicionada 
(dependente) quando há necessidade, 
por lei, de requisição do Ministro 
da Justiça ou de representação de 
ofendido. Pela regra, a ação penal é 
sempre pública, salvo quando a lei 
expressamente a declara privativa do 
ofendido. Deve-se atentar para a Lei no 
12.033, de 29-9-2009, que tornou públi-
ca condicionada a ação penal em razão 
de injúria consistente na utilização de 
elementos referentes a raça, cor, etnia, 
religião, origem ou a condição de pessoa 
idosa ou portadora de deficiência. 

�� V. Ação penal. 

�� V. CP: art. 100 e parágrafos.
	Regressiva: Cabe a quem satisfaz 
o pagamento de obrigação principal 
de outrem, a fim de reaver deste as 
importâncias pagas, alegando direito 
de regresso.
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�� V. CC: art. 195.

	Rescisória de sentença: Nesta se 
pede a decretação da nulidade de 
sentença transitada em julgado para 
que, em razão disto, seja proferido 
novo julgamento. Assemelha-se a um 
recurso, porém os arts. 485 a 495, do 
CPC, dispensam-lhe tratamento de 
verdadeira ação.

	Revocatória: Deverá ser proposta no 
prazo de três anos, contados a partir 
da sentença que decreta a falência 
do devedor. É específica do processo 
de falência e só poderá ser ajuizada 
na pendência da mesma. A legitimi-
dade para a propositura desta ação é 
conferida ao administrador judicial, 
ao credor devidamente habilitado na 
falência e ao representante do Minis-
tério Público. O ajuizamento desta 
ação tem por objetivo recuperar bens 
ou numerário desviados pelo devedor 
antes do decreto de falência. Visa tam-
bém restaurar o princípio da igualdade 
dos credores quando o devedor pratica 
atos que favorecem determinado credor 
com prejuízo dos demais. Disso resulta 
que a sentença que julgar procedente 
a ação revocatória determinará o 
retorno dos bens à massa falida em 
espécie, com todos os acessórios, ou o 
valor de mercado, acrescidos das per-
das e danos. Comprovada a ineficácia 
objetiva do ato praticado pelo devedor 
em decisão interlocutória ou julgada 
procedente a ação revocatória, retor-
nam as partes ao estado anterior. O 
art. 136 da Lei no 11.101/2005 diz do 
direito de restituição ao contratante de 
boa-fé dos bens ou valores entregues ao 
devedor. Ponto não muito pacífico entre 
os doutrinadores que acreditam ser 
esse dispositivo aplicado somente nos 
casos de reconhecimento de ineficácia 
nas hipóteses previstas no art. 129, 
por tratar-se de ineficácia objetiva, o 
terceiro que participar do ato poderá 

estar de boa-fé, o que não ocorrerá no 
caso de ação revocatória em que se 
pleiteia a revogação do ato praticado 
com a intenção de fraudar credores e, 
ainda, restar provado o conluio entre 
o devedor e o terceiro contratante 
que, de maneira alguma, poderá ser 
considerado de boa-fé. O terceiro de 
boa-fé a qualquer tempo poderá propor 
ação de indenização por perdas e danos 
contra o devedor ou seus garantes. A 
requerimento do autor da ação revoca-
tória, ordenará o juiz, como medida de 
precaução, na forma da lei processual, 
o sequestro dos bens retirados do pa-
trimônio do devedor que estejam em 
poder de terceiros (art. 137).

	Vexatória: Ação que não contém os 
pressupostos essenciais para que, lici-
tamente, possa-se ir a juízo pleitear ou 
demandar o que lhe pertence, ou seja, 
legítimo interesse, interesse de agir e 
qualidade para agir. É a ação descabida, 
caracterizando a litigância de má-fé.

�� V. CPC: arts. 16 a 18.
Acareação – Ato pelo qual se apura 
a verdade no depoimento das partes 
e das testemunhas, colocando uns na 
presença de outros, para que sejam es-
clarecidas contradições e divergências.

�� V. CPC: art. 418, II.
�� V. CPP: art. 229.
�� V. Lei no 11.900/2009 (Lei da 

Videoconferência).
Accessio Temporis (Locações Co-
merciais) – Locução que denomina 
a possibilidade de o inquilino, nas 
locações comerciais, completar o prazo 
mínimo de cinco anos de locação (Lei 
no 8.245/1991: art. 51, II), para ter o 
direito de propor a ação renovatória 
da locação, sem que tal prazo seja 
contínuo, somando-se os prazos dos 
vários contratos, mesmo que haja um 
pequeno intervalo entre eles. A matéria 
é regida pelo art. 51, II, da referida 
Lei, que diz: “Art. 51. Nas locações 
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de imóveis destinados ao comércio, o 
locatário terá direito a renovação do 
contrato, por igual prazo, desde que, 
cumulativamente: (...) II – o prazo mí-
nimo do contrato a renovar ou a soma 
dos prazos ininterruptos dos contratos 
escritos, seja de 5 anos”.

Aceitação da Herança (Dir. Civil) – 
Ato irrevogável. Recebimento do que 
foi deixado pelo de cujus tornando 
definitiva sua transmissão desde a 
abertura da sucessão. Pode ser expressa 
quando é feita por declaração escrita; 
tácita quando resulta apenas de atos 
próprios da qualidade do herdeiro (CC: 
arts. 1.784, 1.804, 1.809, 1.812 e 1.813.) 
Em caso de renúncia de herança pelo 
herdeiro com intenção de prejudicar 
credores, o juiz autorizará a aceitação 
em nome do renunciante. Se o herdeiro 
falecer antes de aceitar a herança o 
poder de aceitá-la transfere-se aos seus 
herdeiros. A aceitação também poderá 
ser feita pelo tutor.

Aceite – Ato pelo qual se concorda com 
a obrigação cambial, colocando-se a 
assinatura do sacado ou do mandatário 
especial, no anverso da letra.

�� V. Dec. no 2.044/1908 (Dispõe 
sobre letra de câmbio e a nota 
promissória): arts. 9o a 13.
�� V. Dec. no 57.663/1966 (Promulga 

as Conversões para adoção de uma 
lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).
�� V. Lei Uniforme de Genebra de 

1930: arts. 43 e 51.
Acessão – Modo originário de aquisi-
ção de propriedade imóvel, pelo qual 
se incorpora ao bem tudo o que se 
una a ele.

�� V. CC: art. 1.248.
Acessório – Coisa que para existir de-
pende de uma coisa principal, fazendo 
parte integrante dela.

�� V. CC: arts. 61 (do solo), 92 a 97 
e 1.392 (do usufruto), 364 e 1.473.

Acidente – Qualquer acontecimento 
casual, fortuito, por ação ou omissão, 
imperícia, imprudência ou negligência, 
do qual advém dano à pessoa ou ao 
patrimônio de outrem.

	De trabalho: Sinistro sofrido pelo 
empregado, decorrente da relação de 
emprego, causando lesão corporal ou 
perturbação funcional causadora de 
morte, perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade de tra-
balho. É sempre casual; a autolesão 
descaracteriza a espécie. Doenças 
profissionais também caracterizam 
acidente de trabalho.

�� V. CF: arts. 7o, XXVIII, e 109, I.
�� V. RPS: arts. 104 a 115.
�� V. CLT: arts. 30 e 643, § 2o.
�� V. Cbust: art. 198.
�� V. Lei no 6.195/1974 (Dispõe 

sobre o seguro acidente do traba-
lhador rural).
�� V. Lei no 6.338/1976 (Inclui as 

ações de indenização por acidentes 
do trabalho entre as que têm curso 
nas férias forenses).
�� V. Lei no 6.367/1976 (Dispõe 

sobre o seguro de acidentes do 
trabalho a cargo do INPS).
�� V. Dec. no 83.080/1979 (Aprova 

o Regulamento dos Benefícios da 
Previdência Social).
�� V .  OIT, Conv. 19, Dec. n o 

41.721/1957 (Promulga as Conven-
ções Internacionais do Trabalho de 
nos 11, 12, 13, 14, 19, 26, 29, 81, 88, 
89, 95, 99, 100 e 101, firmadas pelo 
Brasil e outros países em sessões da 
Conferência Geral da Organização 
Internacional do Trabalho).
�� V.  Súm. Vinculante no 22 (A 

Justiça do Trabalho é competente 
para processar e julgar as ações de 
indenização por danos morais e pa-
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trimoniais decorrentes de acidente 
de trabalho propostas por empre-
gado contra empregador, inclusive 
aquelas que ainda não possuíam 
sentença de mérito em primeiro 
grau quando da promulgação da 
EC no 45/2004).

Aclaração – Aditamento que se faz 
a um contrato ou texto legal, para 
esclarecimento de artigos ou cláusulas.

Acórdão – Julgamento feito pelos tri-
bunais de 2o grau e superiores.

�� V. CPC: arts. 163 a 165, 556, 
563 e 564.

Acordo – No Dir. Diplomático, con-
vênio assinado entre duas ou mais 
potências. Ajuste entre as partes em 
litígio, encerrando a lide. Consenso.

	Coletivo de trabalho: Convenção 
realizada entre o sindicato da categoria 
profissional e uma empresa.

�� V. CLT: arts. 611, 612, 613, 
614, 616, § 3o, 617, 618, 619, 621, 
623 e 625.

	Ortográfico da Língua Portuguesa: 
um tratado internacional que tem 
por objetivo criar uma ortografia uni-
ficada para o português, a ser usada 
por todos os países de língua oficial 
portuguesa.

�� V. Dec. no 6.586/2008 (Dispõe 
sobre a implementação do Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa).

	Tácito: Aquele em que é presumida 
a conjugação de vontades.

	Verbal: Aquele que está firmado na 
palavra, verbalmente expressa, das 
partes em litígio.

Acumulação de Benefícios – Proíbe-se 
o recebimento acumulado de benefícios 
da Previdência Social, a menos que se 
prove a hipótese de direito adquirido. 
Tais benefícios são: aposentadoria 
e auxílio-doença; mais de uma apo-
sentadoria; aposentadoria e abono 

de permanência em serviço; salário-
-maternidade e auxílio-doença; mais 
de um auxílio-acidente; mais de uma 
pensão deixada por cônjuge ou compa-
nheiro, podendo-se optar, porém, pela 
mais vantajosa.

�� V. Lei no 8.213/1991 (Planos de 
Benefícios da Previdência Social): 
art. 124.

Acusação (Processo Penal) – Impu-
tação feita pelo promotor de justiça ou 
pelo advogado contratado pela parte 
ofendida, para a obtenção da condena-
ção do réu pelo Tribunal do Júri.

�� V. CPP: arts. 471 a 474.
Acusador Particular – Advogado 
contratado pelo ofendido para servir 
como auxiliar do Ministério Público 
nos crimes de ação pública em que for 
interessado.

�� V. CPP: arts. 451, 452 e 471, § 2o.

Adepção – Tomada de posse de um 
benefício ou vantagem.

Adéspota – Terreno que não está sob 
domínio ou posse.

Adiantamento da Legítima – Doação 
feita pelos pais aos filhos, dos bens 
que a lei considera como pagamento 
antecipado da legítima.

�� V. CC: arts. 544 e 2.002, pará-
grafo único, a 2.012.
�� V. CPC: art. 1.014.

Adição da Herança – Aceitação expres-
sa ou tácita da herança pelo herdeiro.

�� V. CC: arts. 1.804 a 1.813.

Adicional – 1. Que se adiciona. 2. Ato 
adicional, gratificação adicional.

	Remuneração: Valor acrescido à 
remuneração do empregado, em decor-
rência de determinadas peculiaridades 
de seu trabalho.
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	De horas extraor diná rias: Valor 
acrescido à remuneração do emprega-
do, em decorrência de um acréscimo de 
tempo de trabalho à jornada normal 
diária.

�� V. CF: art. 7o, XVI.
	De insalubridade: Valor que obriga-
toriamente é acrescido à remuneração 
do empregado, em face das condições 
insalubres nas quais este desempenha 
sua função.

�� V. CF: art. 7o, XXIII.
�� V. CLT: arts. 189, 192 e 194 

a 197.
�� V. Lei no 6.514/1977 (Altera o 

Capítulo V do Título II da Con-
solidação das Leis do Trabalho, 
relativo a segurança e medicina do 
trabalho): arts. 1o a 4o.

	De periculosidade: Valor que obriga-
toriamente é acrescido à remuneração 
do empregado, em face de danos que 
possam surgir a sua saúde, decorrentes 
de sua função.

�� V. CLT: art. 193 e § 1o.
�� V. Lei no 7.369/1985 (Institui 

salário adicional para os emprega-
dos no setor de energia elétrica, em 
condições de periculosidade).
�� V. Dec. no 93.412/1986.(Revoga 

o Dec. no 92.212/1985, regulamenta 
a Lei no 7.369/1985, que institui 
salário adicional para empregados 
do setor de energia elétrica, em 
condições de periculosidade, e dá 
outras providências).

	Noturno: Valor acrescido à remu-
neração do empregado que realiza 
trabalho noturno.

�� V. CF: art. 7o, IX.
�� V. CLT: art. 73.

Adido – Membro de corpo diplomático, 
de graduação menor, que serve nas 
legações, embaixadas, consulados, 

como auxiliar, sob as ordens do res-
pectivo titular.
Adimplemento da Obrigação – Cum-
primento da obrigação acarretando sua 
extinção. Exemplos: compensação, con-
fusão, novação, pagamento, remissão, 
transação (q.v.).
Aditamento – Tudo que é acrescido 
num documento com o sentido de 
completá-lo.

�� V. CPC: art. 264.
�� V. CPP: art. 45.

Adjudicação – Transferência da pro-
priedade do bem penhorado ao credor, 
mediante alienação.

�� V. CPC: arts. 558, 647, I, 698, 
708, II, 746 e 1.119.
�� V. CTN: art. 192.
�� V. Lei no 6.830/1980 (Dispõe 

sobre a cobrança judicial da Dívida 
Ativa da Fazenda Pública): art. 24.

Adjunção – Uma das formas de aqui-
sição da propriedade móvel caracte-
rizada pelo acréscimo de uma coisa a 
outra, formando um todo.

�� V. CC: arts. 1.272 a 1.274.
Adminículo – Elemento de prova 
in di reta apenas para complementar 
outra. Principal prova ou meio de 
prova indireta.
Administração da Falência – Supervi-
são dos negócios e operações de massa 
falida. Exercida pelo administrador 
judicial sob supervisão do juiz, para 
preservar os bens e otimizar o ativo 
da massa. O administrador judicial 
é profissional capacitado, geralmente 
advogado, economista ou contador, no-
meado pelo juiz, podendo ser nomeado 
também pela Assembleia de Credores. 
Após sua escolha, será o administrador 
judicial pessoalmente intimado a assi-
nar, na sede do juízo, dentro de prazo 
de 48 horas o termo de compromisso 
O juiz arbitra-lhe uma remuneração a 
ser paga em duas parcelas, a primeira 
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correspondente a 40% do montante 
devido ao administrador após o paga-
mento dos créditos extraconcursais, e a 
segunda após o julgamento e aprovação 
das suas contas.

�� V. Lei no 11.101/2005 (Lei de 
Recuperação de Empresas e Falên-
cias): arts. 22 a 25.

Administração Pública – Poderes 
criados, distribuídos e administrados 
pelo governo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, para 
atender a necessidades e interesses da 
coletividade, com execução de ativida-
des e serviços públicos.

�� V. EC no 19/1998 (Dispõe sobre 
princípios e normas da Administra-
ção Pública).
�� V. LC no 128/2008 (Altera a LC 

no 123/ 2006; o Código Civil entre 
outras).

Admissibilidade – Pressuposto para o 
julgamento de um recurso.
Adoção – Ato ou efeito de adotar legal-
mente uma criança. Ato jurídico pelo 
qual um casal ou uma pessoa aceita 
outra como filho. Não se confunde com 
perfilhação (q.v.). De acordo com o ECA 
(art. 42), podem adotar os maiores de 18 
anos, independentemente do estado ci-
vil, mas devem ser, no mínimo, 16 anos 
mais velhos que o adotando. A adoção só 
se efetua com o consentimento dos pais 
ou do representante legal do adotando. 
Será precedida de estágio de convivên-
cia com a criança ou o adolescente pelo 
prazo que o juiz fixar, observadas as 
peculiaridades do caso; mas esse estágio 
pode ser dispensado se o adotando já 
estiver sob a tutela ou guarda legal do 
adotante durante tempo suficiente para 
que seja possível avaliar a conveniência 
da constituição do vínculo. 
O Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, conhecido como ECA, com o tema 
adoção inteiramente alterado pela Lei 
no 12.010, de 3-8-2009, passa a proteger 
vítima de abuso sexual permitindo a 

instauração de procedimento especial 
para exame pericial de criança e ado-
lescente, em caso de abuso sexual, além 
da elaboração de um laudo psicossocial 
para apurar elementos indicativos de 
abuso. Ademais, passou a determinar 
que, para a apuração dos crimes, seja 
permitida a produção antecipada 
de prova, que poderá consistir em 
inquirição de testemunha ou vítima e 
exame pericial. 

Em caso de adoção por pessoa ou casal 
residente ou domiciliado fora do País, 
o estágio de convivência, cumprido no 
território nacional, será de, no míni-
mo, 30 dias. De acordo com as novas 
alterações feitas no ECA, considera-se 
adoção internacional aquela na qual a 
pessoa ou casal postulante é residente 
ou domiciliado fora do Brasil, conforme 
previsto no art. 2 da Convenção de Haia, 
de 29-5-1993, relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria 
de Adoção Internacional, aprovada pelo 
Dec. Legislativo no 1, de 14-1-1999, e 
promulgada pelo Dec. no 3.087, de 21-
6-1999. Assim, a adoção internacional 
de criança ou adolescente brasileiro 
ou domiciliado no Brasil somente terá 
lugar quando restar comprovado que 
a colocação em família substituta é a 
solução adequada ao caso concreto; que 
foram esgotadas todas as possibilidades 
de colocação da criança ou adolescente 
em família substituta brasileira, após 
consulta aos cadastros mencionados 
no art. 50 da Lei; que, se tratando de 
adoção de adolescente, este foi con-
sultado, por meios adequados ao seu 
estágio de desenvolvimento, e que se 
encontra preparado para a medida, 
mediante parecer elaborado por equipe 
interprofissional, observado o disposto 
nos §§ 1o e 2o do art. 28 do ECA. Além 
disso, os brasileiros residentes no exte-
rior terão preferência aos estrangeiros, 
nos casos de adoção internacional de 
criança ou adolescente brasileiro. A 
idade do adotante foi reduzida de 30 
anos, como determinava o art. 368 do 
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antigo CC, para 18 anos com o advento 
do ECA (art. 42); o art. 41, § 1o, revoga o 
art. 370 do CC de 1916 (“ninguém pode 
ser adotado por duas pessoas, salvo se 
forem marido e mulher”). Os arts. 369 
e 371 do CC “antigo” estão transcritos 
nos arts. 42, § 3o, e 44 do ECA, ficando, 
pois, revogados pelo art. 39 (CF: art. 
227, §§ 5o a 7o). Os filhos adotivos têm 
os mesmos direitos que os legítimos. 
O atual Código Civil aboliu a adoção 
simples, por escritura pública, passando 
a prevalecer apenas a adoção judicial. 
Toma-se por modelo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, naquilo que 
não contrarie o Código Civil. A nova lei 
põe fim à adoção parcial, feita apenas 
para que a criança tenha um nome de 
família, ficando excluída do direito ao 
patrimônio familiar. Pelo Código Civil 
de 2002 só se admite a adoção integral, 
assumindo o adotado a condição de filho, 
com igual direito sucessório.

�� V. Lei no 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente): arts. 
39 a 52.
�� V. CF: art. 227, §§ 5o e 6o.

Adulterino – Filho nascido em decor-
rência de adultério de ambos ou de um 
dos pais. O art. 358 do antigo CC, que 
dizia: “Os filhos incestuosos e os adul-
terinos não podem ser reconhecidos”, 
foi expressamente revogado pela Lei 
no 7.841/1989.

�� V. CF: art. 227, § 6o.
�� V. CC: art. 1.596.

Adultério – Ato de infidelidade conju-
gal consistente na prática, por qual-
quer um dos cônjuges, do ato sexual 
com terceiro. O crime de adultério foi 
revogado pela Lei no 11.106/2005.
Advocacia – Munus, ofício público. 
Profissão liberal, exercida por pessoa 
devidamente habilitada por diploma 
e exigências da Ordem dos Advogados 
do Brasil, que patrocina ou pleiteia 
direitos de terceiros em juízo ou fora 
dele, mediante cobrança de honorários.

	Administrativa: Crime que consiste 
no patrocínio de interesse particular 
perante a Administração Pública, 
aproveitando-se da condição de fun-
cionário público.

�� V. CP: art. 321.
	Geral da União: A sua incumbência 
é a de representar a União judicial e 
extrajudicialmente, competindo-lhe 
o assessoramento e a consultoria 
jurídicos do Poder Executivo. Rege-se 
pela Lei Complementar no 73/1993 
(Lei Orgânica da Advocacia-Geral). Os 
órgãos superiores da Advocacia-Geral 
da União são: a) o Advogado-Geral da 
União; b) Procuradoria-Geral da União 
e da Fazenda Nacional; c) Consultoria-
-Geral da União; d) Conselho Superior 
da Advocacia-Geral da União; e) Corre-
gedoria-Geral da Advocacia da União. 
O ingresso na carreira é por meio de 
concurso público; os procuradores esta-
duais adquirem estabilidade após três 
anos de efetivo exercício e avaliação 
de desempenho. A chefia, porém, cabe 
ao Advogado-Geral da União, que não 
precisa ser integrante da carreira, pois 
é nomeado livremente pelo Presidente 
da República, dentre cidadãos maiores 
de 35 anos, de reputação ilibada.

�� V. LC no 73/1993 (Institui a Lei 
Orgânica da Advocacia-Geral da 
União).

Advogado – Bacharel em Direito apto a 
exercer mandato judicial, conforme art. 
36 do CPC e Lei no 8.906/1994 (Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil).

�� V. Lei no 11.767/2008 (Altera o 
art. 7o da Lei no 8.906, de 4 de julho 
de 1994, para dispor sobre o direito 
à inviolabilidade do local e instru-
mentos de trabalho do advogado, 
bem como de sua correspondência).
�� V. Súm. Vinculante no 5 (A falta 

de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar 
não ofende a Constituição).
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Afinidade – Parentesco que se esta-
belece, em decorrência do casamento, 
entre cada um dos cônjuges e os paren-
tes do consorte.

�� V. CC: art. 1.595.
�� V. CPC: arts. 406, I, e 414.
�� V. CLT: art. 829.

Aforamento – V. Enfiteuse.

Aforismo – Máxima; brocardo; adágio; 
enunciado que, de maneira concisa, 
apresenta um pensamento com senti-
do, que se aceita como verdade jurídica. 
Não se confunde com axioma.
Agência – 1. Estabelecimento cujo fim 
é prestar serviços. 2. Sucursal de casas 
bancárias. 3. Repartição de serviço 
público ou particular, diverso do da 
administração. 
	Executiva: Qualificação conferida 
à autarquia ou fundação de direito 
público responsável por atividades 
e serviços de competência exclusiva 
do Estado, a qual, em razão de um 
plano de metas estabelecido com a 
administração direta, celebra contrato 
de gestão com fundamento no art. 37, 
XIX, e § 8o, da CF, para atender ao 
princípio da eficiência, passando a se 
submeter a um regime jurídico diferen-
ciado. A entidade tem sua autonomia 
ampliada enquanto vigorar o contrato 
de gestão. O Dec. no 2.487/1998 dispõe 
sobre a qualificação de autarquias e 
fundações como agências executivas, 
estabelece critérios e procedimentos 
para a elaboração, acompanhamento e 
avaliação dos contratos de gestão e dos 
planos estratégicos de reestruturação 
e de desenvolvimento institucional 
das entidades qualificadas; e o Dec. no 
2.488/1998 define medidas de organi-
zação administrativa específicas para 
essas entidades. Exemplo de agência 
executiva é o Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO.

�� V. Dec. no 6.548/2008 (Dá nova 
redação ao art. 9o do Dec. no 
2.488/1998, que define medidas 
de organização administrativa 
específicas para as autarquias e 
fundações qualificadas como Agên-
cias Executivas).

	Reguladora: Pessoa jurídica de 
direito público integrante da admi-
nistração indireta, com natureza 
jurídica de autarquia de regime es-
pecial, caracterizada, normalmente, 
por independência administrativa, 
ausência de subordinação hierárquica, 
mandato fixo e estabilidade de seus 
dirigentes e autonomia financeira, 
sujeita a um conjunto de normas pró-
prias, estabelecidas na lei de criação, 
com função normativa ou reguladora 
e fiscalizatória. O regime jurídico apli-
cável ao quadro de pessoal da agência 
reguladora pode ser o estatutário, para 
aqueles que ocupam cargos públicos, 
ou celetista, para os ocupantes de 
emprego público (Lei no 9.986/2000, 
que dispõe sobre a gestão de recursos 
humanos das agências reguladoras). 
São exemplos de agências reguladoras: 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL (Lei no 9.427/1996 e Lei no 
12.111/2009); Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL (art. 21, 
XI, da CF, e Lei no 9.472/1997); Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – ANP (art. 177, § 
2o, III, da CF, e Lei no 9.478/1997 e  
Lei no 12.114/2009); Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA 
(Lei no 9.782/1999); Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS (Lei 
no 9.961/2000); Agência Nacional de 
Águas – ANA (Lei no 9.984/2000); 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ e Agência Na-
cional de Transportes Terrestres (Lei 
no 10.233/2001); Agência Nacional do 
Cinema – ANCINE – (MP no 2.228-
1/2001); Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC (Lei no 11.182/2005).
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Agente – Pessoa que está à frente de 
cargos ou desempenha funções como 
representante do Estado: agente diplo-
mático, agente consular. Intermediário 
de negócios: agente de seguro. Sujeito 
ativo da infração penal.

	Público: Pessoa física que exerce 
cargo ou função pertencente ao Estado, 
de natureza administrativa.

Ágio – Lucro, bonificação, juros. 
Diferença de valor entre moedas de 
países diferentes, de acordo com as 
cotações oficiais. Comissão recebida 
por cambistas ou banqueiros na troca 
de moedas. Especulação no preço de 
certos produtos.

Agiota – Aquele que pratica agiota-
gem, que empresta dinheiro a juros 
extorsivos.

Agiotagem – Crime de usura contra 
a economia popular, que consiste em 
operações fictícias ou artifícios para 
provocar alta ou baixa de preços 
de mercadorias, títulos públicos ou 
valores.

�� V. Dec. no 22.626/1933 (Lei de 
Usura).
�� V. Lei no 1.521/1951 (Crimes 

contra a Economia Popular).
Agravado – Ofendido. Sujeito passivo 
do recurso de agravo, por oposição ao 
agravante (q.v.). Relativo ao ato proces-
sual contra o qual é interposto agravo. 
O juiz a quo ou aquele de cuja decisão 
se recorre (agravo).

Agravante – Circunstância que agrava 
o delito aumenta a sua gravidade. Diz- 
-se da parte que impõe agravo (q.v.).

�� V. CP: arts. 61 e 62.
�� V. CPC: arts. 522 a 529 (alte-

rações introduzidas pela Lei no 
10.352/2001).

Agravo – Recurso utilizado contra 
decisão interlocutória ou definitiva.

�� V. CPC: arts. 524, 526, pará-
grafo único (acrescido pela Lei no 
10.353/2001), 529 e 532.

	De instrumento: Recurso interposto 
a tribunal competente para modificar 
ou reformar decisão interlocutória do 
juiz de instância inferior.

�� V. CLT: art. 897.
�� V. Lei no 9.139/1995.

�� V. Lei no 12.322/2010 (Trans-
formou o agravo de instrumento 
interposto contra decisão que não 
admite recurso extraordinário ou 
especial em agravo nos próprios 
autos, alterando dispositivos da Lei 
no 5.869/1973 – Código de Processo 
Civil).

	De petição (Processo Trabalhista): 
Recurso que, embora suprimido no 
processo civil, continua a existir no 
processo trabalhista, expressamente 
previsto no art. 897, a, e §§ 1o e 2o, da 
CLT, cabendo das decisões prolatadas 
no processo de execução, devendo ser 
interposto no prazo de 8 dias, sem 
efeito suspensivo, cabendo, entretanto, 
o sobrestamento do feito, se consi-
derado conveniente. Trata-se de um 
recurso apropriado contra qualquer 
decisão na execução, após julgamento 
dos embargos do executado. O agravo 
exige pagamento das custas dentro 
de 5 dias, contados do recebimento da 
notificação.

	Retido nos autos: A Lei no 11.187, 
de 19-10-2005, que entrou em vigor em 
janeiro de 2006, conferiu nova discipli-
na aos agravos retido e de instrumento 
passando a vigorar com nova redação 
os arts. 522, 523 (revogado o § 4o) e 527 
do CPC. A inovação pretende deixar o 
agravo de instrumento para aplicações 
excepcionais, a ser permitido somente 
quando a decisão interlocutória for 
lesiva à parte e de difícil reparação. 
Destarte, contra as interlocutórias o 
recurso é de agravo na modalidade re-



39AGR ALE

tido. Agravo que pode, a requerimento 
do agravante, permanecer retido nos 
autos, a fim de que dele conheça o Tri-
bunal, preliminarmente, por ocasião 
do julgamento da apelação. A parte de-
verá pedir expressamente, nas razões 
ou nas contrarrazões da apelação, sua 
apreciação pelo Tribunal, se não o fizer, 
reputar-se-á renunciado o agravo.

�� V. CPC: arts. 522, 523, 526 e 527 
a 529, com as alterações feitas pela 
Lei no 10.352/2001.
�� V. Lei no 12.322/2010 (Trans-

formou o agravo de instrumento 
interposto contra decisão que não 
admite recurso extraordinário ou 
especial em agravo nos próprios 
autos, alterando dispositivos da Lei 
no 5.869/1973 – Código de Processo 
Civil).

Agressão – Qualquer ofensa, de natu-
reza física ou moral, cometida contra 
a pessoa.

�� V. CP: arts. 25, 121, 129 e 138 
a 140. 

	A empregado: O empregado que 
sofrer agressão de parte do empregador 
ou de superior hierárquico pode, indi-
retamente, considerar-se despedido e 
pleitear as verbas rescisórias.

�� V. CLT: art. 483, f.
	Em serviço: Ainda que a pessoa 
agredida seja estranha ao ambiente 
de trabalho, este tipo de agressão 
constitui falta grave.

Águas Interiores – São as águas 
marítimas, fluviais e lacustres, que 
se situam num território, tendo todas 
as suas margens dentro da jurisdição 
de um país.

�� V. Lei no 7.661/1988 (praias).
�� V. Lei no 8.617/1993 (mar ter-

ritorial).
Air-bag – Equipamento suplementar 
de retenção frontal para o condutor 

e o passageiro do banco dianteiro que 
passou a ser exigido pelo art. 105, VII, 
do CTB, ocorrido com o advento da 
Lei no 11.910, de 18-3-2009. O air-bag 
será progressivamente incorporado 
aos novos projetos de automóveis e dos 
veículos deles derivados, fabricados, 
importados, montados ou encarroça-
dos, a partir do primeiro ano após a de-
finição pelo Contran das especificações 
técnicas pertinentes e do respectivo 
cronograma de implantação e a partir 
do quinto ano, após esta definição, para 
os demais automóveis zero quilômetro 
de modelos ou projetos já existentes e 
veículos deles derivados.

Ajuda de Custo – Adiantamento em 
dinheiro que as empresas privadas, a 
Administração Pública ou o Governo 
fazem a seus funcionários, titulares de 
cargo ou a militares, além de seus ven-
cimentos, para provimento de despesas 
necessárias e extraordinárias com 
viagens a serviço, mudança, instalação, 
estada etc. Não integra os vencimentos 
dos funcionários públicos. Também na 
Justiça do Trabalho, tanto a ajuda de 
custo como as diárias de viagens que 
não excedam a 50% do salário do em-
pregado, não são incluídas no salário.

�� V. CLT: art. 457, § 2o.
Ajuizamento – Propositura de uma 
ação. Ato de levar a juízo o tribunal. 
Também busca uma decisão, julga-
mento.

Albergue – Local onde se é recolhido 
por caridade, asilo, refúgio. Casa uti-
lizada para alojamento permanente 
ou temporário.

Alçada – Limite de jurisdição, de 
competência de juízo ou tribunal para 
conhecer ou para julgar causas, de 
acordo com o seu valor, constante da 
petição. O crime contra a vida, por 
exemplo, é da alçada do júri.

Alegações – São quaisquer sustenta-
ções, razões, arrazoados, impugnações, 
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de fato ou de direito, feitos nos autos do 
processo no decorrer da lide.

	Finais: São as últimas manifesta-
ções das partes dentro do processo. O 
processo não pode ser julgado antes 
de serem apresentadas as alegações 
finais, podendo resultar no cercea-
mento da defesa ou da acusação (no 
caso do processo penal). No Proc. Civil 
ocorre o mesmo, a diferença está na 
nomenclatura, pois não há acusação 
no processo civil, mas sim autor e réu.

	Orais no Tribunal do Júri: V. art. 411, 
§ 4o, do CPP (com redação dada pela Lei 
no 11.689/2008).

Álibi – Palavra que significa “em outro 
lugar”. O acusado alega, opondo esta 
exceção, que, no momento do delito, 
se encontrava em lugar diferente e 
afastado daquele em que este ocorreu.

Aliciamento – ação ou efeito de aliciar, 
com promessa enganosa, pessoas para 
fins escusos ou contrários à lei e/ou à 
moral.

�� V. CC: art. 608; CP: arts. 206 
e 207.

À lide – O mesmo que ad litem. Expres-
são forense que significa na demanda, 
na lide.

Alienação – O mesmo que alheação 
(termo pouco usado). Consiste na 
transferência de coisa ou direito, real 
ou pessoal, a outra pessoa. A alienação 
pode ser a título gratuito, quando feita 
por mera liberalidade, sem obrigar o 
adquirente à contraprestação; a título 
oneroso, se existe obrigação ou encargo 
para ambos, pessoal ou real, como 
na permuta; criminosa, o mesmo que 
estelionato; em fraude de execução, a 
que o devedor faz a terceiro, para furtar 
seus bens à execução iminente, a fim de 
prejudicar o credor; fiduciária, sistema 
no qual o devedor transfere ao credor ou 
a instituição financeira a propriedade 
resolúvel e a posse indireta do bem 
móvel ou imóvel (Lei no 9.514/1997), em 

garantia de dívida que assume, ficando 
ele como depositário, até que, pela 
liquidação do débito, lhe seja devolvido 
ou liberado o bem. Este tipo de aliena-
ção só se prova por escrito. No caso de 
compra de carro por esse sistema, nos 
documentos do veículo anota-se que 
ele está alienado até o cumprimento 
da obrigação assumida (Dec.-lei no 
911/1969); judicial, dá-se pela trans-
ferência da propriedade de um bem ou 
de um direito, em razão de leilão ou por 
ordem judicial; ou oneração fraudulenta 
de coisa própria, crime que se consuma 
quando alguém vende, permuta, doa 
em pagamento ou em garantia coisa 
própria inalienável gravada de ônus 
ou litigiosa, ou imóvel que prometeu 
vender a terceiro a prestações, nada 
informando sobre seus atos.

�� V. CC: arts. 31, 459, 504, 576, 
609, 661, § 1o, 879, 1.267, 1.314, 
1.410, VII, 1.570, 1.642, III, 1.648, 
1.691, 1.748, 1.750, 1.782, 1.817 e 
1.939, II.
�� V. CPC: arts. 42,  593, II, 619, 

647, II, 667, II, 670, 673, § 1o, 679, 
687, § 2o, 690, § 1o, 692, 697, 701, 
§ 1o, 702, 705, I e V, 773, 776, 785, 
870, parágrafo único, 1.046, 1.047, 
II, 1.070, 1.112, III, IV e V, 1.113, 
§§ 1o a 3o, 1.115 a 1.119 e 1.155.
�� V. CP: art. 171, § 2o, II.

Alienação Parental – É a interferência 
na formação psicológica da criança ou do 
adolescente promovida ou induzida por 
um dos genitores, pelos avós ou pelos 
que tenham a criança ou adolescente 
sob a sua autoridade, guarda ou vigi-
lância para que repudie genitor ou que 
cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este nos 
termos do art. 2o da Lei no 12.318/2010.

Alimentação – A concessão do intervalo 
de, no mínimo, 1 (uma) hora de duração 
para repouso ou alimentação do empre-
gado, é obrigatória no período contínuo 
de trabalho, excedente de 6 (seis) horas, 
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a menos que exista acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário, não 
podendo exceder de 2 (duas) horas, nos 
termos da CLT em seu art. 71.

	Direito social: A EC no 64/2010 inseriu 
a alimentação como direito social (art. 6o 
da CF).

	Do trabalhador: Ao trabalhador de 
baixa renda destinam-se os programas 
de alimentação, de acordo com a Lei 
no 6.321/1976, devendo os mesmos ser 
aprovados pelo Ministério do Trabalho. 
O trabalhador participa dos custos com 
20%, ficando o empregador responsável 
pelo restante. Quando pago in natura 
o valor respectivo não se incorpora à 
remuneração do empregado.

�� V. Dec. no 5/1991 (Regulamenta 
a Lei no 6.321/1976, que trata 
do Programa de Alimentação do 
Trabalhador, revoga o Dec. no 
78.676/1976): art. 2o, § 1o.

	Do trabalhador rural: O empregador, 
para fornecer alimentação ao traba-
lhador rural, deve obedecer a quatro 
condições para poder descontá-la do 
salário: 1. alimentos em quantidade 
e qualidade suficientes; 2. é proibido 
cobrar preços mais elevados do que 
os da área em que atua; 3. o desconto 
deve obedecer ao limite máximo de 
25% do salário-mínimo; 4. o empregado 
deve dar autorização expressa para os 
descontos.

Alimentos – Integra este instituto, no 
sentido jurídico, tudo o que for neces-
sário ao sustento de uma pessoa, o ali-
mentando, não só a alimentação, mas 
também moradia, vestuário, instrução, 
educação, tratamentos médico e odon-
tológico; conforme a Jurisprudência, 
incluam-se ainda neste título as diver-
sões públicas. Os alimentos devem ser 
fixados na proporção das necessidades 
do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada a prestá-los. Havendo mudan-
ça na fortuna de quem os supre ou na 
de quem os recebe, após a sua fixação, 

o interessado tem o direito de pedir ao 
juiz, conforme a situação, exoneração, 
redução ou agravação do encargo. Pode 
não ser exercido, mas não pode ser re-
nunciado o direito a alimentos. Embora 
obrigação personalíssima, esse direito 
transmite-se aos herdeiros do devedor. 
O cônjuge responsável prestará ao ou-
tro, se este necessitar, a pensão fixada 
pelo juiz e corrigida monetariamente. 
Contribuem na medida de suas posses 
para a manutenção dos filhos. Para 
garantir que a pensão será paga, o juiz 
pode determinar a constituição de ga-
rantia real ou fidejussória. Os parentes 
também podem exigir, reciprocamente, 
os alimentos de que necessitem para 
a sua subsistência. Esse direito é re-
cíproco entre pais e filhos e extensivo 
aos ascendentes, recaindo nos mais 
próximos em grau, uns na falta dos 
outros. Sonegar alimentos, tanto os 
provisionais quanto os definitivos, leva 
o inadimplente à prisão civil prevista 
pela CF. A polêmica nos meios jurídicos 
é quanto à duração da prisão civil do 
devedor cuja recusa injustificada à 
prestação de alimentos pode levá-lo às 
penas de 1 a 4 anos de prisão, conforme 
o art. 244 do CP (abandono material). 
O prazo da prisão civil, a qual não 
é pena, não pode exceder a 60 dias; 
dada a ordem de prisão, a interposição 
de agravo de instrumento (q.v.) não 
suspende sua execução, sendo rece-
bido no efeito devolutivo, tornando-se 
inoperante, já que no seu preparo e tra-
mitação decorrerá o tempo da prisão. 
Daí ser ele substituído, cada vez mais, 
pelo habeas corpus, mais aceito pelos 
Tribunais. O foro competente para a 
ação de alimentos (q.v.), que corre em 
segredo de Justiça, é o do domicílio ou 
residência do alimentando. Tendo este 
procurador, a petição será endereçada 
diretamente ao juiz; se for defensor 
dativo, esse entregará a petição dentro 
de 24 horas a partir do momento em 
que tomou ciência de sua nomeação, 
sendo a inicial autuada com o termo 
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de gratuidade da Justiça. Na petição 
deve constar a declaração de pobreza 
que será objeto de sanção, se falsa. 
Se a prestação alimentícia for pedida 
verbalmente, será reduzido o pedido a 
termo, com todos os dados necessários 
à apreciação plena do juiz, sendo suas 
três vias datadas e assinadas pelo 
escrivão. Os alimentos denominam-se: 
civis ou necessários, aqueles devidos 
em virtude do vínculo de parentesco 
(jure sanguinis); definitivos, concedi-
dos ao cônjuge inocente; na amigável, 
são aqueles ajustados entre marido e 
mulher; expensa litis (in litem), aque-
les que são atribuídos junto com os 
provisionais, para prover as despesas, 
aqueles devidos após uma determina-
da data; legítimos ou legais, devidos 
em face do parentesco; naturais, os 
que são necessários à manutenção da 
pessoa; pretéritos, os que deveriam ter 
sido prestados e não o foram; provisio-
nais, concedidos à mulher para que 
tenha meios para sua subsistência e 
para prover as despesas necessárias 
à demanda de nulidade de casamen-
to, de investigação de paternidade, 
com sentença favorável na primeira 
instância, incluídos os honorários do 
advogado. São devidos desde a data 
em que forem arbitrados pelo juiz, até 
que a sentença passe em julgado. Pelo 
novo CC, o marido também poderá 
exigir pensão alimentícia (art. 1.704, 
parágrafo único).

�� V. CF: art. 5o, LXVII.
�� V. CC: arts. 1.694 a 1.710.
�� V. CPC: arts. 100, II, 155, II, 520, 

II, e 732 a 735.
�� V. CP: art. 244.
�� V. Lei no 5.478/1968 (Ação de 

Alimentos): arts. 3o, § 2o, e 19, § 3o.
�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do Di-

vórcio, com modificação de seu art. 
40 pela Lei no 7.841/1989).

�� V. Lei no 8.971/1994 (Dispõe 
sobre direitos dos companheiros a 
alimentos e à sucessão).
�� V. Lei no 11.804/2008 (Disciplina 

o direito a alimentos gravídicos e a 
forma como ele será exercido). 
�� V.  EC no 66/2010 (Dispõe sobre 

a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
cial por mais de 1 (um) ano ou de 
comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos). 

Alíquota – Percentual fixado por lei a 
ser aplicado sobre a base de cálculo do 
fato gerador, a fim de fixar o valor do 
tributo devido ao Fisco.

�� V. CTN: arts. 20, 21, 39, 65 e 213.
Alistamento – Ato de alistar-se, pe-
rante autoridade pública, para o cum-
primento de obrigação legal ou para 
função ou serviço público. Exemplos: 
alistar-se para o serviço militar ou 
inscrever-se como eleitor.

Alodial – Diz-se da terra que não 
está sujeita ao pagamento de foro ou 
laudêmio.

Alquilaria – Contrato de aluguel de 
animais.

Alteração Contratual – Modificação 
que se faz no texto de um contrato ou 
em qualquer de suas cláusulas.

�� V. CC: arts. 107, 109 e 220.
Alucinógeno – Substância tóxica que, 
consumida, provoca alucinações.

Aluguel – Importância paga ao locador, 
por prazo previamente estipulado, em 
razão do direito de uso e gozo de um 
bem locado.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe 
sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a elas 
pertinentes).
�� V. Lei no 9.069/1995 (Plano Real).
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�� V. Lei no 12.112/2009.
	Pena: Importância que o locatário 
estará obrigado a pagar quando, ter-
minado o prazo para desocupação do 
imóvel locado, nele permanecer inde-
vidamente. O fundamento do aluguel 
pena encontra-se no art. 575 do CC, 
que diz: “Se, notificado, o locatário, 
não restituir a coisa, pagará, enquanto 
a tiver em seu poder, o aluguel que o 
locador arbitrar, e responderá pelo 
dano, que ela venha a sofrer, embora 
proveniente de caso fortuito”. O seu 
parágrafo único aduz: “Se o aluguel 
arbitrado for manifestamente ex-
cessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas 
tendo sempre em conta o seu caráter 
de penalidade”. 

Aluvião – Modo originário de aquisição 
de propriedade imóvel, caracterizado 
pelo acréscimo de depósitos e aterros 
naturais, ou pelo desvio das águas dos 
rios, os quais passam a pertencer aos 
donos dos terrenos marginais.

�� V. CC: art. 1.250.
�� V. Dec. no 24.643/1934 (Código 

de Águas).
Alvará – Autorização ou determinação 
expedida em favor de alguém por au-
toridade administrativa ou judiciária, 
para a realização de determinado ato. 
A Municipalidade expede alvará de 
licença; a Justiça Penal, de soltura.

�� V. CPP: art. 690.
�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe so-

bre os registros públicos): art. 224.
�� V. Lei no 6.858/1980 (Dispõe 

sobre o pagamento, aos dependen-
tes ou sucessores, de valores não 
recebidos em vida pelos respectivos 
titulares): art. 1o.

Álveo – Superfície por onde as águas 
correm formando um novo curso.

�� V. CC: art. 1.252.
Amamentação – A CLT, em seu art. 
396, confere à mulher, para nutrir 

seu filho até que complete seis meses 
de idade, o direito a dois descansos 
especiais de meia hora cada, durante 
a jornada de trabalho.

Amásia – Concubina. Ela pode re-
querer no seu registro de nascimento 
a averbação do patronímico de seu 
companheiro. V. Concubinato.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 
sobre os registros públicos).
�� V. Lei no 8.971/1994 (Dispõe 

sobre direito dos companheiros a 
alimentos e à sucessão).
�� V. Lei no 9.278/1996 (Dispõe 

sobre a união estável).
Ambulante – Dizia-se do vendedor que 
levava sua mercadoria deslocando-se 
pelas ruas; atualmente, nas grandes 
cidades, a Administração Municipal 
fixa para eles determinados pontos 
de venda, estabelecendo normas para 
sua atividade, cobrando-se a respectiva 
licença (Termo de Permissão e Uso).

Ameaça (Dir. Civil e Dir. Penal) – Impo-
sição feita à vítima por meio de palavra 
ou gesto suficiente para intimidá-la, 
viciando, assim, sua livre manifestação 
de vontade.

�� V. CC: arts. 153 e 1.210.
�� V. CPC: art. 932.
�� V. CP: arts. 146 e 147.

Amortização – Pagamento de parcela 
de uma dívida.

Ampla Defesa – Princípio de direito 
que assegura a todos a mais ampla 
oportunidade de se defender de qual-
quer acusação, inclusive com a admis-
são do contraditório.

�� V. CF: art. 5o, XXXIV a XXXVIII.
Analogia – Método de interpretação 
consistente em aplicar a um caso não 
previsto pelo legislador a norma que 
rege caso análogo, semelhante.

�� V. LICC: art. 4o.
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�� V. CPC: art. 126.

�� V. CPP: art. 3o.

�� V. CLT: art. 8o.

�� V. CTN: art. 108, I.
Anarquia – Sistema político e social 
utópico, que prega a supressão ou 
ausência de governo para conduzir a 
estrutura sociopolítica.

Andamento (da Causa) – Acompanha-
mento do processo em obediência à lei 
processual, da instrução ao julgamen-
to. O autor não pode deixar de provocar 
o andamento da causa por mais de 
trinta dias, sob pena de extinção do 
processo, sem julgamento do mérito.

�� V. CPC: art. 267, III.
Androginia – (Do grego andros, macho; 
gyne, fêmea) Existência, no mesmo 
indivíduo, de caracteres sexuais femi-
ninos e masculinos, com predomínio 
destes. Hermafroditismo.

Anfetamina – Droga sintética utilizada 
como vasoconstritor. Poderoso energé-
tico estimulante, que leva o paciente 
a forte dependência psicológica. Foi 
descoberta em 1927 e tem como fór-
mula C9H13N.

Anistia – Perdão concedido pelo Poder 
Público àqueles que cometeram crime 
político, extinguindo a culpa e os efeitos 
da condenação.

�� V. CF: arts. 5o, XLIII, 21, XVII, 
e 48, VIII.
�� V. ADCT: arts. 8o e 9o.
�� V. CP: art. 107, II.
�� V. CPP: art. 742.
�� V. Lei no 7.210/1984 (Institui a 

Lei de Execução Penal): art. 187.
Ano Agrário – Período destinado à 
colheita da cultura principal explorada 
pelo agricultor.

Ano Civil – Período que vai de 1o de 
janeiro a 31 de dezembro.

�� V. Lei no 810/1949 (Define o ano 
civil): art. 1o.

Anomalia – (Medicina Legal) – Anoma-
lias sexuais: representam modificações 
quantitativas ou qualificativas do 
instinto sexual, podendo ser divididas 
em quatro grupos: 1o) paradoxia (in-
tempestividade do instinto sexual); 2o) 
anestesia (deficiência do instinto); 3o) 
hiperestesia (excesso do instinto); 4o) 
parestesia (desvios do instinto). Neste 
último grupo é que se incluem as per-
versões e inversões propriamente ditas.

Anomia – Ausência de lei.

Anônimo – De autoria desconhecida; 
oculto. Aquele que omite o nome na-
quilo que escreve.

Antecedentes – Fatos ou atos relativos 
à vida pregressa do delinquente que 
influem na aplicação da pena.

�� V. CP: art. 59.

Antecipação – Ato realizado antes do 
tempo determinado, fixado por lei ou 
pelo acordo entre as partes.

�� V. CC: arts. 333 a 352.

	Da tutela (Dir. Proc. Civil): Decisão 
na qual o juiz adianta, no tempo, os 
efeitos da tutela definitiva, total ou 
parcialmente. A recente alteração do 
dispositivo legal que prevê a anteci-
pação da tutela visa facultar ao juiz, 
de ofício, a fixação de multa diária em 
caso de descumprimento de sentenças 
condenatórias nas obrigações de fazer 
e não fazer, bem como requisitar força 
policial ante a sua necessidade. V. 
tutela.

�� V. CPC: arts. 273 e 461.

�� V. Lei no 10.444/2002 (Altera a 
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil).

Antecontrato – O mesmo que pré-con-
trato. Contrato provisório que antecede 
a celebração do contrato definitivo.
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Anteprojeto – Estudo; forma preli-
minar de um projeto de lei para ser 
apreciado pelas Comissões e discutido 
em Plenário antes de sua redação 
final. Redação provisória de contrato, 
estatuto ou qualquer documento, para 
discussão e deliberação, antes de ser 
aprovado.

Anterioridade – Diz-se daquilo que 
vem antes.

Anticrese – Direito real de garantia 
sobre imóvel alheio, em que o devedor 
confere ao credor um imóvel, para que, 
em compensação da dívida, perceba os 
frutos e rendimentos.

�� V. CC: arts. 364 e 365, 1.423 a 
1.428, 1.435 e 1.507 a 1.510.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 
sobre os registros públicos): arts. 
167 e 241.

Antiguidade – Tempo de serviço do 
servidor público, civil ou militar ou do 
empregado para efeito de graduação 
ou inatividade.

�� V. CF: art. 40, III, e § 3o.

�� V. CLT: art. 461, § 2o.
Antijurídico – Ato contrário ao direito.

Antinomia – Contradição existente 
entre duas leis que versam sobre a 
mesma matéria ou entre duas cláusu-
las de um negócio jurídico.

Anuência – Consentimento ou aprova-
ção, concordância.

Anulabilidade – Qualidade daquilo que 
é anulável. O ato vai surtindo efeitos, 
como se válido fosse, mas pode ser anu-
lado, no prazo da lei, pelo prejudicado. 
Não se confunde com nulidade.

�� V. CC: arts. 176, 177 e 182.
Anulação – Ação ou omissão que tem 
por consequência tornar sem efeito um 
ato jurídico.

�� V. CC: arts. 188, 221 e 1.552.

Anverso – Parte oposta ao verso. Fren-
te de um título ou documento.

À Ordem – Expressão que indica que, 
embora nominativo, o título pode ser 
transferido por meio de endosso.

Aparelho de Comunicação – A Lei no 
12.012, de 6-8-2009, passou a tipificar 
como crime o ingresso de pessoa por-
tando aparelho telefônico de comuni-
cação móvel, de rádio ou similar, sem 
autorização legal, em estabelecimento 
prisional. Pena: detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano.

Apart-Hotel – Prédio de apartamentos 
com serviço de hotel. Imóvel cuja loca-
ção não é regida pela Lei do Inquilinato 
(Lei no 8.245/1991), mas pelo próprio 
CC, e pelas leis especiais (parágrafo 
único do art. 1o da Lei no 8.245/1991).
Visa atender a pessoas que querem 
preservar a sua privacidade, morarem 
sozinhas, ao mesmo tempo que desfru-
tam de serviços oferecidos pelos loca-
tários, como lavanderia, alimentação 
e outros. Tem regulamento próprio ao 
qual deve submeter-se o inquilino (ou 
proprietário).

Apartheid – Política de segregação ra-
cial que vinha sendo posta em prática 
pelo Governo sul-africano, provocando 
atos de violência, superada pelas recen-
tes medidas políticas que culminaram 
com a eleição à presidência de Nelson 
Mandela, ex-preso político e seu maior 
combatente.

Apátrida – Pessoa sem pátria. Aquele 
que não possui nacionalidade.

Apelação – Recurso contra sentença 
de primeira instância que extingue o 
processo com ou sem julgamento do 
mérito, submetendo para instância 
superior o reexame da sentença.

�� V. CPC: arts. 296, 496, 513 a 521, 
539, 551, 555, 1.110 e 1.184.

Apelido – É o nome de família, o 
sobrenome.
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�� V. CC: art. 1.565, § 1o.
�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do 

Divórcio): art. 17.
Apenar – Aplicar, impor pena; punir; 
condenar.

Apensamento – Ato de juntar como 
apenso, anexar.

	Apensamento (Civil): Anexação de 
autos de um processo em outro ou ou-
tros, mantendo-se, porém, os números 
das folhas do principal e os das folhas 
do apensado. Difere da juntada, em 
que os documentos passam a integrar 
o processo, adotando a numeração 
sequencial deste.

�� CPC: arts. 51, I, 59, 105, 261, 
299, 393, 736, 809, 919, 996, 1.017, 
§ 1o, 1.043, § 2o, e 1.067, § 1o.

	Apensamento (Penal): Ato pelo qual 
o relator junta aos autos originais os 
da revisão.

�� V. CPP: art. 625, § 2o.
Apólice – Título que representa uma 
obrigação civil ou mercantil.

�� V. CC: arts. 757 a 802.
Aposentado – Pessoa que, em virtude 
de ter cumprido tempo de serviço que 
a lei exige, por incapacidade ou por 
invalidez, permanente ou não, deixa de 
trabalhar e passa a receber proventos 
da Previdência Social.

Aposentadoria – Direito que tem o 
empregado, depois de certo número de 
anos de atividade ou por invalidez, de 
retirar-se do serviço, recebendo uma 
mensalidade.

�� V. Súm. Vinculante no 3 (Nos 
processos perante o Tribunal de 
Contas da União asseguram-se 
o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o in-
teressado, excetuada a apreciação 

da legalidade do ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma 
e pensão).

	Espontânea: Não é causa de extin-
ção do contrato de trabalho se o empre-
gado permanece prestando serviços ao 
empregador após a jubilação. Assim, 
por ocasião da sua dispensa imotivada, 
o empregado tem direito à multa de 
40% do FGTS sobre a totalidade dos 
depósitos efetuados no curso do pacto 
laboral.

�� V. Orientação Jurisprudencial da 
SDI – 1 Transitória do TST no 361.
�� V. art. 15 da Lei no 10.887/2004, 

que diz: “Os proventos de aposenta-
doria e as pensões de que tratam os 
§§ 3o e 4o do art. 40 da Constituição 
Federal e art. 2o da Emenda Cons-
titucional no 41/2003, nos termos 
dos arts. 1o e 2o desta Lei, serão 
atualizados, a partir de janeiro de 
2008, nas mesmas datas e índices 
utilizados para fins dos reajustes 
dos benefícios do regime geral de 
previdência social”. (Artigo com a 
redação dada pela MP no 431/2008.)

	De Trabalhador Rural: V. Lei no 
11.718/2008, que acrescenta artigo à 
Lei no 5.889/1973, criando o contrato de 
trabalhador rural por pequeno prazo; 
estabelece normas transitórias sobre 
a aposentadoria do trabalhador rural; 
prorroga o prazo de contratação de 
financiamentos rurais de que trata o § 
6o do art. 1o da Lei no 11.524/2007; e al-
tera as Leis nos 8.171/1991, 7.102/1993, 
9.017/1995, e 8.212/1991 e 8.213/1991.

	Por idade: É aquela devida ao segu-
rado que completar 65 anos de idade, 
se homem, ou 60, se mulher, reduzidos 
esses limites para 60 e 55 anos de 
idade para os trabalhadores rurais. A 
aposentadoria por idade será devida 
também ao empregado doméstico.

�� V. Leis nos 8.212/1991 (Dispõe 
sobre a organização da Seguridade 
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Social, institui Plano de Custeio) e 
8.213/1991(Dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência So-
cial): arts. 48 a 51.

	Por invalidez: É aquela devida ao se-
gurado que, estando ou não em gozo de 
auxílio-doença, for considerado incapaz 
e insusceptível de reabilitação para o 
exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nesta condição.

�� V. Leis nos 8.212/1991 (Dispõe 
sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio) 
e 8.213/1991 (Dispõe sobre os Pla-
nos de Benefícios da Previdência 
Social): arts. 42 a 47.

	Por tempo de contribuição: É aquela 
devida ao segurado que completar 25 
anos de serviço, se do sexo feminino, 
ou 30 anos, se do masculino.

�� V. Leis nos 8.212/1991 (Dispõe 
sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio) 
e 8.213/1991 (Dispõe sobre os Pla-
nos de Benefícios da Previdência 
Social): arts. 52 a 55.

Aprazamento – Designação do momen-
to para a realização de qualquer ato.

Apreensão – Preocupação, tomada, 
apoderamento. Ação de apreender, 
tomar ou apoderar-se de. Ato de retirar 
pessoa ou coisa da posse de quem a 
detenha injustamente, com autoriza-
ção de órgão competente: apreensão 
de mercadorias, dos bens do réu para 
cumprir sentença indenizatória.

Aprendiz – Indivíduo menor, entre 
14 e 18 anos, que é sujeito à formação 
profissional metódica de ofício em que 
exerça o seu trabalho. A lei permite que 
o empregador admita menores com o 
objetivo de formação de mão de obra, 
desde que observados os pressupostos 
de ensino e remuneração. Esse contrato 
de aprendizado configura verdadeiro 
contrato de trabalho, com cláusula de 

aprendizado, e não pode ser superior 
a 3 anos. Os estabelecimentos indus-
triais e os comerciais são obrigados a 
empregar e a matricular, no Senai e no 
Senac, respectivamente, um determi-
nado número de aprendizes.

�� A EC no 65/2010 deu nova re-
dação ao art. 227, § 3o, III, para 
garantir o acesso do trabalhador 
adolescente e jovem à escola.

Apropriação Indébita – Crime contra o 
patrimônio consistente em apropriar- 
-se de coisa alheia móvel, de que tem a 
posse ou a detenção.

�� V. CP: arts. 168 a 170.
Aquestos – São os bens adquiridos na 
constância do casamento. No final do 
regime de bens, que poderá se dar por 
sua modificação, com base no Código 
Civil de 2002; pelo divórcio, por morte 
e até pela declaração de ausência, 
levando-se em conta o patrimônio 
inicial e o final, somando-se o que foi 
acrescido pelos cônjuges, partilhando-
-se equitativamente.

�� V. CC: arts. 1.672 a 1.686.
Aquisição – Ato pelo qual se obtém 
para si alguma coisa. Pode ser origi-
nária, quando independe de ato de 
antigo titular, ou derivada, quando 
existe a transferência do antigo para 
o novo titular.

�� V. CC: arts. 219, 1.204, 1.205, 
1.227 e 1.263 a 1.268.

Arbitramento – Avaliação ou julga-
mento de uma coisa, feito por árbitro 
ou perito, para determinar seu valor. 
Funciona como meio extraordinário 
de prova.

�� V. Lei no 9.307/1996 (Dispõe 
sobre a arbitragem).

Área – Medida do terreno ocupado por 
um imóvel.

�� V. CC: art. 500.
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Área de Proteção Ambiental (APA) 
– É uma modalidade de unidade de 
conservação destinada à proteção am-
biental, mediante certas restrições de 
uso, visando assegurar o bem-estar das 
populações humanas e a conservação 
ou melhoria das condições ecológi-
cas locais. Respeitados os princípios 
constitucionais que regem o exercício 
do direito de propriedade, o poder exe-
cutivo poderá criar Áreas de Proteção 
Ambiental, estabelecendo normas que 
limitem ou proíbam a implantação ou 
o desenvolvimento de atividades que 
afetem as características ambientais 
dessas áreas, suas condições ecológicas 
ou ainda que ameacem extinguir as 
espécies da biota regional.

	V. Lei no 9.985/2000 (Regulamenta 
o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII 
da Constituição Federal, institui o 
Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza).

Áreas de Preservação Permanente – 
São porções de terreno cuja vegetação 
não pode ser suprimida, seja por sua 
situação topográfica ou por definição 
legal.

�� V. art. 2o da Lei no 4.771/1965 
(Institui o novo Código Florestal).
�� V. Lei no 9.985/2000 (Regulamen-

ta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e 
VII da Constituição Federal, insti-
tui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza).

Aresto – É a decisão proferida por 
um tribunal de justiça. O mesmo que 
acórdão.

Arguição de Falsidade – Incidente 
processual no qual a parte interessada 
tenta provar que o documento é falso.

�� V. CPC: arts. 4o, II, e 390 a 395.
Arguição de Relevância – Incidente 
processual, na fase de admissibilidade 
do recurso extraordinário, visando que 
seja julgado pelo STF, desde que alega-

do haver o acórdão em causa decidido 
relevante questão federal.

Argumentação – Apresentação de 
ideias ou formulação de conceitos para 
defender um objetivo.
Arma – Aparelho, instrumento, meca-
nismo utilizado como meio de ataque 
ou de defesa, podendo causar dano a 
pessoas ou animais. No plural o termo 
indica, também, insígnias, emblemas 
etc. A Lei no 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento) regula a aquisição, 
registro, posse e porte de armas.
Arma de fogo – São engenhos mecâni-
cos destinados a lançar projéteis, pela 
ação da força expansiva dos gases, 
oriundos da combustão da pólvora.

�� V. Lei no 11.706/2008 (Altera 
e acresce dispositivos à Lei no 
10.826/2003, que dispõe sobre re-
gistro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição e sobre o 
Sistema Nacional de Armas – Si-
narm e define crimes).
�� V. Dec. no 6.715/2008 (Altera 

o Dec. no 5.123/ 2004, que regu-
lamenta o Estatuto do Desarma-
mento).

Armazém – 1. Lugar onde se guardam 
mercadorias; depósito. 2. Depósito de 
material bélico. 3. Casa onde se ven-
dem bebidas e gêneros alimentícios.
	Geral: Estabelecimento que tem 
por finalidade guardar e conservar 
mercadorias depositadas por terceiros 
e sobre as quais são emitidos títulos 
representativos.

�� V. Warrant.

	Regulador: Depósito feito pelo poder 
público para guardar mercadorias que 
necessitam de regularização do gover-
no, destinadas a manter o equilíbrio 
entre a oferta e a procura e a manu-
tenção do preço.
Armistício – Convenção feita entre 
beligerantes com o intuito de suspender 
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provisoriamente a hostilidade existente 
entre eles, durante um certo tempo.

Arquivamento – Se o processo ficar 
parado por mais de um ano ou o autor 
não promover os atos e diligências 
necessários por mais de 30 dias, o juiz 
manda retirar os autos de circulação 
no cartório.

�� V. CPC: art. 267, § 1o.
�� V. CPP: arts. 17 e 18.

Arras – Sinal dado por uma das partes 
à outra para firmar um contrato ou 
assegurar sua execução. Torna o pacto 
obrigatório.

�� V. CC: arts. 417 a 420. 

Arrazoado – Conjunto de razões da 
acusação e da defesa.

�� V. CPC: art. 160.

Arrecadação – Medida cautelar do 
direito de terceiro, pela qual o dono dos 
bens perde a disponibilidade sobre eles.

�� V. CPC: art. 751, II.

Arrematação – Venda em leilão de 
bens penhorados, a quem der melhor 
lanço.

�� V. CPC: art. 690 A 707.

Arrendamento – Contrato feito entre 
o arrendante e o arrendatário, no qual 
o primeiro cede ao segundo, mediante 
retribuição, o uso e gozo de coisa não 
fungível.

�� V. CF: art. 190.

�� V. CC: art. 1.399.

�� V. CPC: art. 275, II, a.

Arrependimento Eficaz – É o arrepen-
dimento do agente que ocorre depois de 
empregada atividade suficiente para a 
consumação do delito, impedindo que o 
resultado se produza.

�� V. CP: art. 15.

Arresto – Medida cautelar que tem por 
objetivo proteger os direitos do credor 
no sentido de que o proprietário do 
bem não possa ocultá-lo, danificá-lo, 
dilapidá-lo ou aliená-lo.

�� V. CCom: arts. 583, 584 e 588.
�� V. CPC: arts. 148, 149, 173, II, 

653, 654, 750, II, 813 a 821 e 879, I.

Arrimo de Família – Pessoa que tem 
responsabilidade, para com os familia-
res, de prover o sustento desta.

�� V. CC: arts. 1.694 a 1.697.

Arrolamento – Registro ou lista de 
coisas ou pessoas; indicação de tes-
temunhas.

	No Tribunal do Júri: V. art. 406 do 
CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

Arrolamento de Bens – Medida cau-
telar que tem por fim conservar os 
bens quando há perigo de extravio ou 
de dissipação.

�� V. CPC: arts. 855 a 860 e 1.031 
a 1.038.

Arrombamento – Entrada em imóvel 
ou abertura de móvel com a finalidade 
de encontrar objeto oculto, para ser 
penhorado ou apreendido, mediante 
ordem judicial.

�� V. CPC: art. 660.

Artífice – Pessoa especializada em uma 
arte ou ofício manual.

Artigo – Elemento estrutural básico 
da lei. Esta, quando volumosa, divide-
-se assim: Livros, Títulos, Capítulos, 
Seções, Subseções, e estas, em artigos, 
que, por sua vez, compreendem, confor-
me o caso, parágrafos, incisos e alíneas.

Artista – Dispõe a Lei no 6.533/1978, 
em seu art. 2o, I, que o artista é “o 
profissional que cria, interpreta ou 
executa obra de caráter cultural de 
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qualquer natureza, para efeito de 
exibição ou divulgação pública, através 
de meios de comunicação de massa ou 
em locais onde se realizam espetáculos 
de diversão pública”. Configura-se 
como atividade de trabalho quando a 
atividade artística se desenvolve em 
benefício de outrem.

Ascendente – Diz-se daquele do qual 
se descende, do qual se originam 
as partes que formam a linha reta 
ascendente. O ascendente natural é o 
consanguíneo.

�� V. CC: arts. 496, 533, II, 1.521, I, 
1.696, 1.829, 1.837, 1.838 e 1.962.
�� V. CP: arts. 148, § 1o, 181, I e II, 

226, 230, § 1o, e 348, § 2o.

Assalariado – Aquele que recebe 
salário.

Assaltante – O que assalta, com uso ou 
não de violência, para cometer roubo. 
Aquele que, sozinho ou em grupo, 
acomete pessoa de improviso, em lugar 
ermo, a mão armada, para roubar, ou 
para isso invade a propriedade alheia.

Assassinar – Cometer assassínio. Ti-
rar a vida de outra pessoa, praticando 
homicídio. Matar alguém.

�� V. CP: art. 121.

Assédio – Impertinência, importuna-
ção, insistência junto a alguém para 
conseguir alguma coisa.

	Moral: Figura nova do Direito. 
Trata-se de conduta abusiva, forma de 
tortura psicológica que atenta contra 
a integridade psíquica. É praticada de 
modo constante e repetitivo, por com-
portamentos, atos, gestos, palavras, 
que ofendem o trabalhador, expondo-o 
a situações humilhantes. Pode causar 
danos psíquicos e emocionais, angús-
tia, insegurança, insônia, depressão, 
síndrome do pânico, podendo levar o 

ofendido até a cometer suicídio. Os 
tribunais têm reconhecido os danos 
causados por essas condutas e condena-
do os responsáveis a pagar indenizações 
aos ofendidos. Embora o assédio moral 
não esteja regulamentado, a Consti-
tuição Federal tem sido o fundamento 
legal para se obter a reparação desse 
dano. Ele é constatado por perícia 
médica que comprova a deterioração 
progressiva da saúde mental do ofendi-
do no ambiente de trabalho. O assédio 
moral caracteriza-se por humilhações 
frequentes, exposição do trabalhador ao 
ridículo, redução e empobrecimento das 
tarefas, sonegação de informações sobre 
o trabalho, rigor e cobrança excessivos, 
que levam à redução da produtividade 
e aumento do número de acidentes. 
A OIT – Organização Internacional 
do Trabalho editou lista que tipifica 
esse crime como: 1. medida que visa 
excluir uma pessoa de uma atividade 
profissional; 2. ataques constantes e 
negativos ao rendimento pessoal ou pro-
fissional, sem motivo; 3. manipulação 
de reputação pessoal ou profissional de 
pessoa por meio de rumores e ridicula-
rização; 4. abuso de poder por meio do 
menosprezo continuado no trabalho da 
pessoa ou a fixação de objetivos com 
prazos inatingíveis ou pouco razoáveis 
ou atribuição de tarefas impossíveis; 
5. controle desmedido ou inapropriado 
do rendimento de uma pessoa. A pró-
pria OIT, porém, foi condenada pelo 
Tribunal Administrativo da ONU por 
assédio moral contra a brasileira Lena 
Lavinas, por “violência psicológica” e 
“ofensas à dignidade”, praticadas por 
seus superiores.

	Sexual: Ato de constranger alguém 
com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se 
o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes 
ao exercício de emprego, cargo ou fun-
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ção. Para tal delito a pena é de deten-
ção de 1 a 2 anos. A Lei no 12.015/2009 
incluiu o § 2o ao art. 216-A, que prevê 
o aumento da pena em até um terço se 
a vítima é menor de 18 anos. 

�� V. CP: art. 216-A.

Assembleia Legislativa – Órgão que 
representa o Poder Legislativo de 
cada Estado Federado da União. Tem 
natureza unicameral.

�� V. CF: art. 27.

Assentamento – Ato de assentar 
ruralistas sem-terra em terrenos de-
sapropriados.

Assiduidade – Dever trabalhista do 
empregado, cujo descumprimento im-
plica justa causa para despedimento.

�� V. CLT: art. 482, i.

Assinatura a Rogo – Assinatura feita 
por terceiro em documento, a pedido 
daquele que não pode assinar, ou por 
deficiência física ou por ser analfabeto.

�� V. CC: arts. 1.868 e 1.870.

Assistência – 1. Ato de assistir. 2. 
Ajuda, amparo, auxílio. 3. Intervenção 
judicial de alguém em um pleito, no 
qual tem interesse, sem ser autor, 
nem réu.

	Assistência (Dir. Proc. Civil): Modo 
de intervenção de terceiro em causa 
de outrem. O assistente deverá provar 
que tem interesse jurídico em que a 
sentença seja favorável ao assistido.

�� V. CPC: arts. 50 a 55.

	Judiciária: Conjunto de providências 
legais que possibilitam a todos a defesa 
de seus interesses em Juízo. Assim, 
a nomeação de curador especial ao 
incapaz sem representante legal, ao 
réu preso e ao revel (CPC: art. 9o). 
Na instrução criminal, se o réu não 
comparecer para o interrogatório, sem 

justificar sua ausência, o juiz nomeará 
defensor (CPP: art. 396, parágrafo 
único). Quanto à assistência judiciária 
gratuita, consiste na mera dispensa do 
pagamento de despesas processuais, 
prevista, expressamente, na CF: art. 
5o, LXXIV e LXXVII, assim: “Art. 5o 
(...) LXXIV – o Estado prestará as-
sistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; (...) LXXVII – são gratuitas as 
ações de habeas corpus e habeas data  
e, na forma da lei, os atos necessários 
ao exercício da cidadania”. Ademais, 
em outros dispositivos, o próprio art. 
5o isenta de despesas os cidadãos 
eventualmente carentes, como nos 
itens XXXIV e LXXVI: “Art. 5o (...) 
XXXIV – são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento 
de taxas: a) o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direi-
tos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder; b) a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações 
de interesse pessoal. (...) LXXVI – são 
gratuitos para os reconhecidamente 
pobres, na forma da lei: a) o registro 
civil de nascimento; b) a certidão de 
óbito”.

Assistente – 1. Que assiste alguém, 
prestando-lhe cuidados. 2. Indivíduo 
que é parte em um pleito judicial, sem 
que seja autor ou réu, mas que nele 
tenha interesse.

	De acusação: Auxiliar do Ministério 
Público na ação penal pública, indicado 
pelo ofendido ou seu representante 
legal.

�� V. CPP: arts. 272 e 471, § 1o.

	Técnico: Perito indicado pela parte 
para atuar junto ao perito nomeado 
pelo juiz, apresentando laudo separado 
ou subscrevendo o laudo oficial.

�� V. CPC: arts. 422 e 424.
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Associação – 1. Ato ou efeito de asso-
ciar. 2. Organização de pessoas para 
um fim ou interesse comum; sociedade; 
agremiação; clube.

	Profissional: É o embrião do sin-
dicato, convertendo-se neste quando 
satisfeitos os requisitos do art. 515 da 
CLT.

	Sem fim lucrativo: Assim consi-
derada a beneficente, a recreativa 
e outras do mesmo gênero sujeitas, 
porém, às leis trabalhistas. A Lei no 
11.127/2005 alterou os arts. 54, 57, 59, 
60 e 2.031 do CC, que dificultavam e 
poderiam inviabilizar o funcionamento 
de associações sem fins econômicos. Foi 
retirada do art. 54 do CC a competência 
privativa da Assembleia-Geral para 
eleger os administradores e aprovar 
contas. Eliminou-se também exigên-
cia contida no parágrafo único desse 
artigo, que fixava quorum mínimo 
para validade da assembleia, não lhe 
permitindo “deliberar em 1a convocação 
sem maioria absoluta de associados, 
ou com menos de um terço das con-
vocações seguintes”. Pela alteração 
havida, a eleição dos administradores 
e aprovação das contas voltam a ser 
regidas pelo estatuto das associações. 
Alteração introduzida no art. 57 reti-
rou da assembleia-geral a exclusiva 
competência para aprovar a exclusão 
de associados, ao revogar totalmente 
o seu parágrafo único, o que afasta a 
competência recursal da assembleia 
na decisão de recurso de associado 
excluído, temas que voltam a ser dis-
ciplinados pelo estatuto, que também 
tem competência para fixar o quorum 
de associados em uma assembleia. Os 
artigos corrigidos por essa lei conti-
nham dispositivos que contrariavam 
a própria Constituição Federal que 
estabelece como direito individual e 
coletivo, no inciso XVIII do art. 5o: “a 
criação de associações e, na forma da 

lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interfe-
rência estatal em seu funcionamento”. 
A nova lei deu ainda nova redação 
ao art. 2.031, dando novo prazo até 
11-1-2007 para que as associações se 
adaptem às novas disposições.

Ata – Resumo dos acontecimentos 
de uma reunião para efeito de docu-
mentação.

Atentado – 1. Ofensa à lei ou à mo-
ral. 2. Ação criminosa. 3. Agressão 
violenta, principalmente contra a 
personalidade ou entidade pública, ins-
tituição, princípio norma (ex.: atentado 
à gramática).

	Atentado (Dir. Proc. Civil): Medida 
cautelar realizada no curso do proces-
so, com o objetivo de cessar ato das 
partes que viole o cumprimento de 
decisão ou lese o adversário. Qualquer 
ação delituosa ou contra pessoas, bens 
e direitos, instituições nacionais, ou à 
ordem pública, à segurança do Estado, 
incluindo-se atentados terroristas.

�� V. CPC: arts. 879 a 881.

	Ao pudor: é um crime que se diferen-
cia do estupro por envolver ato sexual 
diverso da conjunção carnal ou ainda, 
quando a vítima é do sexo masculino.

�� V. Lei no 11.106/2005 (Altera os 
arts. 148, 215, 216, 226, 227, 231 e 
acrescenta o art. 231-A ao Dec.-lei 
no 2.848/1940 – Código Penal).

Atenuante – Circunstância prevista 
por lei, que reduz a pena aplicada.

�� V. CP: arts. 65 a 68.

�� V. CPP: arts. 387, I, e 484, pará-
grafo único.

A Termo – Tipo de negócio em que a 
entrega do objeto e o pagamento são 
feitos em data futura, mas com preço 
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ajustado no momento da realização 
do mesmo.

Atestado – Documento que certifica 
alguma coisa; declaração escrita e 
assinada por quem a faz, para servir 
de documento a outrem, para firmar 
ou certificar a existência ou verdade 
de um fato, estado, ou qualidade, pelo 
conhecimento pessoal ou por causa 
do cargo ou ofício que exerce. Está 
proibida a exigência de atestado de 
gravidez e de esterilização, e outras 
práticas discriminatórias para efeito 
de admissão ou de permanência da 
relação jurídica de trabalho.

Atipicidade – Diz-se dos fatos que não 
contêm os elementos constitutivos do 
delito, não interessando, portanto, ao 
direito penal.

Atividade – 1. Multiplicidade dos tra-
balhos ou das ideias de um homem. 2. 
Diligência, presteza, prontidão.

�� V. Súm. Vinculante no 20 (A 
Gratificação de Desempenho de 
Atividade Técnico-Administrativa 
– GDATA, instituída pela Lei no 
10.404/2002, deve ser deferida 
aos inativos nos valores corres-
pondentes a 37,5 (trinta e sete 
vírgula cinco) pontos no período 
de fevereiro a maio de 2002 e, nos 
termos do art. 5o, parágrafo único, 
da Lei no 10.404/2002, no período de 
junho de 2002 até a conclusão dos 
efeitos do último ciclo de avaliação 
a que se refere o art. 1o da Medida 
Provisória no 198/2004, a partir 
da qual passa a ser de 60 pontos).

	Fim: é aquela que se perfaz, se 
conclui, se completa por si própria, 
independente de outra atividade sub-
sequente. É a atividade para a qual 
a sociedade empresária se destina, 
estando diretamente relacionada aos 
seus objetos sociais, à exploração do 
ramo de atividade, onde os bens ou ser-
viços produzidos e comercializados são 

aqueles expressos em seu contrato ou 
estatuto social. Em princípio, pode-se 
definir atividade-fim como aquela para 
a qual a sociedade se destina, é o seu 
objetivo, a exploração do seu ramo de 
atividade, expresso em contrato social, 
estatuto ou no registro de firma indivi-
dual, conforme o caso. É concernente 
ao objetivo principal da sociedade, a 
atividade que é explorada coincide com 
seus objetivos.

	Insalubre: Atividade que por suas 
características é considerada pelo 
Ministério do Trabalho prejudicial à 
saúde do empregado.

�� V. CF: art. 7o, XXIII.
�� V. CLT: arts. 60 e 189 a 192.

	Meio: é aquela que não se perfaz, 
não se conclui, não se completa por si 
própria e depende de uma atividade 
subsequente. É uma atividade conside-
rada acessória de uma atividade-fim, 
sem a qual não se tem nenhuma utili-
dade para seu tomador (contratante). 
Assim, atividade-meio é aquela não 
representativa do objeto da sociedade 
empresária, configurando-se como 
serviço necessário (paralelo ou secun-
dário), porém, não essencial. Este tipo 
de atividade é periférico da sociedade, 
não constituindo seu objeto social 
nem se vinculado às suas finalidades 
institucionais. 

�� V. Súm. no 331 do TST.
	Preponderante: Aquela que carac-
teriza a unidade de produto, operação 
ou objetivo final “para cuja obtenção 
todas as demais atividades convirjam, 
exclusivamente, em regime de conexão 
funcional”.

�� V. CLT: art. 581, § 2o.
	Sazonal: É o trabalho de temporada, 
conceituado como próprio de uma es-
tação, como aquele oferecido nos finais 
de ano, de férias etc.
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Atmosfera Territorial – No Dir. Público 
e Internacional Público é o espaço aé-
reo superposto a todo o território real 
e às águas inferiores e territoriais de 
um país. O mesmo que espaço aéreo 
territorial.

�� V. Cód. Bras. Aer.: art. 11.
Ato – 1. Aquilo que se faz ou se pode 
fazer. 2. Decisão, deliberação ou deter-
minação do poder público. 

	Administrativo: Ato praticado pelo 
agente público, durante suas funções, 
para cumprir as tarefas relativas ao 
Estado.

	Anulável: Diz-se do negócio realiza-
do por pessoa relativamente incapaz ou 
que contenha vício resultante de dolo, 
erro, coação, fraude ou simulação.

�� V. CC: art. 171.
	De concorrência: Ocorre quando o 
empregado pratica atividade econô-
mica superposta à do seu empregador, 
com prejuízo para este. É falta grave, 
configurada entre aquelas referidas 
no art. 482, c, da CLT, a qual autoriza 
a extinção justificada do contrato de 
trabalho.

	Ilícito: Ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que viola direito alheio ou 
causa prejuízo a outrem.

�� V. CC: arts. 186 a 188, 942, 948 
e 1.659, IV.

	Jurídico: Ato lícito que tem por obje-
tivo resguardar, adquirir, modificar, 
transferir ou extinguir direitos.

�� V. CC: art. 104.
	Nulo: Ato que não tem efeito jurídico 
por estar viciado ou por ter nulidade 
absoluta prevista em lei.

�� V. CC: arts. 166 e 168.
	Unilateral: É aquele que resulta da 
declaração de vontade de uma só parte.

�� V. CC: art. 533, II.

Atravessador – Aquele que adquire 
grande quantidade de mercadorias 
destinadas ao consumo e as retém 
para forçar a alta dos preços e, com 
isto, auferir grandes lucros. O mesmo 
que açambarcador.

Audiência de Instrução e Julgamen-
to – Momento solene do processo de 
conhecimento, em que se reúnem 
publicamente o juiz com as partes, 
produzindo-se as provas, tentando-se a 
conciliação e proferindo-se a sentença.

�� V. CPC: arts. 450 a 457.
	No Tribunal do Júri: V. art. 411 do 
CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

Auditor – Nome dado ao juiz togado na 
Justiça Militar.

�� V. CF: art. 123, parágrafo único 
e inciso II.

Autocídio – O mesmo que suicídio, 
autoquiria, propricídio. Destruir o 
indivíduo a si mesmo, matar-se.

Autocomposição – É uma das mo-
dalidades utilizadas na solução de 
conflitos coletivos de trabalho, quando 
prevalece a vontade das partes sobre 
a sujeição de uma à vontade de outra, 
ou de ambas à vontade de um terceiro. 
Alcança-se pela arbitragem ou pela 
conciliação ou, ainda, pela mediação.

Autocontrato – Nome dado erronea-
mente ao negócio jurídico efetuado por 
pessoa que exercita mandato e que ao 
mesmo tempo possui interesses como 
credor e devedor.

Auto de prisão em flagrante – Docu-
mento feito pela autoridade que recebe 
o preso e assinado por testemunhas, 
consignando a prisão em flagrante.

�� V. CPP: art. 302.
�� V. Súm. Vinculante no 11 (Só é 

lícito o uso de algemas em casos 
de resistência e de fundado receio 
de fuga ou de perigo à integridade 
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física própria ou alheia, por parte 
do preso ou de terceiros, justificada 
a excepcionalidade por escrito, sob 
pena de responsabilidade discipli-
nar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão 
ou do ato processual a que se refere, 
sem prejuízo da responsabilidade 
civil do Estado).

Autofalência – Termo utilizado para 
designar o requerimento de falência 
feito pelo próprio empresário devedor.

�� V. Lei no 11.101/2005 (Lei de 
Recuperação de Empresas e Falên-
cias): arts. 105 a 107.

Autônomo – Diz-se daquela pessoa 
que trabalha por conta própria ou sem 
vínculo empregatício. 

Autópsia – V. necropsia.

Autor – É aquele que provoca a ativi-
dade judicial, iniciando a ação para a 
satisfação de uma pretensão.

Autoridade Judiciária – Todo membro 
do Poder Judiciário.

�� V. CPC: art. 124.
Autoridade Policial – Membro do Poder 
Executivo que tem como função zelar 
pela ordem e segurança pública.

Autos – É o conjunto das peças de um 
processo.

�� V. CP: art. 356.

�� V. CPC: arts. 141, IV, 155, pa-
rágrafo único, 159, § 2o, 161, 196, 
267, § 1o, 434, 510, 674, 1.063 a 
1.069 e 1.215.

�� V. CLT: arts. 777 e 778.
Autotutela – Fiscalização exercida pela 
Administração sobre seus bens e atos, 
para efeito de bom uso desses.

Autuação – Ato do escrevente ou do 
secretário de tribunal consistente na 
formação dos autos de um processo.

�� V. CPC: art. 166.

Auxiliar de Acusação – É o advogado 
que serve de assistente do Ministério 
Público, na ação penal pública, defen-
dendo os interesses do ofendido ou, 
se falecido, do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou do respectivo 
representante legal.

�� V. CPP: arts. 31 e 268 a 273.
Auxiliar de Justiça – Pessoa que exerce 
cargo ou função de escrivão, oficial de 
justiça, perito, depositário, administra-
dor ou intérprete.

�� V. CPC: art. 139.
Auxílio-Acidente – Contribuição paga 
ao empregado pelo empregador, men-
salmente, por ter ele sofrido uma redu-
ção para o trabalho, não caracterizando 
a incapacidade total ou permanente.

�� V. Leis nos 8.212/1991 (Dispõe 
sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio) e 
8.213/1991 (Dispõe sobre os Pla-
nos de Benefícios da Previdência 
Social): art. 86.

Auxílio-moradia – Não será concedido 
por prazo superior a oito anos dentro 
de cada período de doze anos. Trans-
corrido o prazo de oito anos dentro de 
cada período de doze anos, o pagamento 
somente será retomado se observados, 
além do disposto no caput, os requisitos 
do caput do art. 60-B, não se aplicando, 
no caso, o parágrafo único do citado 
art. 60-B. Além disso, o valor mensal 
do auxílio-moradia é limitado a 25% 
do valor do cargo em comissão, função 
comissionada ou cargo de Ministro de 
Estado ocupado, não podendo superar 
25% da remuneração de Ministro de 
Estado.

�� V. art. 60 da Lei no 8.112/1990 
(Dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, institui Plano 
de Custeio) com redação dada pela 
MP no 431/2008.
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Avalista – Aquele que apõe o seu aval 
em um título cambiário; o que garante 
o pagamento de título, vinculando-se 
diretamente a ele quando coloca, de 
próprio punho, sua assinatura no verso 
ou anverso deste, tornando-se solidário 
com a obrigação principal ou com outro 
coobrigado. O mesmo que avalizador.

Averbação – Ato ou efeito de averbar, 
isto é, apor anotação à margem de 

um registro público, indicando as 
ocorrências que o alteram ou anulam. 
Inscrição de títulos ou documentos em 
repartições públicas.

Aviso Prévio – Comunicação feita por 
um contratante ao outro, informando-
-lhe que deseja rescindir o contrato, 
ainda que sem justa causa.

�� V. CLT: arts. 487 a 491.



Bacharel em Direito – Aquele que 
conclui o curso de Direito e que ain-
da não está habilitado legalmente a 
exercer a advocacia, devendo prestar o 
exame de admissão junto à OAB. Tem 
o privilégio de prisão especial enquanto 
não condenado.

Baixa dos Autos – Expressão que sig-
nifi ca a volta dos autos ao juízo origi-
nário após interposto o último recurso.

�� V. CPC: art. 510.
�� V. CPP: art. 637.

Baixa na Distribuição – Expressão 
que signifi ca o cancelamento do feito 
na distribuição.

�� V. CPC: art. 257.

Balança Comercial – Histórico feito 
das exportações e importações entre 
dois países, para a verifi cação da po-
sição favorável ou desfavorável de um 
em relação ao outro.

Bancada – Grupo de pessoas que 
representam um partido político em 
qualquer das Casas do Poder Legisla-
tivo. Esse grupo é sempre coordenado 
por um líder.

Bancarrota – Termo usado para desig-
nar a falência.

Banco – Estabelecimento de crédito, 
particular ou estatal, que tem como 
finalidade o comércio do dinheiro, 
a sua guarda e empréstimo, movi-
mentação de títulos representativos 
de valores, desconto e redesconto de 
títulos negociáveis, cobranças, opera-

ções de câmbio, captação e aplicação 
de dinheiro no sistema fi nanceiro com 
rendimentos pré e pós-fi xados para os 
aplicadores. Depende de autorização 
do Poder Público e suas operações 
são fiscalizadas e controladas pelo 
Banco Central. Tabela com os serviços 
prestados pelos bancos e seus valores 
correspondentes deve ser afi xada em 
lugar visível em todas as agências 
bancárias. Cheque é pagável à vista; 
não pagá-lo é apropriação indébita 
pelos bancos; o cliente não precisa 
avisar com antecedência de 24 horas.

Banco Central – Instituição criada 
pela Convenção de Bruxelas, em 1921, 
para controlar a moeda e o crédito.

�� V. CF: art. 164.

�� V. Lei no 4.595/1964 (Dispõe 
sobre a Política e as Instituições 
Monetárias, Bancárias e Credití-
cias, Cria o Conselho Monetário 
Nacional).
�� V. Dec.-lei no 278/1967 (Altera a 

denominação do Banco Central da 
República do Brasil, dispõe sôbre 
suas contas, orçamentos, balanços, 
atos e contratos).

Banco de Horas – Trata-se de um 
método de compensação de jornada 
de trabalho que a CLT prevê em seu 
art. 59.

Banco dos Réus – Expressão usual-
-mente empregada para designar o 
local onde o réu permanece durante o 
julgamento no Tribunal do Júri.

B



58BAN BEB

Bandeira – Pavilhão, de tecido, com 
uma ou mais cores, com legendas e 
emblemas ou desenhos, que representa 
um país e hasteado em ocasiões espe-
ciais e solenes, em edifícios públicos. 
Há também pavilhões que distinguem 
corporações, clubes, partidos. A Ban-
deira é um dos símbolos nacionais, 
juntamente com o Hino, as Armas 
e o Selo Nacionais. A sua forma e 
apresentação estão ordenadas na Lei 
no 5.700/1971, que também apresenta 
os seus modelos. A bandeira deve ser 
hasteada às 8 horas e arriada às 18 ho-
ras; seu hasteamento é obrigatório em 
dias festivos ou de luto (a meio mastro), 
nos edifícios das repartições públicas 
federais, estaduais e municipais, nas 
escolas, nas instituições desportivas, 
artísticas, científicas e outras. É obri-
gatório o ensino do desenho da Bandei-
ra Nacional nas escolas. O desrespeito, 
vilipêndio ou ultraje à Bandeira Nacio-
nal é punido com pena de 1 a 3 anos 
de prisão (Lei no 5.700/1971; CF: art. 
13, § 1o). O termo designava, também, 
as expedições armadas que, no século 
XVIII, partiam de São Vicente e depois 
de São Paulo para o desbravamento 
dos sertões, à cata de ouro e pedras 
preciosas ou do apresamento de índios 
para o trabalho escravo. Atualmente 
é usado para nomear a placa metálica 
que, nos taxímetros, indica o custo de 
uma corrida de táxi (bandeirada). Só 
podem ser hasteadas as bandeiras 
que estiverem em bom estado; as mal 
conservadas devem ser levadas a uma 
unidade militar onde, em ato solene, 
serão incineradas, no Dia da Bandeira, 
em cerimonial peculiar.

Bando – Grupo de desocupados e 
malfeitores. A formação de bando ou 
quadrilha é crime punido com reclusão 
de 1 a 3 anos e aplicada a pena em 
dobro se há uso de arma.

�� V. CP: arts. 29 a 31 e 288.

Banimento – Ato de expulsar alguém 
de sua pátria. No Brasil essa pena é 
inadmissível.

�� V. CF: art. 5o, XLVII, d.

Base de Cálculo – Valor sobre o qual 
incide o tributo.

Base Territorial do Sindicato – A CF 
em seu art. 8o, II, dispõe que a base ter-
ritorial do sindicato deve ser definida 
pelos trabalhadores ou empregadores, 
não devendo seus limites ser nunca 
inferiores aos limites do município. Re-
vogando, tacitamente, a regra contida 
no art. 517 da CLT, que remetia essa 
prerrogativa ao Ministro do Trabalho.

Bastardo – Nome dado ao filho prove-
niente do incesto e do adultério, antes 
do Código Civil de 1916. Distinção 
esta abolida pela CF, que proíbe de-
signações discriminatórias relativas 
à filiação.

�� V. CF: art. 227, § 6o.
�� V. Lei no 8.069/1990 (Dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente): arts. 7o a 69.

Bebidas Alcoólicas – São bebidas 
potáveis que contenham álcool etílico 
em sua composição, com índice de 
concentração igual ou superior a meio 
grau Gay-Lussac.

�� V. Lei no 11.705/2008 (Altera a 
Lei no 9.503/1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, e a 
Lei no 9.294/1996, que dispõe sobre 
as restrições ao uso e à propaganda 
de produtos fumígeros, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias 
e defensivos agrícolas, nos termos 
do § 4o do art. 220 da Constituição 
Federal, para inibir o consumo de 
bebida alcoólica por condutor de 
veículo automotor).
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�� V. Dec. no 6.488/2008 (Regula-
menta os arts. 276 e 306 da Lei 
no 9.503/1997 – Código de Trân-
sito Brasileiro –, disciplinando a 
margem de tolerância de álcool no 
sangue e a equivalência entre os 
distintos testes de alcoolemia para 
efeitos de crime de trânsito).
�� V. Dec. no 6.489/2008 (Regula-

menta a Lei no 11.705/2008, no 
ponto em que restringe a comer-
cialização de bebidas alcoólicas em 
rodovias federais).

Beca – Vestimenta usada pelo advoga-
do, professor universitário, funcionário 
judicial e formando de terceiro grau, no 
ato da colação.

Bedel – Termo específico da área 
da justiça que se deslocou para a 
designação de funcionário subalterno 
das universidades. Antigamente, 
era o oficial de justiça que conduzia 
a juízo, “debaixo de vara” (do latim 
bidelus), a testemunha ou o indiciado 
recalcitrante.

Beligerância – Situação em que se 
encontram países que estão em guerra. 
Direito de declarar e mover guerra com 
tropas e armas, observados princípios 
e leis internacionais.

Bem – 1. Tudo o que é bom ou conforme 
a moral. 2. Benefício. 3. Virtude. 4. 
Proveito, utilidade. 5. Propriedade, 
domínio.

	Comum: Conjunto de situações 
capazes de realizar e assegurar o bem-
-estar social.

�� V. LICC: art. 5o.

	De Família: Qualidade de imóvel que 
é destinado pelo chefe de família para 
sua moradia, de seus filhos e cônjuge. 
Para surtir esse efeito, o bem deve ser 
registrado em Cartório e reconhecido 
como tal.

�� V. CC: arts. 1.711 a 1.722.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 
sobre os registros públicos): arts. 
167, I, e 260 a 265.

�� V. Lei no 8.009/1990 (Dispõe 
sobre a impenhorabilidade do bem 
de família).

	Indivisível – Diz-se do bem que não 
pode ser dividido sem se alterar sua 
substância ou daquele que, embora 
divisível, é considerado indivisível, 
por disposição legal ou por vontade das 
partes.

�� V. CC: arts. 88 e 1.320.

	Jurídico – Diz-se de toda coisa que 
pode ser o objeto de um direito.

	Vago – Diz-se da coisa abandonada 
ou sem dono conhecido.

Bens – Conjunto de coisas que, tendo 
um valor apreciável, formam o patri-
mônio ou a riqueza de uma pessoa, 
física ou jurídica, de direito privado 
ou público, como móveis, imóveis, se-
moventes, valores, ações, direitos etc. 
Tudo o que é suscetível de utilização 
ou valor, servindo de elemento para 
formar o acervo econômico e objeto 
de direito. Para o direito, bem é coisa 
que tem valor econômico ou moral, não 
importando, para alguns autores, que 
seja corpóreo ou incorpóreo. No direito 
penal, bem é tudo o que representa 
valor para o ser humano (material, 
moral, intelectual etc.) ou para a socie-
dade. No direito civil, bens são coisas 
ou valores que podem ser objeto de 
propriedade ou de outros direitos reais.

�� V. Súm. Vinculante no 21 (É 
inconstitucional a exigência de 
depósito ou arrolamento prévios 
de dinheiro ou bens para admissi-
bilidade de recurso administrativo). 
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Beneplácito – Licença, permissão, 
consentimento. Aprovação de ato de 
outra pessoa.

Benfeitoria – Toda obra ou despesa que 
é feita em coisa móvel ou imóvel, para 
protegê-la, conservá-la, melhorá-la ou 
torná-la mais agradável ou valiosa.

�� V. CC: arts. 96 e 1.219.

Berçário – Nas empresas em que 
estejam empregadas 30 ou mais mu-
lheres, maiores de 16 anos, torna-se 
obrigatória a instalação de berçário, a 
menos que existam creches distritais.

�� V. CLT: arts. 389, § 1o, e 400.

Bestialidade – Depravação ou perver-
são que leva o homem ou a mulher a 
manter relação sexual com animais. O 
mesmo que zoofilia.

Bico – Expressão popular que designa 
o trabalho mal remunerado e eventual 
que o trabalhador realiza em curta 
jornada.

Bigamia – Condição de bígamo. Cri-
me instantâneo contra a família que 
consiste em alguém, sendo casado, 
contrair novo casamento; estado da 
pessoa que se casa duas vezes sem que 
o primeiro matrimônio estivesse desfei-
to legalmente. Neste caso, a pena é de 
reclusão, de 2 a 6 anos; se um solteiro 
casa-se com mulher já casada, sabendo 
dessa circunstância, sua pena é de 
reclusão ou detenção de 1 a 3 anos; se 
o casamento for anulado por qualquer 
motivo, mesmo não sendo o da bigamia, 
o crime é considerado inexistente. A 
prescrição do crime de bigamia, antes 
do trânsito em julgado da sentença 
final, começa a partir da data em que o 
fato se tornou de conhecimento público. 
Se a união que caracteriza a bigamia 
não se apresentar formalmente inata-
-cável, realizada com todas as fórmulas 

e solenidades pertinentes, então se dá 
o delito de simulação de casamento.

�� V. CP: arts. 111, IV, 235 e 239.

Bilateral – O mesmo que sinalagmá-
tico. Ato jurídico em que há acordo 
de vontades entre duas partes que 
assumem obrigações recíprocas.

Biodiversidade – Definida pela Con-
venção sobre Diversidade Biológica 
como a “variabilidade de organismos vi-
vos de todas as origens, compreendendo, 
dentre outros, os ecossistemas terres-
tres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de 
que fazem parte; compreendendo ainda 
a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e ecossistemas”. Conjunto 
de todas as espécies de seres vivos 
existentes na biosfera. Diversidade 
biológica.

Biopirataria – Exploração, mani-
pulação, reprodução, exportação ou 
comercialização ilegal de espécies de 
seres vivos.

Biotecnologia – Definida pela Conven-
ção sobre Diversidade Biológica como 
“qualquer aplicação tecnológica que 
utilize sistemas biológicos, organismos 
vivos, ou seus derivados, para fabricar 
ou modificar produtos ou processos 
para utilização específica”.

Biscate – Trabalho de pequena monta, 
eventual, de baixa remuneração.

Boa-Fé – Boa confiança, lealdade, boa 
intenção, espírito de confiança daquele 
que, na prática ou omissão de um ato, 
julga estar agindo de acordo com a lei.

	Objetiva: Princípio geral aplicável 
ao Direito das Obrigações, pelo qual 
se produz nova delimitação do con-
teúdo e objetivo do negócio jurídico, 
especialmente o contrato, mediante 
a inserção de deveres e obrigações 
acessórios ou que produzam restrição 
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de direitos subjetivos; ou na declaração 
de vontade, com o fim de ajustar a 
relação jurídica à função econômico- 
-social, determinável no caso concreto. 
Aplica-se a todas as fases do processo 
contratual (conceito de Cibele Tucci 
da USP).

Bolchevismo – Nome da doutrina 
e tática político-revolucionária de 
Lênin, em 1903, quando houve a 
cisão do Partido Social Democrata 
da Rússia.

Bons costumes – Termo antiga-
mente designado para denominar 
os atuais crimes contra os costumes 
(Lei no 12.015/2009). Diz-se da con-
duta que se ajusta aos princípios 
morais consagrados pelo meio social 
em que vive a pessoa. Emprega-se, 
no sentido comum, com referência à 
moralidade sexual. São crimes contra 
a dignidade sexual, como o estupro, o 
ultraje público ao pudor e a bigamia. 
Também corroboram como prova dos 
fatos os meios moralmente legítimos. 
A legislação tutela, em geral, os bons 
costumes como proteção aos valores 
morais da sociedade, como ocorre com 
a Constituição Federal.

�� V. CP: arts. 213 a 240.
�� V. CPC: art. 332.
�� V. CF: art. 5o, V, X e XII.

Borderô – Do francês bordereau. Im-
presso enviado pelo banco aos clientes 
informando lançamentos efetuados 
em suas contas, em geral sob a forma 
de carta. 

Busca e Apreensão – No Proc. Civil é 
a medida cautelar destinada à busca e 
apreensão de pessoas ou coisas, sendo 
que a busca é anterior à apreensão; 
esta decorre de ato voluntário, ou 
de coação, se houver negativa na 
entrega de coisa. No Proc. Penal, é 
meio de prova para a apreensão de 
pessoas ou de coisas com a finalidade 
de esclarecimento do delito. A busca 
é domiciliar ou pessoal, a primeira 
devendo ser precedida de expedição 
de mandado, sendo determinada de 
ofício ou a requerimento de qualquer 
das partes. A busca pessoal não de-
pende de mandado, por razões que 
a lei especifica. A busca domiciliar 
deve ser feita de dia, a menos que 
o morador permita que os policiais 
entrem à noite em sua moradia; antes 
de entrarem, devem mostrar e ler o 
mandado de apreensão ao morador 
ou a quem o represente, intimando-o 
a abrir a porta. Se não obedecer, ela 
será arrombada e forçada a entrada. 
Ausente o morador, será intimado o vi-
zinho a assistir a operação. Terminada 
a diligência, os executores lavrarão 
auto circunstanciado e o assinarão 
com duas testemunhas presentes ao 
ato. Podem os agentes realizar a busca 
e apreensão em território de jurisdição 
alheia, até em outro Estado, devendo 
apresentar-se, porém, à autoridade 
competente local, antes ou depois da 
diligência, conforme a urgência desta.

�� V. CPC: arts. 173, II, 839 a 843, 
905 e 1.129.
�� V. CPP: arts. 240 a 250.





Cabeça – Pessoa que chefi a um grupo.

	De casal: a CF/1988 estabeleceu 
que “os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos pelo 
homem e pela mulher”. 

�� V. Lei no 12.195/2010 (Alterou o 
art. 990 da Lei no 5.869/1973 (Códi-
go de Processo Civil), para assegu-
rar ao companheiro sobrevivente o 
mesmo tratamento legal conferido 
ao cônjuge supérstite, quanto à 
nomeação do inventariante).

	De Comarca: Cidade, sede de uma 
comarca, onde se localiza o foro.

�� V. CF: art. 226, § 5o.

Cabecel – É a pessoa escolhida entre 
os proprietários de prédio aforado, 
para responder à ação movida pelo 
senhorio direto (CC: art. 690). Enfi -
teuses e subenfi teuses estão proibidas, 
subordinando-se as existentes, até sua 
extinção, às normas do CC anterior e 
leis vigentes à época.

�� V. CC: art. 2.038.

Cadastro – Registro particular ou 
público que tem por fi m o controle e a 
consulta sobre coisas, pessoas ou fatos.

Cadáver – Nome que se dá ao corpo 
de pessoa privado de vida, morta. A 
lei penal exige o respeito aos mortos, 
punindo a destruição, subtração ou 
ocultação de cadáver com reclusão de 1 
a 3 anos e multa; e o vilipêndio a cadá-
ver com detenção de 1 a 3 anos e multa. 
A inumação ou exumação de cadáver, 

em desrespeito às normas legais, é 
punida com prisão simples de 1 mês a 
1 ano ou multa. Segundo estudiosos, 
a palavra é composta das primeiras 
letras da expressão latina caro data 
vermis (carne dada aos vermes).

Caducidade – Perda de um direito pelo 
decurso de prazo legal exigido para que 
este fosse exercido.

Caftinismo – Exploração do lenocínio, 
tráfi co de pessoas para fi m de explo-
ração sexual.

�� V. CP: arts. 230 a 232.

Calamidade Pública – Situação anor-
mal, provocada por fatores adversos, 
provocando o caos na comunidade pelo 
não atendimento de suas necessidades 
básicas.

�� V. CF: arts. 21, XVIII, e 148, I.
�� V. CP: art. 61, II, j.
�� V. Dec. no 6.663/2008 (Regula-

menta a aferição sumária, pelo 
Ministro de Estado da Integração 
Nacional, da caracterização do es-
tado de calamidade pública ou da 
situação de emergência, aliada à 
impossibilidade de o problema ser 
resolvido pelo ente da Federação).

Calendário Civil – É aquele em que 
se considera o ano como formado de 
um número inteiro de dias e meses, 
segundo as regras próprias de um 
povo ou nação.

�� V. Lei no 810/1949 (Define o 
ano civil).

C
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Calúnia – Crime contra a honra, 
consistente em imputar falsamente a 
alguém fato definido como crime.

�� V. CC: art. 557, III.
�� V. CP: arts. 138, 144 e 145.

�� V. CPP: arts. 513 e 519.

Câmara – 1. Aposento destinado a uma 
pessoa. 2. Parte das armas de fogo onde 
se colocam a carga ou os cartuchos. 
3. Compartimento de uma eclusa. 4. 
Corporação de deputados, vereadores 
ou comerciantes.

	Alta: Nos regimes bicamerais é o 
mesmo que Senado.

	Baixa: Nos regimes bicamerais é o 
mesmo que Câmara dos Deputados.

	Dos deputados: Casa do Poder 
Legislativo bicameral, cuja finalidade 
é a representação do povo. Tal repre-
sentação no Brasil é proporcional. V. 
Senado Federal.

�� V. CF: arts. 14, § 3o, VI, a, 44, 
45 e 51.

	Municipal: Casa do Poder Legislati-
vo do Município, formada por vereado-
res.

�� V. CF: arts. 29 a 31.

Câmbio – Valor que determina o preço 
de moedas em vários países.

�� V. CF: arts. 21, VIII, e 22, VII.

	Negro: Conversão de moeda acima 
das taxas oficiais. Compra e venda 
de mercadorias, clandestinamente, 
por preços acima dos permitidos ou 
tabelados. É crime contra a economia 
popular.

	Oficial: Aquele que tem as cotações 
estabelecidas por órgão oficial compe-
tente da União.

Cancelamento de Protesto – Ato 
de cancelar o protesto mediante o 

pagamento do título pelo devedor, en-
tregando-o ao oficial do cartório. Com 
o cancelamento, as certidões expedidas 
contra o devedor ficarão inutilizadas.

�� V. Lei no 9.492/1997 (Dispõe 
sobre protesto de títulos): art. 26.

Capacidade – 1. Poder de receber, 
conter ou acomodar. 2. Poder, aptidão 
ou possibilidade de fazer ou produzir 
qualquer coisa. 3. Aptidão legal para 
ser sujeito ativo ou passivo de direitos. 

	De Fato: Aquela que permite o exer-
cício de direitos pelo próprio titular. 
Confunde-se com o autodiscernimento 
ou consciência dos próprios atos. Tra-
ta-se, portanto, de uma aptidão que 
não depende de determinação legal, 
sendo mero atributo da personalidade 
moral.

	Jurídica: É aquela que possibilita a 
pessoa a adquirir e exercer direitos e 
contrair obrigações.

�� V. CC: art. 5o.

	Plena: É aquela atribuída a todas as 
pessoas aptas a exercer direitos, isto é, 
as que completam 18 anos.

�� V. CC: arts. 1o a 6o.

	Processual: É aquela que habilita a 
pessoa para ocupar posição processual, 
figurando em juízo, seja como autor 
ou como réu, assistente ou oponente, 
defendendo seus interesses.

�� V. CC: art. 76.
�� V. CPC: arts. 7o a 13o.

Capelania Penitenciária – Órgão que 
se encarrega de prestar assistência 
religiosa nos presídios; seu chefe é o 
capelão.

Capitulação – O mesmo que rendição. 
Ato pelo qual, após negociação prévia, 
se efetiva a submissão de uma praça de 
guerra, de tropas ou de armamentos; 
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crime de chefe militar que cessa, por 
sua vontade, ofensiva ou resistência 
contra o inimigo, permitindo que este 
se aposse das tropas e dos meios de 
defesa ou de ataque. Enquadramento 
em dispositivo da lei penal, classifica-
ção e definição de delito e de sua pena.

Captação de Clientela – É o ato de 
atrair clientes com métodos capciosos, 
direta ou indiretamente, para o exercí-
cio da profissão. Essa prática é proibida 
ao advogado.

�� V. Lei no 8.906/1994: art. 34, IV.

Cárcere Privado – Lugar onde alguém 
conserva outrem preso ilegalmente.

�� V. CP: art. 148.

Carência da Ação – Existirá carência 
da ação quando não houver possibilida-
de jurídica do pedido, legitimidade das 
partes ou interesse processual.

�� V. CPC: art. 267, VI.

Carga de Retirada de Autos Proces-
suais – Ônus imposto aos advogados 
na retirada de autos do cartório, 
tornando-os responsáveis por estes. 
Em cada cartório existe um Livro de 
Carga que formaliza tais retiradas.

Cargo – 1. Encargo, incumbência. 2. 
Função em empresa pública ou priva-
da. 3. Responsabilidade. 4. Obrigação.

	De confiança: Atividade cujo titular 
pode ser afastado imotivadamente, por 
exemplo, gerentes de bancos, ministros 
de Estado.

�� V. CLT: arts. 468, parágrafo 
único, 469, § 1o, e 499, § 2o.

	Público: Função criada por lei, 
em número certo, com denominação 
própria e paga pelo Poder Público ou, 
como conceitua a Lei no 8.112/1990 
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
da União: art. 3o): “Conjunto de atribui-
ções e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem 
ser cometidas a um servidor”.

Carta – Epístola, missiva, comunicação 
escrita, manuscrita, datilografada, 
acondicionada em envelope, lacrado 
ou não, selado, que se envia a uma ou 
mais pessoas. Documento ou escrito 
judicial, ou oficial, pelo qual se pede 
a execução de certos atos, fazem-se 
avisos, contratos, notificações, intima-
ções, impõem-se obrigações e deveres 
e reconhecem-se direitos. Instrumento 
de tratado ou congresso internacional; 
estatuto; conjunto de regras ou leis. 

	Aberta: A que se publica na impren-
sa para conhecimento público de fatos 
controversos.

	Avaliatória: Destinada a proceder à 
avaliação de bens no juízo deprecado.

�� V. CPC: arts. 201 a 212.

	Avocatória: Pela qual o juiz de ins-
tância superior ou tribunal avoca feito 
aforado em juízo inferior, por atribuir-
-se competência para o conhecer.

	Branca: Autorização dada para uma 
pessoa para que ela possa agir com 
plenos poderes.

	De abono: Pela qual se garante a 
solvabilidade de uma pessoa até um 
certo limite.

	De arrematação: Documento pelo 
qual um terceiro ou o próprio credor 
adquire bem penhorado, na execução.

�� V. CPC: arts. 703, 707 e 1.017, 
§ 4o.

	De autorização: Decreto do Governo 
pelo qual permite o funcionamento 
de empresa ou sociedade que dela 
precise.

	De citação: Meio pelo qual alguém 
é citado por via postal.
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	De crédito: Documento pelo qual 
a pessoa se torna responsável pela 
quantia entregue ao creditado.

	De guia: Documento judicial expe-
dido pelo juiz, após a condenação do 
réu, que o encaminha ao estabeleci-
mento penal onde cumprirá a pena, 
colocando-o à disposição deste.

�� V. CPP: arts. 674 a 679 e 722.

	De ordem: Aquela em que o juiz 
requisita de outro, de juízo inferior, 
na jurisdição do deprecado, a reali-
zação de ato ou diligência com prazo 
pré-fixado de cumprimento; a que o 
comerciante envia a seu corresponden-
te, autorizando-o a fazer pagamento 
a terceiro; em que o armador dá as 
devidas instruções ao comandante do 
navio, sobre a viagem a ser realizada; 
neste caso também chamada carta de 
prego.

	De sentença: Documento destinado 
a instruir a execução provisória da 
sentença ainda pendente de recurso.

�� V. CPC: art. 484.

	Patente: Documento que formaliza 
o privilégio de invenção, de modelo in-
dustrial ou de desenho industrial, feito 
pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial.

�� V. CPI: art. 21.

	Precatória: É a comunicação somente 
válida entre juízes de qualquer catego-
ria, para que um ato processual possa 
ser praticado em local diferente do foro 
da causa. Para citações em comarca 
próxima ou da mesma região metropo-
litana, dispensa-se a precatória.

�� V. CPC: arts. 200 e 212.

�� V. CPP: arts. 354 a 356.

	Rogatória: Pedido que a autoridade 
judiciária de um país faz à de outro 
para que sejam cumpridas determi-

nadas providências processuais fora 
de sua jurisdição.

�� V. CF: art. 105, I, i.
�� V. CPC: arts. 201, 202 e 210 

a 212.
�� V. CPP: arts. 368, 783 a 786.
�� V. Lei no 11.900/2009 (Lei da 

Videoconferência).
	Testemunhável: Aquela requerida 
ao escrivão ou secretário do tribunal, 
nas 48 horas após o despacho que de-
negar o recurso, devendo o requerente 
indicar as peças do processo penal a 
serem trasladadas (CPP: arts. 639 a 
646). Rejeitado liminarmente o recurso 
extraordinário, não cabe carta teste-
munhal, e, sim, agravo de instrumento; 
igualmente da decisão denegatória 
de embargos declaratórios, quando 
se deve interpor agravo regimental, 
cabível também da decisão que denega 
seguimento aos embargos infringentes, 
e não carta testemunhal.

Cartão de Ponto – Fornecido pelas 
empresas para que o empregado regis-
tre suas entradas e saídas do local de 
trabalho, diariamente, para controle 
de faltas e justa aferição do salário a 
ser pago no final do mês.

Cartel – Acordo que fazem, entre si, as 
empresas produtoras, do mesmo gênero 
de negócios ou fabricantes de iguais 
produtos, distribuindo entre elas os mer-
cados, visando dominá-los, controlá-los 
em seu benefício exclusivo, restringindo 
ou suprimindo a livre concorrência e de-
terminando os preços. Diz-se da fixação 
uniforme de preços por indústrias da 
mesma categoria. Caracteriza a prática 
do monopólio, açambarcamento, explo-
ração abusiva sem competidor. O Brasil 
editou a Lei no 8.884/1994, conhecida 
como Lei Antitruste e o Governo Fede-
ral interveio algumas vezes no campo 
econômico mediante a Lei Delegada no 
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4/1962, alterada em parte pelo Dec.-lei 
no 422/1969, Dec.-lei no 2.339/1987 e Dec. 
no 1.602/1995.

�� V. Lei no 8.137/1990: art. 4o, II.
Casamento – Matrimônio; união entre 
homem e mulher, lícita e permanente. 
Para Clóvis Bevilacqua o contrato bila-
teral e solene, pelo qual um homem e 
uma mulher se unem, legalizando por 
ele suas relações sexuais, estabelecen-
do a mais estreita comunhão de vida 
e de interesses e comprometendo-se a 
criar e educar a prole que de ambos 
nascer. A habilitação para o casamento 
é tratada pela Lei no 6.015/1973, arts. 
67 a 69. O casamento é civil e sua ce-
lebração é gratuita. Pode ser dissolvido 
pelo divórcio (q.v.). O casamento é ato 
formal; habilitar para o casamento é 
definir a aptidão jurídica dos nuben-
tes. O art. 67 fala de impedimento e 
impugnação. Impedimento é obstáculo 
legal, denunciado por pessoas com legí-
timo interesse (CC: arts. 1.522, 1.524 
e 1.530). Pelo novo CC, o casamento 
deixa de ser somente a constituição 
de família; abrange uma comunhão 
de vida entre os cônjuges, que passam 
a ter os mesmos direitos e deveres. 
Desfrutam os mesmos direitos os casa-
mentos religiosos e civis. Os cônjuges 
podem, de comum acordo, alterar a 
qualquer tempo o regime de bens no 
casamento. O homem pode também, se 
for de sua vontade, acrescentar ao seu 
nome o sobrenome da mulher. Toda a 
cerimônia civil e os documentos pas-
sam a ser gratuitos, desde que o casal 
comprove sua pobreza. A união do casal 
precisa somente ser pública, contínua 
e duradoura para ser reconhecida. O 
instituto do casamento pode ser abso-
luto, tornando o casamento nulo; e re-
lativo, fazendo anulável o matrimônio. 
Denomina-se impedimento, também, o 
obstáculo que não veda nem invalida a 
união, mas impõe restrições aos contra-

entes. A Lei de Introdução ao Código 
Civil chama ao impedimento absoluto 
(que invalida definitivamente o ato) de 
impedimento dirimente (LICC: art. 7o, 
§ 1o). Também o curador pode suscitar 
impedimentos. Já a impugnação ao 
pedido é oposição feita pelo Ministério 
Público com base na falta de documen-
tos. Não cabe recurso da parte ou do 
Ministério Público, na impugnação, da 
decisão do juiz. Se contrária aos noivos, 
devem eles providenciar novo processo 
de habilitação. No caso de impedimento, 
cabe recurso de apelação da decisão, no 
prazo de 15 dias, contados da intimação, 
correndo esse prazo também nas férias 
forenses (CPC: art. 174). Com o casa-
mento, os cônjuges adquirem direitos e 
deveres recíprocos, de natureza pessoal 
e patrimonial, esta segundo o regime 
de bens que adotaram. O casamento 
religioso terá os mesmos efeitos do ci-
vil, se forem obedecidas as prescrições 
legais. O casamento nulo, ou inexisten-
te, se constatada a boa-fé dos cônjuges, 
produzirá efeitos civis em relação a eles 
próprios e aos seus filhos, até a data 
da sentença anulatória; já o anulável 
valerá a partir da extirpação dos vícios 
que comprometiam a sua eficácia. 

�� V. EC no 66/2010 (Dispõe sobre 
a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
cial por mais de 1 (um) ano ou de 
comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos).
�� V. Súm. Vinculante no 18 (A dis-

solução da sociedade ou do vínculo 
conjugal, no curso do mandato, não 
afasta a inelegibilidade prevista 
no § 7o do art. 14 da Constituição 
Federal).

Casualidade – Diz-se de um conjunto 
de circunstâncias que dependem do 
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acaso, por serem fortuitas, impre-
vistas.

Caução – Garantia do cumprimento de 
uma obrigação ou da responsabilidade 
que decorre do exercício de uma função 
ou profissão. Consiste na apresentação 
de bens suficientes em juízo, penhor, 
hipoteca, depósito em dinheiro ou de 
valores, papéis de crédito etc.

Celibato – Condição do indivíduo adul-
to que ainda não se casou; estado de 
pessoa que se mantém solteira. É uma 
condição imposta pela Igreja Católica 
aos seus sacerdotes.

Censor – Agente público, incumbido 
de exercer controle sobre atividades 
públicas, de censurar obras literárias 
ou artísticas ou de impor censura aos 
meios de comunicação de massa, como 
jornais, rádio, televisão. Esteve em 
plena atividade durante a Revolução 
de 1964; atualmente, a censura está 
abolida, dando-se ampla liberdade 
(com responsabilidade) de expressão. 
Na Roma antiga, era o magistrado 
que fazia o censo populacional e zelava 
pelos bons costumes. Com o tempo, 
tornou-se um devassador da vida 
das famílias e um informante sobre 
pessoas e bens destas.

Central Sindical – É a entidade as-
sociativa de direito privado composta 
por organizações sindicais de tra-
balhadores, ou seja, é a entidade de 
representação geral dos trabalhadores, 
constituída em âmbito nacional.

�� V. Lei no 11.648/2008 (Dispõe 
sobre o reconhecimento formal das 
centrais sindicais para os fins que 
especifica, altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, apro-
vada pelo Dec.-lei no 5.452/1943).

Cerceamento de Defesa – Expressão 
peculiar ao Dir. Proc. Civil e ao Dir. 
Proc. Penal: indica obstáculo que o juiz 

ou outra autoridade opõem ao litigante 
para impedir que pratique, ou sejam 
praticados, atos que protejam seus 
interesses na lide; procedimentos que 
obstaculam a sua defesa. Pode dar mo-
tivo a que o processo seja anulado. Dá-se 
por coação no curso do processo, ou por 
exercício arbitrário ou abuso do poder.

�� V. CP: arts. 344 e 350.

Certidão – Documento fornecido por 
oficial público, escrivão ou serventuá-
rio ou funcionário competente, no qual 
se reproduz, textualmente e de forma 
autenticada, escrito original, assento, 
extraído de livro de registro, notas 
públicas, peças judiciais. A certidão 
pode ser: em breve relatório, quando 
transcreve, em resumo, pontos do ato 
escrito; integral, de inteiro teor ou 
verbum ad verbum, quando reproduz, 
fielmente, todo o texto do ato; negativa, 
quando atesta a não existência de fato 
ou ato que interessa à parte, ou prova 
a inexistência de débito ou de ações 
na justiça; parcial, quando transcreve 
apenas parte do ato ou documento; de 
partilha, título que substitui o formal 
de partilha quando o quinhão não 
excede a importância de cinco vezes 
o salário-mínimo vigente na sede do 
juízo; neste caso, será transcrita na 
certidão a sentença da partilha tran-
sitada em julgado.

�� V. CPC: art. 1.027, parágrafo 
único.

	De casamento – Documento regis-
trado em cartório, feito na época da 
celebração do casamento, que serve 
para provar o casamento efetuado no 
Brasil.

�� V. CC: art. 1.545.

	De nascimento: é um documento 
cujo conteúdo é extraído do assento 
de nascimento lavrado em um livro 
depositado aos cuidados de um cartório 
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de Registro Civil. Pode ser emitida de 
duas formas: em breve relato, que traz 
os dados principais inscritos no livro de 
assentamento ou em inteiro teor, que 
reproduz todo o assento de nascimento 
em sua integralidade. A certidão em 
inteiro teor também é chamada de 
certidão verbo ad verbum.

�� V. Lei no 11.790/2008 (Altera o 
art. 46 da Lei no 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973 – Lei de Registros 
Públicos, para permitir o registro 
da declaração de nascimento fora 
do prazo legal diretamente nas 
serventias extrajudiciais).
�� V. Lei no 11.789/2008 (Proíbe 

a inserção nas certidões de nas-
cimento e de óbito de expressões 
que indiquem condição de pobreza 
ou semelhantes e altera as Leis nos 
6.015, de 31 de dezembro de 1973 – 
Lei de Registros Públicos, e 8.935, 
de 18 de novembro de 1994).

	De Óbito – Documento que, com-
-provada a morte de uma pessoa. É 
indispensável ao sepultamento.

�� V. CF: art. 5o, LXXVI, b.
�� V. Lei no 6.015/1973 (Lei dos 

Registros Públicos): art. 77.

�� V. Lei no 11.789/2008 (Proíbe 
a inserção nas certidões de nas-
cimento e de óbito de expressões 
que indiquem condição de pobreza 
ou semelhantes e altera as Leis nos 
6.015, de 31 de dezembro de 1973 – 
Lei de Registros Públicos, e 8.935, 
de 18 de novembro de 1994).

	Negativa – Documento feito por 
autoridade judiciária ou administrati-
va atestando que a pessoa não possui 
vínculo com algo que a comprometa.

�� V. CTN: arts. 205 a 208.

Cessão de Crédito – Ato realizado por 
meio de instrumento público ou parti-

cular, transcrito em registro público, 
em que o credor transfere ou cede a 
outrem o direito sobre o seu crédito.

�� V. CC: arts. 221 e 286 a 289.
�� V. CPC: art. 567, II.

Chamamento – Chamada, convocação.

	À autoria: A denominação usada 
pelo estatuto processual vigente é 
denunciação da lide. V. denunciação 
da lide.

	Ao processo: Meio processual pelo 
qual o réu faz com que o devedor 
ou fiador, não acionados na inicial, 
respondam judicialmente pelo débito, 
intervindo no processo.

�� V. CPC: arts. 77 a 80.

Chantagem – Expressão derivada do 
francês chantage, que significa a extor-
são, de favores, dinheiro ou vantagens, 
a alguém, ameaçando revelar fatos ou 
atos que a vítima não deseja que sejam 
descobertos.

�� V. CP: art. 158.

Chefe de Estado – Pessoa que tem a in-
cumbência de governar. Nas repúblicas 
é o Presidente da República.

Cheque – Ordem de pagamento à 
vista, escrita e de quantia certa. Três 
são as partes que aparecem no che-
que: o emitente (emite, passa ou saca 
a ordem); o sacado (estabelecimento 
bancário que recebe a ordem para o 
pagamento); e o tomador (pessoa a 
favor da qual é sacado o cheque).

�� V. Lei no 7.357/1985 (Dispõe 
sobre o cheque): art. 1o.
�� V. CPC: arts. 585, I, e 672.
�� V. CP: art. 171, § 2o, VI.

	Ao portador: Cheque que não con-
tém expressamente o beneficiário, 
sendo pago a quem o apresentar.
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�� V. Lei no 7.357/1985 (Dispõe 
sobre o cheque): art. 17.

	Cruzado: Aquele que, por ter no 
título um cruzamento, não pode ser 
sacado, só depositado em estabeleci-
mento bancário.

	Nominativo: Aquele que deve ser 
pago a pessoa determinada.

�� V. Lei no 7.357/1985 (Dispõe 
sobre o cheque): art. 8o, I e II.

	Pós-datado: Cheque com data futu-
ra. Esta data fica sem efeito, visto que 
o cheque é uma ordem de pagamento 
à vista.

�� V. Lei no 7.357/1985 (Dispõe 
sobre o cheque): art. 32.

	Sem fundos: Título emitido pelo cor-
rentista sem suficiente provisão para 
o pagamento. O cheque sem fundos 
constitui o crime de estelionato.

�� V. CP: art. 171, § 2o, VI.
�� V. Lei no 7.357/1985 (Dispõe 

sobre o cheque): art. 65.

	Visado: É aquele que tem o visto 
do sacado, garantindo ter o emitente 
fundos suficientes para o pagamento 
do cheque.

�� V. CLT: art. 477, § 4o.
�� V. Lei no 7.357/1985 (Dispõe 

sobre o cheque): art. 7o.

Cidadão – Nacional dotado de direitos 
políticos. Para ser eleitor é preciso an-
tes ter uma nacionalidade, razão pela 
qual o estrangeiro não tem direitos 
políticos. Adquirida a nacionalidade 
pelo nascimento ou pela naturalização, 
começa o indivíduo a galgar os degraus 
que o levam à cidadania máxima, ou 
seja, quando for brasileiro, nato, tiver 
35 anos no mínimo e se achar sem 
restrições quanto aos direitos políticos.

�� V. CF: arts. 12, § 3o, 14 e 15.

CIPA – V. Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes.

Cipeiro – Trabalhador que integra a 
CIPA. Goza de estabilidade a partir do 
registro de sua candidatura até 1 ano 
após o final do seu mandato, segundo 
os termos do art. 10, II, a, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitó-
rias, do art. 165 da CLT e do item 5.8 
da Portaria no 8/99. Há farta jurispru-
dência de que o cipeiro, no período de 
1 ano após extinto o seu mandato, faz 
jus apenas à indenização dos salários 
correspondentes ao período respectivo.

�� V. Súmulas nos 339 e 396 do TST.

Circunscrição – Divisão territorial, 
de caráter administrativo, destinada 
a delimitar o alcance das atribuições 
de um órgão público.

Citação – Ato processual pelo qual a 
autoridade judiciária competente dá 
conhecimento ao réu da ação sobre a 
qual deve se manifestar.

�� V. CPC: arts. 143, 172, § 2o, 213 
a 233, 264, 282, VII, e 741, I.
�� V. CPP: arts. 351 a 369.
�� V. CLT: art. 880, § 2o.

	 Com hora certa: Quando o réu 
estiver se ocultando para não ser ci-
tado, o oficial de justiça marcará com 
familiares ou vizinhos a hora em que 
voltará para fazer a citação.

�� V. CPC: arts. 227 a 229 e 241, I.

	No Tribunal do Júri: V. art. 406 do 
CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

	Pessoal: Forma de citação na qual o 
réu é citado pessoalmente ou na pessoa 
de seu representante legal.

�� V. CPC: art. 221, II.

	 Por mandado: Espécie de citação 
que é feita pelo oficial de justiça, que 
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deve procurar o réu, onde este se en-
contrar.

�� V. CPC: arts. 221 a 230.
�� V. CPP: art. 351.

	Por precatória: Citação realizada por 
meio de carta precatória.

	Postal: Forma de citação permitida 
quando o réu for comerciante ou indus-
trial e domiciliado no Brasil. Faz-se por 
meio de carta registrada com recibo 
de volta, remetida pelo escrivão ao 
réu, anexando a petição inicial com o 
despacho do juiz.

�� V. CPC: arts. 221 a 223.

Cível – Termo que denomina o próprio 
Dir. Privado, incluindo o Dir. Civil, 
o Dir. Coml. e o Dir. do Trab. Neste 
sentido se diz Juízo Cível, que engloba 
as ações civis de toda natureza, traba-
lhistas e mercantis, distinguindo-as do 
Juízo Criminal. O adjetivo civil aplica-
-se ao direito comum, confundindo-se 
com o próprio Dir. Civil, espécie, 
portanto, do Cível.

Civil – Termo referente a todos os atos 
e ações pertinentes ao Dir. Civil pro-
priamente dito, com exclusão do Dir. 
do Trab. e do Dir. Coml.

��  V. Cível.

Cláusula – Condição ou preceito que 
faz parte de um tratado, de um con-
trato ou de qualquer outro documento 
público ou particular. 

	Acessória: Aquela que complementa 
o contrato, sendo que a sua inexistên-
cia não lhe tira o efeito.

	Ad judicia: Cláusula consistente no 
instrumento de mandato que autoriza 
o advogado a praticar todos os atos do 
processo.

�� V. Lei no 8.906/1994: art. 5o, § 2o.

�� V. CPC: art. 38.

	À ordem: Cláusula existente em tí-
tulos de crédito, significando que estes 
ensejam transferência ou endosso.

�� V. Lei no 7.357/1985 (Dispõe 
sobre o cheque): art. 17.

	De não indenizar: Pacto feito pelas 
partes constantes num contrato pelo 
qual estas excluem a obrigação de in-
denização em caso de perdas e danos.

	Essencial: Diz-se daquela que 
constitui a essência do contrato e sem 
a qual ele não existe.

	Írrita: Cláusula contratual conflitan-
te com lei ou com o próprio contrato. É 
eivada de nulidade.

	Leonina: Cláusula contratual que 
atribui, a um dos contratantes, vanta-
gens injustificáveis e prejudiciais ao 
outro.

�� V. CDC: art. 51.

	Penal: Cláusula acessória em que 
se estipula uma pena ou multa para o 
contratante que descumprir a obriga-
ção principal.

�� V. CC: arts. 408 a 416.

	Pétrea: Norma constitucional que 
impede, de forma absoluta, a revoga-
ção ou modificação de determinados 
artigos. Assim o art. 90, § 4o, da pri-
meira Constituição republicana, de 
1891, que proibia a abolição da forma 
republicano-federativa, vedando, com 
isto, a atuação dos monarquistas em 
prol da restauração da realeza; da 
mesma forma o art. 60, § 4o, da atual 
Constituição, que impede qualquer 
emenda que vise a abolir direitos e 
garantias individuais, embora per-
mitindo, graças ao art. 2o, caput, da 
ADCT, a volta da Monarquia.
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	Rebus sic stantibus: Cláusula con-
tratual que admite a rescisão se su-
pervenientes circunstâncias que a 
justifique.

	Resolutória: Condição constante de 
contrato pela qual o não cumprimento 
da obrigação por uma das partes auto-
riza a outra a rescindir a convenção.

	Testamentária: Cláusula do tes-
tamento que inclui, precisamente, a 
última vontade do testador a respeito 
da disposição de seus bens.

Cleptomania – A Psiquiatria classifica 
como forma de obsessão motora o impul-
so irresistível para o furto de objetos, de 
pouco valor ou de nenhuma utilidade, 
que estejam ao alcance do agente, sem 
que neles tenha um real interesse. Ma-
nia de furtar, de fundo psicopatológico. 
O mesmo que clopomania.

Coabitação – Convivência legítima sob 
o mesmo teto; diz-se da vida em comum 
de homem e mulher, a efetivação do 
congresso sexual, no sentido estrito. 
É uma das obrigações impostas pelo 
matrimônio e da qual decorrem efeitos 
jurídicos.

Coação – Pressão, ameaça exercida 
sobre alguém para que faça ou deixe de 
fazer algo. É a chamada vis compulsiva. 
Pode ser legal, quando exercida pelo 
próprio Poder Público, ou com sua auto-
rização, e ilegal, quando vedada por lei.

Coautoria – Também denominada code-
linquência ou coparticipação. Configura 
a participação de mais de um agente na 
prática do delito, cada qual chamado 
de coautor. O CP versa a matéria no 
art. 29, cujo caput adverte: “Quem, de 
qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade”.

Cobrança – De acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor, que teve o 

art. 42-A inserido por força da Lei no 
12.039, de 1o-10-2009, devem constar, 
nos documentos de cobrança de dívida 
encaminhados ao consumidor, o nome, 
o endereço e o número de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas – CPF ou 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica – CNPJ do fornecedor do produto 
ou serviço. 

Cocaína – Psicotrópico consistente em 
pó branco inodoro e de sabor amargo, 
atuando como estimulante do sistema 
nervoso central. O consumo deste 
tóxico inibe o intelecto e degenera o 
caráter, conferindo ao usuário aspec-
to anêmico e senil, mãos trêmulas e 
unhas com aspecto de sujas, bem como 
temperamento agressivo e irritadiço.

Codicilo – Declaração de última von-
tade, pela qual a pessoa que a escreve, 
data e assina, sendo capaz de testar, 
estabelece disposições para o seu enter-
ro, legados de móveis, roupas ou jóias 
de pequeno valor, de seu uso pessoal, 
e nomeia ou substitui testamenteiros. 
As despesas funerárias, haja ou não 
herdeiros legítimos, sairão do monte 
da herança; as de sufrágio por alma do 
finado só obrigarão a herança, quando 
ordenadas em testamento ou codicilo. 
O codicilo, se fechado, será aberto do 
mesmo modo que o testamento cerrado.

�� V. CC: arts. 1.881 a 1.885 e 
1.998.
�� V. CPC: art. 1.134, IV.

Codificação – Lei que disciplina inte-
gral e isoladamente uma parte subs-
tanciosa do Dir. Positivo, por exemplo: 
Dir. Civil ou Dir. Penal. Ao contrário 
da consolidação, a codificação, além de 
fundir as normas preexistentes, traz 
inovações não existentes anteriormen-
te. V. Consolidação.

Código – 1. Compilação de leis ou 
constituições. 2. Coleção metódica e 
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ordenada de leis ou de disposições 
relativa a um assunto especial. 3. Co-
leção de regras ou de preceitos sobre 
qualquer matéria. 5. Norma, regra, lei.

	De Bustamante: Codificação de 
grande importância para o Dir. Intern. 
Privado, elaborada por ocasião da Sex-
ta Conferência Internacional de Dir. 
Privado, reunida em Havana, ano de 
1928, graças ao projeto do Chanceler 
Sanchez y Bustamante – daí sua deno-
minação –, e adotado por quase todos 
os Estados das Américas, com exceção 
dos EUA, do México, da Colômbia, da 
Argentina, do Uruguai e do Paraguai. 
Foi ratificado pelo Brasil, com ressalva 
dos arts. 52 e 53.

	De Defesa do Consumidor: Lei no 
8.078/1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor, estabelecendo normas 
para sua defesa, de ordem pública e 
interesse social, nos termos dos arts. 
5o, XXXII, da CF e suas Disposições 
Transitórias. 

�� V. Lei no 11.800/2008 (Acrescenta 
parágrafo único ao art. 33 da Lei no 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, 
para impedir que os fornecedores 
veiculem publicidade ao consumidor 
que aguarda, na linha telefônica, o 
atendimento de suas solicitações). 
�� V. Lei no 11.783/2008 (Altera o § 

3o do art. 54 da Lei no 8.078, de 11 
de setembro de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor – CDC, para 
definir tamanho mínimo da fonte 
em contratos de adesão).
�� V. Lei no 12.291/2010 (Torna 

obrigatória a manutenção de exem-
plar do Código de Defesa do Consu-
midor nos estabelecimentos comer-
ciais e de prestação de serviços).
�� V.  Súm. Vinculante no 27 (Com-

pete à justiça estadual julgar 

causas entre consumidor e conces-
sionária de serviço público de tele-
fonia, quando a ANATEL não seja 
litisconsorte passiva necessária, 
assistente, nem opoente).

	De Hamurábi: Codificação das leis 
sumero-babilônicas, empreendida pelo 
rei Hamurabi (1728-1688 a.C.), que 
vigorou por mais de mil anos junto a 
inúmeros povos da Antiguidade Orien-
tal. Contendo 282 disposições sobre 
os diversos ramos do Direito, acha-se 
esculpida numa pedra de diorito negro 
com 2,22 metros, encontrando-se, 
presentemente, no Museu do Lou-
vre. Pensava-se que tal código era a 
mais antiga legislação codificada da 
História, mas hoje se sabe que houve 
codificações ainda mais remotas, como 
as dos reis Ur-Nammu – 2050-2030 
a.C. – e Lipit-Ishtar – 1875-1865 a.C.

	De Manu: Codificação das leis da 
Índia antiga (cerca de 1300 a.C.), 
excelente para o estudo da civilização 
brâmane. Dele constam 18 títulos 
redigidos em sânscrito.

	De Napoleão: Codificação inspirada 
pelo próprio Napoleão Bonaparte, 
que a encomendou a uma comissão 
de catorze brilhantes juristas, sob a 
direção de Portalis. Começou a vigorar 
em 1804, estando, até hoje, em vigor. 
Sua orientação individualista fê-la 
importante veículo de desenvolvimento 
do capitalismo.

	Justinianeu: Outra denominação 
dada ao célebre Corpus Juris Civilis, 
compilação do Direito Romano ordena-
da pelo imperador Justiniano e editada 
entre os anos 528 e 565 d.C. É formado 
por quatro partes: Institutas, Digesto, 
Novelas e Código.

Coerção – Violência física, emprego 
da força. Será legal quando exercida 
pelo próprio Estado, por exemplo, a 
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condução coercitiva de testemunha, 
a imposição de prisão; ou quando 
levada a efeito pelo próprio particular 
com tolerância da lei, por exemplo, a 
legítima defesa, a defesa da posse em 
caso de esbulho. Será ilegal quando a 
descoberto pela lei.

COFINS – Contribuição para finan-
ciamento da seguridade social, que 
incide sobre o faturamento mensal 
das empresas.

�� V. Lei no 9.718/1998 (Altera a 
Legislação Tributária Federal).

Cogestão – Entende-se como a inge-
rência dos trabalhadores no manejo, 
controle ou administração da empresa.

Coisa – 1. Tudo o que existe ou possa 
existir ; ente, objeto inanimado. 2. Tudo 
aquilo que, com existência corpórea 
ou concebível pela inteligência, pode 
ser utilizado pelo homem e constituir 
objeto de direito.

	Abandonada: Bem rejeitado pelo 
proprietário, sendo suscetível de apro-
priação.

�� V. CC: art. 1.275, III.

	Acessória: Aquela que para existir 
depende da coisa principal.

�� V. CC: art. 1.392.

	Comum: Aquela que pertence à 
coletividade, embora possa ser fruída 
pelo particular com a concessão do 
Poder Público.

	Corpórea: Aquela que possui exis-
tência material, isto é, ocupa um espa-
ço delimitado, podendo ser percebida 
pelos sentidos humanos.

	Divisível: Aquela que pode ser di-
vidida em porções diversas, formando 
cada qual um todo perfeito.

�� V. CC: art. 87.

	Fungível: Coisa móvel que pode 
ser substituída por outra da mesma 
espécie, quantidade e qualidade.

�� V. CC: art. 85.

	Julgada: Relação jurídica que já foi 
apreciada e decidida judicialmente.

�� V. CPC: art. 467.

�� V. CF: art. 5o, XXXVI.

Coito – Diz-se da conjunção carnal.

Colateral – É o grau de parentesco 
em linha transversal, por exemplo, 
os primos.

�� V. CC: art. 1.592.

Colendo – Forma de tratamento das 
câmaras e turmas de um tribunal.

Comandita – Capital de sócio não 
administrador.

�� V. Dec. no 3.708/1919 (Regula a 
constituição de sociedades por quo-
tas, de responsabilidade limitada).
�� V. Lei no 6.404/1976 (Dispõe 

sobre as Sociedades por Ações): 
arts. 280 a 284.

Comarca – Território que delimita o 
âmbito de atuação de um magistrado.

�� V. CF: art. 93, VII.

Cominação – Sanção imposta para 
conduta ilícita ou pelo inadimplemento 
da obrigação.

�� V. CC: art. 412.
�� V. CPC: arts. 225, III, 287, 644, 

645, 921, II, e 932.

Comissão – 1. Encargo ou incumbên-
cia. 2. Gratificação ou retribuição paga 
ao comitente ou comissário. 3. Cada um 
dos grupos em que se dividem os mem-
bros das câmaras legislativas para 
estudarem os projetos de lei e sobre 
eles darem parecer. 4. Preenchimento 
provisório de cargo.
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	De Conciliação Prévia: Mecanismo 
criado pela Lei no 9.958/2000, segundo 
o qual as empresas e os sindicatos po-
dem instituir Comissões de Conciliação 
Prévia, de composição paritária, com 
representante dos empregados e dos 
empregadores, com a atribuição de 
tentar conciliar os conflitos individuais 
do trabalho.

	De Empresa: A CF, no seu art. 11, 
estabelece que as empresas com mais 
de 200 empregados devem promover 
eleição de um representante destes, 
que terá o encargo de manter enten-
dimentos com o empregador. Diz-se 
também “Comissão de Fábrica”.

	Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA): É composta por representantes 
da empresa e dos empregados, com a 
finalidade de prevenir acidentes do tra-
balho. Seus membros têm a garantia 
de emprego até 1 ano após a extinção 
dos respectivos mandatos. V. Cipeiro.

�� V. CLT: art. 164. 

	Permanente e Temporária: O Con-
gresso Nacional é composto de duas 
Casas: Câmara dos Deputados e Se-
nado Federal. Cada uma dessas Casas 
possui Comissões Parlamentares, 
Permanentes ou Temporárias, com 
funções legislativas e fiscalizadoras, na 
forma definida na Constituição Federal 
e nos seus Regimentos Internos.

�� V. CF: art. 58;V. Súm. Vinculante 
no 9 do STF.

Comisso – Forma de extinção da 
enfiteuse, contra o foreiro que deixou, 
por 3 anos consecutivos, de pagar as 
pensões. V. Enfiteuse.

Comitê de Credores – Órgão colegiado, 
formado por representantes das dife-
rentes classes de credores na recupera-
ção judicial, cuja função está delimitada 
à fiscalização e à representação nas 

negociações sobre o plano de recupe-
ração ou a venda de ativos da empresa 
em crise. A Lei no 11.101/2005 (Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências) 
prevê a sua instalação opcional apenas 
nos casos de falência e recuperação 
judicial. A função que lhe é destinada 
é bastante pequena em relação à da 
assembleia de credores, que acumula a 
exclusividade em assuntos mais gerais, 
ao passo que o comitê está mais ligado 
à fiscalização e operacionalização das 
deliberações de rotina. Logo, o Comitê 
de Credores não substitui a Assembleia, 
apenas a complementa. Ele não é obri-
gatório; sua instalação é facultativa e 
opcional, dependendo da complexidade 
do volume de ativos, isto é, o tamanho 
da atividade econômica em crise; além 
disso, agrega custos de transação ao 
processo em andamento. Entretanto, 
com ele admite-se que o credor detenha 
maior poder na condução da empresa 
devedora.

Comodato – Contrato unilateral pelo 
qual se empresta coisa não fungível, 
gratuitamente.

�� V. CC: arts. 579 a 585.

Comoriência – Diz-se da morte si-
multânea de duas ou mais pessoas, 
presumível sempre que não se possa 
determinar a ordem em que houve 
essas mortes, para efeito de sucessão. 
A comoriência é de fato, quando há 
provas concludentes e irrefutáveis 
da concomitância das mortes; e pre-
sumida, quando não há prova de que 
um morreu antes do outro e, então, 
presume-se que o perecimento foi si-
multâneo. A consequência é não se es-
tabelecer sucessão entre comorientes.

�� V. CC: art. 8o.

Companheira – Mulher livre que 
vive exclusivamente, como se casada 
fosse, com homem solteiro, viúvo ou 
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divorciado, sob o mesmo teto e sob 
a sua dependência econômica, na 
maioria dos casos. Esse tipo de união 
tem merecido, nos últimos tempos, 
melhor consideração dos legisladores, 
garantindo-se direitos à companheira 
em diversas circunstâncias. A CF reco-
nhece a união estável entre o homem e 
a mulher como uma entidade familiar e 
diz que a lei deve facilitar sua conver-
são em casamento. Os tribunais, por 
meio de súmulas, garantem direitos 
à concubina ou companheira. Diz o 
STF: “Comprovada a existência de 
sociedade de fato entre os concubinos, 
é cabível sua dissolução judicial, com a 
partilha do patrimônio adquirido pelo 
esforço comum”. E também: “A vida em 
comum sob o mesmo teto, more uxoris, 
não é indispensável à caracterização 
do concubinato”. O TFR aprovou as 
seguintes decisões: “É legítima a divi-
são da pensão previdenciária entre a 
esposa e a companheira, atendidos os 
requisitos exigidos”. “A companheira, 
atendidos os requisitos legais, faz jus 
à pensão do segurado falecido, quer 
em concorrência com os filhos do casal, 
quer em sucessão a estes, não consti-
tuindo obstáculo a ocorrência do óbito 
antes da vigência do Decreto-Lei no 
66/1966”. “A companheira tem direito 
a concorrer com outros dependentes 
à pensão militar, sem observância da 
ordem de preferência”. Pelo novo CC, 
homem e mulher que mantenham união 
estável, contínua e duradoura, passam 
a constituir família. Também, passam 
os companheiros a integrar o rol dos 
inventariantes conforme o art. 990, I, 
do CC com a redação dada pela Lei no 
12.195/2010. V. Concubinato.

�� V. CF: art. 226, § 3o.
�� V. CC: arts. 1.723 a 1.727
�� V. Súmulas nos 122, 159 e 253 do 

TRF; 380 e 382 do STF.

�� V. Lei no 8.971/1994 (Regula o di-
reito dos companheiros a alimentos 
e à sucessão). 
�� V. Lei no 9.278/1996, (Regula o § 

3° do art. 226 da Constituição Fe-
deral, que fala sobre união estável).

Companhia – Sociedade, comercial ou 
industrial, constituída por acionistas; 
empresa mercantil. “Os atos e contra-
tos constitutivos de pessoas jurídicas, 
sob pena de nulidade, só podem ser 
admitidos a registro, nos órgãos compe-
tentes, quando visados por advogados.”

�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto 
da Advocacia e a OAB): art. 1o, § 2o.

Compensação de horário – Mediante 
acordo escrito ou contrato de trabalho 
entre empregador e empregado pode 
a duração normal do trabalho ser 
acrescida de horas suplementares em 
número não excedente de 2. A remune-
ração da hora suplementar será 50%, 
pelo menos, superior à hora normal. 
Pode-se dispensar o acréscimo de salá-
rio se, por força de acordo ou convenção 
coletiva, o excesso de horas em 1 dia 
for compensado pela correspondente 
diminuição em outro, de maneira que 
não ultrapasse, no período máximo de 1 
ano, à soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas, nem ultrapassado 
o limite máximo de 10 horas por dia. 
Rescindido o contrato de trabalho sem 
compensação da jornada extraordinária 
o trabalhador tem direito ao pagamento 
das horas extras não compensadas, 
sendo o cálculo feito sobre o valor da 
remuneração na data da rescisão. Em-
pregados sob regime de tempo parcial 
não podem prestar horas extras.

�� V. CLT: art. 59.

Competência – Aptidão legal que a 
pessoa tem, por sua função ou cargo 
público, de praticar os atos a eles 
inerentes, assim como decidir sobre os 
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assuntos de sua alçada. É, também, o 
alcance da jurisdição do juiz, o âmbito 
de sua atuação jurisdicional.

	Trabalhista: Segundo o art. 114 da 
CF: “Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar: I – as ações oriundas 
da relação de trabalho, abrangidos os 
entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indire-
ta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; II – as ações 
que envolvam exercício do direito de 
greve; III – as ações sobre represen-
tação sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sin-
dicatos e empregadores; IV – os man-
dados de segurança, habeas corpus e 
habeas data, quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdi-
ção; V – os conflitos de competência en-
tre órgãos com jurisdição trabalhista, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 
VI – as ações de indenização por dano 
moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho; VII – as ações 
relativas às penalidades administrati-
vas impostas aos empregadores pelos 
órgãos de fiscalização das relações de 
trabalho; VIII – a execução, de ofício, 
das contribuições sociais previstas no 
art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos 
legais, decorrentes das sentenças que 
proferir; IX – outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho, na 
forma da lei. § 1o. Frustrada a negocia-
ção coletiva, as partes poderão eleger 
árbitros. § 2o Recusando-se qualquer 
das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de 
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo 
de natureza econômica, podendo a 
Justiça do Trabalho decidir o conflito, 
respeitadas as disposições mínimas 
legais de proteção ao trabalho, bem 
como as convencionadas anteriormen-
te. § 3o Em caso de greve em atividade 
essencial, com possibilidade de lesão 

do interesse público, o Ministério 
Público do Trabalho poderá ajuizar 
dissídio coletivo, competindo à Justiça 
do Trabalho decidir o conflito”.

�� V. Súm. Vinculante no 23 (A Jus-
tiça do Trabalho é competente para 
processar e julgar ação possessória 
ajuizada em decorrência do exercício 
do direito de greve pelos trabalhado-
res da iniciativa privada).

Comunhão – 1. Propriedade em co-
mum, copropriedade, condomínio. 2. 
Regime de associação matrimonial em 
virtude do qual todos ou certos bens dos 
esposos são comuns entre eles.

�� V. CC: arts. 1.639 a 1.688.

	Parcial de Bens: Regime de bens 
entre os cônjuges em que entram na 
comunhão os bens estipulados no art. 
1.660 do CC, sendo excluídos aqueles 
enumerados no art. 1.659.

	Universal de Bens: Regime de bens 
entre os cônjuges em que ocorre a co-
municação de todos os bens presentes 
e futuros de cada cônjuge, assim como 
suas dívidas, com as exceções dos arts. 
1.668 a 1.671 do CC. 

Comunicação – Ato de comunicar; 
ciência, notícia, informação que se 
dá de um evento. Diz-se também da 
transferência de bens.

�� V. Dec. no 6.555/2008 (Dispõe 
sobre as ações de comunicação do 
Poder Executivo Federal).

Comutação da Pena – Substituição de 
uma pena mais grave, imposta ao réu, 
por outra mais branda, prerrogativa 
do Presidente da República.

�� V. CF: art. 84, XII.
�� V. CPP: arts. 738 e 739.

Concentração dos Atos Proces suais 
– Princípio peculiar ao processo do tra-
balho pelo qual a maior parte dos atos 
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processuais trabalhistas se concentra 
na audiência inicial.

Concessão (Dir. Adm.) – Autorização 
dada pelo poder público a pessoa 
particular, para que explore atividade 
que dependa dessa autorização para 
ser explorada.

�� V. CF: arts. 21, XII, e 175, pará-
grafo único.

�� V. Lei no 8.666/1993 (Regula-
menta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública).
�� V. Lei no 8.987/1995 (Dispõe 

sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal). 
�� V. Lei no 9.047/1995 (Altera a 

redação do § 1o do art. 10 do Dec.-lei 
no 4.657/1942 – Lei de Introdução 
ao Código Civil, que dispõe sobre a 
sucessão de bens de estrangeiros 
situados no Brasil).

Conciliação – Meio pelo qual as par-
tes, fazendo concessões, chegam a um 
acordo, pondo fim à demanda.

�� V. CPC: arts. 447 a 449.
�� V. CLT: arts. 831, 835, 847 e 

868 a 872.

Conciliador – Pessoa escolhida para 
auxiliar o juiz, togado ou leigo, na 
conciliação das partes, no Juizado 
Especial Cível e ainda no procedimento 
sumário. Escolhido de preferência 
entre bacharéis de Direito.

Conclusos – Nome usado para indicar 
os autos remetidos à conclusão do juiz.

Concordata – O Dec.-lei no 7.661/1945, 
revogado pela Lei no 11.101/2005, insti-
tuiu a concordata preventiva, por meio 
da qual o devedor oferecia aos credores 

quirografários dilação ou remissão dos 
créditos quirografários, sem necessi-
dade da interferência dos credores. 
A partir daí afastou-se a concordata 
de sua origem contratual, passando a 
consistir-se num simples favor legal 
concedido ao devedor comerciante de 
boa-fé. A forma de pagamento era 
efetuada em 24 meses, sendo 40% no 
primeiro ano e os restantes 60% até 
o final do prazo. Poucos devedores 
tinham condições de depositar os 40% 
no primeiro ano, criando-se a prática 
das cessões de créditos, na tentativa 
de evitar esse depósito no prazo de 
um ano. Resolvidas assim as dívidas 
do passivo quirografário, restava a 
prova da regularidade de suas obriga-
ções tributárias. A Lei no 11.101/2005, 
substituiu a concordata preventiva por 
dois institutos: a recuperação judicial 
e a recuperação extrajudicial. Os pro-
cessos de falência ou de concordata 
ajuizados anteriormente à vigência da 
Lei no 11.101/2005, serão concluídos 
nos termos do Dec.-lei no 7.661/1945, 
assim como fica vedada a concessão de 
concordata suspensiva nos processos 
de falência em curso, promovendo-se 
a alienação dos bens da massa falida 
assim que concluída sua arrecadação, 
independentemente da formação do 
quadro geral de credores e da conclusão 
do inquérito judicial. Havendo pedido 
de concordata anterior à vigência da 
Lei Nova, este não impedirá o pedido 
de recuperação judicial pelo devedor 
que não houver descumprido obrigação 
assumida na concordata, com exceção 
do pedido baseado no plano especial de 
recuperação judicial para microempre-
sas e empresas de pequeno porte (Se-
ção V do Capítulo III da Lei no 11.101, 
de 9-2-2005). Ressalvado o disposto 
no art. 192 da LRE, ficam revogados, 
além do Dec.-lei no 7.661/1945 os arts. 
503 a 512 do Dec.-lei no 3.689/1941 – 
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Código de Processo Penal. Aplica-se a 
Lei no 5.869/1973, Código de Processo 
Civil, no que couber, aos procedimentos 
previstos na LRE.

Concorrência Desleal – Crime consis-
tente em se utilizar meios incorretos 
para modificar a relação normal de 
competição.

�� V. Lei no 9.279/1996 (Código de 
Propriedade Industrial): art. 195.

Concubinato – Pela norma do atual  
CC, concubinato fica sendo a relação 
não eventual entre homem e mulher 
proibidos de se casarem. V. Compa-
nheira.

�� V. CC: arts. 550, 1.727 e 1.801, 
III.

Concurso – 1. Ato de concorrer. 2. 
Afluência de pessoas ao mesmo lugar. 
3. Encontro. 4. Coincidência. 5. Pres-
tação de provas ou apresentação de 
documentos ou títulos exigidos para 
admissão a um emprego. 6. Concor-
rência. 7. Certame.

	De agentes: É a participação, de 
qualquer forma, no crime, de mais de 
uma pessoa.

�� V. CP: art. 29.

	De crimes: É a prática de mais de 
uma ação ou omissão delituosa, por 
uma só pessoa.

�� V. CP: arts. 69 e 70.

	Público: é um processo seletivo que 
tem por objetivo avaliar candidatos 
concorrentes a um cargo efetivo de uma 
entidade governamental. 

�� V. Dec. no 6.539/2008 (Re-
gulamenta o art. 11 da Lei no 
8.112/1990, quanto à isenção de 
pagamento de taxa de inscrição 
em concursos públicos realizados 
no âmbito do Poder Executivo 
Federal).

Concussão – Crime contra a Adminis-
tração Pública, consistente em exigir, 
para si ou para outrem, vantagem 
indevida, fora de sua função ou antes 
de assumi-la.

�� V. CP: art. 316.

Condenação – Final da sentença, na 
qual o juiz aplica a pena.

�� V. CPP: arts. 387 e 709.

Condição – Obrigação que se impõe ou 
se aceita como parte essencial de um 
acordo; cláusula.

	Resolutiva: Aquela que extingue o 
direito a que ela se propõe.

�� V. CC: arts. 127 e 128.

	Suspensiva: Aquela que suspende 
os efeitos do ato jurídico, durante o 
período em que determinado evento 
não ocorre.

�� V. CC: art. 125.

Condomínio – Diz-se do direito de pro-
priedade exercido, ao mesmo tempo, 
por diversas pessoas, sobre um mesmo 
objeto, incidindo referido direito num 
quinhão ideal (CC: arts. 1.314 a 1.327; 
Lei no 4.591/1964; CPC: arts. 12, IX, 
720, 1.112, IV e V, e 1.117 a 1.119). O 
atual CC estabelece que a multa por 
atraso no pagamento do condomínio, 
que era de 20% não pode ir além de 
2%. Cria também a nova figura do 
comportamento antissocial, que impõe 
multa a esse tipo de morador de até dez 
vezes o valor do condomínio. E mais: o 
proprietário de apartamento no prédio 
pode alugar a vaga de seu carro a uma 
pessoa que nele não resida.

Conduta – Modo de proceder de cada 
indivíduo, seu comportamento no meio 
em que vive, em harmonia ou não 
com a moral, os usos e costumes, os 
princípios éticos.
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Conexão – Característica de duas ou 
mais ações que possuem o mesmo obje-
to ou a mesma causa de pedir.

�� V. CPC: arts. 46, 90, 103, 106, 
253, 265, IV, e 301, VII.

Confisco – Apreensão de bens de 
alguém por violação da lei. Apreensão 
de bens particulares, pelo Estado, a 
título punitivo. A CF trata do assunto, 
admitindo o confisco de bens apenas em 
alguns casos, como “em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins” determina que todo e qualquer 
bem de valor econômico seja, neste 
caso, “confiscado e reverterá em bene-
fício de instituições e pessoal especia-
lizados no tratamento e recuperação de 
viciados e no aparelhamento de custeio 
de atividade de fiscalização, controle, 
prevenção e repressão do crime do 
tráfico dessas substâncias”. Esclarece, 
ainda, a CF que a obrigação de reparar 
o dano e a decretação ao perdimento 
de bens pode ser, nos termos da lei, 
estendida aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor 
do patrimônio adquirido; e que a lei 
adotará, na individualização da pena, 
entre outras medidas a perda de bens. 
Também o CP fixa, entre os efeitos 
da condenação, a perda em favor da 
União, ressalvado o direito do lesado ou 
de terceiro de boa-fé, dos instrumentos 
do crime, desde que consistam em coi-
sas cujo fabrico, alienação, uso, porte 
ou detenção constituam fato ilícito; e 
do produto do crime ou de qualquer 
bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do 
fato criminoso.

�� V. CF: arts. 5o, XLVI, b, e 243, 
parágrafo único; CP: art. 91.

Confissão – Meio de prova, judicial 
ou extrajudicial, pelo qual o confitente 
revela a ocorrência de fatos prejudi-
ciais a ele.

�� V. CC: art. 212, I.
�� V. CPC: arts. 348 a 354.
�� V. CP: art. 65, III, d.
�� V. CPP: arts. 158, 190, 197 a 200, 

318, e 630, § 2o.

	Extrajudicial: Aquela feita fora do 
local onde se desenrola o processo.

�� V. CPP: art. 185.

	Judicial: Aquela que é feita perante 
o juiz, no curso do processo.

�� V. CPP: art. 185.

	Presumida: Confissão não expressa; 
tacitamente se convence o juiz dos fatos 
alegados, seja pelo silêncio ou pela 
dedução.

�� V. CPC: arts. 285, 319, 320, 
359 e 803.

	Tácita: O mesmo que confissão 
presumida. Dá-se também o nome de 
confissão ficta.

Conflito – 1. Luta. 2. Conjuntura, 
momento crítico. 3. Oposição. 4. Pleito. 
5. Dissídio entre nações. 6. Fato que 
ocorre entre autoridades judiciárias 
e administrativas, quando cada uma 
delas se julga, ao mesmo tempo, 
competente para deliberar sobre de-
terminado caso.

	De competências: O conflito de 
competências ocorre quando dois ou 
mais juízes se declaram competentes 
(conflito positivo) ou incompetentes 
(conflito negativo) para decidir a lide.

�� V. CF: arts. 102, I, o, 105, I, d, 
108, I, e, e 146.
�� V. CPC: arts. 115 a 123.
�� V. CPP: arts. 113 a 117.
�� V. CLT: arts. 746 e 803 a 811.

	De leis: Concorrência de duas leis, 
sobre o mesmo fato, no tempo ou 
espaço. Se o conflito se dá no tempo, 
configura-se o problema da retroati-
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vidade ou irretroatividade ou, ainda, 
intertemporalidade da lei. Se ocorre no 
espaço, surge o problema da territoria-
lidade ou extraterritorialidade da lei. 
Se são leis de hierarquia diversa, não 
há que falar em conflito, pois aplica-se 
a lei de grau superior.

�� V. CF: art. 5o, XXXVI, XXXIX 
e XL.
�� V. LICC: arts. 2o e 6o.

Confrontação – Acareação do réu com 
testemunha, com o corréu ou com a 
vítima do delito. Ato de confrontar; 
colocar cópia ou peça judicial em con-
fronto com o original para conferi-la 
com este. No plural, indica os limites de 
um imóvel com outro; lados pelos quais 
ele confina com o imóvel contíguo.

Confusão – Reunião dos bens móveis 
de donos diferentes, sem o consenti-
mento destes.

�� V. CC: arts. 1.272 a 1.274.

Conivência – É o ato de ajudar, de 
algum modo, para a ocorrência de um 
ato ilícito.

�� V. CP: art. 29.

Cônjuge – Pessoa ligada à outra pelos 
laços do matrimônio.

�� V. CC: arts. 1.642 a 1.652.
�� V. Súm. Vinculante no 13 (A no-

meação de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante 
ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em co-
missão ou de confiança ou, ainda, 
de função gratificada na Adminis-
tração Pública direta e indireta em 
qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, 
viola a Constituição Federal).

Conjunção Carnal – Diz-se do ato 
sexual em que há penetração do pênis 
na vagina.

�� V. CP: arts. 213, 223 e 224.

Consaguinidade – Pessoas que têm 
ligações de parentesco por pertencerem 
ao mesmo tronco familiar.

�� V. CC: arts. 1.591 e 1.594.

Conselho – 1. Juízo, opinião, parecer 
sobre o que convém fazer. 2. Tribunal. 
3. Reunião ou assembleia de minis-
tros. 4. Corpo coletivo, com função 
consultiva ou deliberativa. 5. Reunião 
de pessoas que deliberam sobre negó-
cios particulares. 6. Reunião de corpo 
docente presidida pelo reitor da escola 
ou universidade.

	Da República: Órgão superior de 
consulta do Presidente da República, 
criado pela Constituição Federal vigen-
te (art. 89, I). São estas as matérias de 
sua competência: intervenção federal, 
estado de defesa e estado de sítio (art. 
90, I); e as questões relevantes para a 
estabilidade das instituições democrá-
ticas (art. 90, II).

�� V. CF: arts. 84, XVIII, 89, 90, 
136, caput, e 137.

	De Sentença: Órgão formado por 
sete jurados que responderão os que-
sitos que lhes forem formulados, em 
cada sessão do Tribunal do Júri.

�� V. CPP: arts. 433, 447, 452, 457, 
458, 459, 462, 463, 467, 468, 477, 
479, 481 e 485.

	Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ): Tem a missão de elaborar 
políticas e harmonizar procedimentos 
e normas inerentes ao exercício da 
competência tributária dos Estados 
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e do Distrito Federal, bem como 
colaborar com o Conselho Monetário 
Nacional – CMN na fixação da política 
de Dívida Pública Interna e Externa 
dos Estados e do Distrito Federal, e 
na orientação às instituições financei-
ras públicas estaduais. É constituído 
pelos representantes de cada Estado 
e Distrito Federal e um representante 
do Governo Federal, sendo represen-
tante do Governo Federal o Ministro 
de Estado da Fazenda, e dos Estados 
e Distrito Federal os seus Secretários 
de Fazenda, Finanças ou Tributação.

	Nacional da Previdência Social: Tem 
como principal função a de estabelecer 
diretrizes gerais sobre matéria previ-
denciária.

�� V. Lei no 8.213/1991 (Dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social): arts. 3o e 4o.

	Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): 
Órgão consultivo e deliberativo do Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente – SISNA-
MA, instituído pela Lei no 6.938/1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente.

	Nacional dos Direitos da Mulher: Pela 
Lei no 7.353/1985, tem por objetivo 
promover em âmbito nacional políticas 
destinadas a eliminar a discriminação 
da mulher, garantindo-lhe condições 
de liberdade e igualdade de direitos, 
assim como participação nas ativida-
des políticas, econômicas e culturais 
do País. Regulamentada pela Lei no 
4.773/2003.

	Superior da Justiça do Trabalho: 
Criado pela EC no 45/2004, no art. 111-
A, § 2o, II, da CF estabelece o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho como 
coordenador da Justiça do Trabalho, 
assumindo atribuições administrativas 
antes entregues ao Tribunal Superior 
do Trabalho. 

Conselho Nacional de Justiça: 
Criado pela EC no 45/2004, tem por 
competência o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos de-
veres funcionais dos juízes.

O Conselho Nacional de Justiça com-
põe-se de 15 membros com mandato 
de 2 anos, admitida uma recondução, 
sendo: I – o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal; II – um Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, indicado 
pelo respectivo tribunal; III – um Minis-
tro do Tribunal Superior do Trabalho, 
indicado pelo respectivo tribunal; IV – 
um desembargador de Tribunal de Jus-
tiça, indicado pelo Supremo Tribunal 
Federal; V – um juiz estadual, indicado 
pelo Supremo Tribunal Federal; VI – 
um juiz de Tribunal Regional Federal, 
indicado pelo Superior Tribunal de 
Justiça; VII – um juiz federal, indicado 
pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VIII – um juiz de Tribunal Regional 
do Trabalho, indicado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho; IX – um juiz do 
trabalho, indicado pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho; X – um membro do 
Ministério Público da União, indicado 
pelo Procurador-Geral da República; 
XI um membro do Ministério Público 
estadual, escolhido pelo Procurador-
-Geral da República dentre os nomes 
indicados pelo órgão competente de 
cada instituição estadual; XII – dois 
advogados, indicados pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; XIII – dois cidadãos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada, indi-
cados um pela Câmara dos Deputados 
e outro pelo Senado Federal.

Consentimento – Ato de consentir. 
Acordo, por manifestação livre da 
vontade, com outras pessoas, para que 
se forme ato jurídico. Assentimento 
prévio, aquiescência, consenso, autori-
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zação. Pode ser expresso se é verbal ou 
por escrito e ainda por meio de sinais 
inequívocos; e tácito, se resulta de ato 
que revela a intenção do agente de 
consentir. O CC especifica as diversas 
formas de consentimento: do adotado 
para adoção; do credor para venda de 
coisa sem reserva do preço; da coisa 
empenhada; do filho maior para ser 
reconhecido; do locador para cessão, 
sublocação ou empréstimo; do marido 
para atos da mulher e vice-versa; do se-
nhorio para divisão do bem enfitêutico; 
dos condôminos para alteração da coisa 
comum; dos demais descendentes para 
venda de ascendente a descendente; do 
pai para casamento do filho menor de 
18 anos; assim como as consequências 
da falta de consentimento e os prazos 
de prescrição para as ações próprias. 
Também no CPC e no CPP há normas 
sobre consentimento.

�� V. CC: arts. 820, 1.314, parágrafo 
único, 1.399, 1.436, § 1o, 1.517 a 
1.519, 1.550, 1.558, 1.611, 1.614, 
1.621, 1.643 e 1.647 a 1.650.

�� V. CPC: arts. 264, 267, § 4o, 404, 
II, e 568, III.

Consignação – Espécie de contrato 
de comissão; consiste na entrega de 
mercadoria ao consignatário, que deve 
vendê-las, pagando-as após um prazo 
determinado, retirada a sua comissão.

�� V. CC: arts. 334 e 345.

�� V. CPC: arts. 890 a 900.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Lei do 
Inquilinato): art. 67.

Consolidação – Fusão de todas as 
leis sobre uma mesma matéria, ori-
ginando uma única lei que, todavia, 
não traz qualquer inovação. Nisto 
difere da codificação, pois esta inova. 
V. Codificação.

Consórcio – Matrimônio, casamento. 
Associação de empresas que preservam 
sua personalidade. Forma de coopera-
tiva, ou de cooperação econômica entre 
pessoas, que formam grupos, com pa-
gamentos mensais e por sorteio, para 
aquisição de veículos e de outros bens.

�� V. Lei no 11.795/2008 (Dispõe 
sobre o Sistema de Consórcio).
�� V. Súm. Vinculante no 2 (É 

inconstitucional a lei ou ato nor-
mativo estadual ou distrital que 
disponha sobre sistemas de con-
sórcios e sorteios, inclusive bingos 
e loterias).

	Público: A Lei no 11.107/2005, dispõe 
sobre normas gerais para a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios contratarem consórcios 
públicos para a realização de objetivos 
de interesse comum. Constitui asso-
ciação ou pessoa jurídica de direito 
privado. O consórcio público poderá: 
firmar convênios, contratos, acordos 
de qualquer natureza; receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou 
econômicas de outras entidades ou 
órgãos do Governo; promover desa-
propriações e instituir servidões nos 
termos da declaração de necessidade e 
utilidade pública, ou interesse social, 
realizada pelo Poder Público; e ser 
contratado pela administração direta 
ou indireta dos entes da Federação 
consorciados, dispensada a licitação. 
Essa lei alterou em seu art. 16 a re-
dação do inc. IV do art. 41 da Lei no 
10.406/2002 – Código Civil; no art. 17 
alterou a redação dos arts. 23, 24, 26 
e 112 da Lei no 8.666/1993; acresceu 
os incs. XIV e XV ao art. 10 da Lei no 
8.429/1992.

Constituição – Lei que fundamenta e 
organiza as funções do Estado. Aris-
tóteles a definiu simplesmente como 
a ordenação dos poderes do Estado. 
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Rodrigo Octávio a conceitua como um 
corpo de regras e princípios em con-
formidade, com os quais são, normal-
mente, exercidos os poderes públicos do 
Estado e asseguradas as liberdades e 
direitos individuais. Aos direitos indi-
viduais agregam-se os direitos sociais 
ou coletivos, de grande repercussão no 
moderno Dir. Público. Nos países de 
Constituição rígida não se admite a 
alteração desta por qualquer lei; so-
mente emendas constitucionais podem 
alterar a Constituição, como ocorre 
com a nossa, à luz dos arts. 59, I, e 60.

Constituto Possessório – Acordo 
entre as partes estabelecendo que o 
alienante da coisa permanecerá com 
ela em seu poder, em vez de entregá-la 
ao comprador, ocorrendo, assim, uma 
tradição fictícia.

�� V. CC: art. 1.267, parágrafo 
único.

Constrangimento Ilegal – Crime con-
tra a liberdade individual consistente 
em constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, ou depois 
de lhe haver reduzido, por qualquer 
outro meio, a capacidade de resistên-
cia, a não fazer o que a lei permite, ou 
a fazer o que ela não manda.

�� V. CP: art. 146.

Consuetudinário – Diz-se daquilo que 
se refere ao costume.

Contencioso – Em que há ou pode 
haver contestação e discussão em juízo.

Contestação – Uma das formas de 
resposta do réu, na qual este impugna 
o pedido do autor formulado na petição 
inicial.

�� V. CPC: arts. 300 a 303.

Continência de Causas – Ocorre 
continência de causas quando entre 
duas ou mais ações houver identidade 

das partes e da causa de pedir, porém 
o objeto de uma, por ser mais amplo, 
abrange o das outras.

�� V. CPC: arts. 104, 108 e 253.

Contrabando – Crime contra a Admi-
nistração Pública, que tem por objetivo 
a entrada e saída de mercadoria proi-
bida no país. V. Descaminho.

�� V. CP: art. 334.

Contracontestação – Refutação fun-
damentada que o advogado do autor 
opõe à contestação do defensor do réu. 
Réplica do autor da ação.

Contradita – Direito que tem a parte 
de refutar em juízo o que foi dito pela 
parte adversária ou por testemunha.

�� V. CPC: art. 414, § 1o.

�� V. CPP: art. 214.

Contraditório – Princípio que per-
mite igualdade das partes perante o 
Judiciário.

�� V. CF: art. 5o, LV.

Contrafação – Crime consistente 
na imitação de assinatura, produto, 
registro público de valor. 

�� V. CP: arts. 272, 293, 296 e 298 
e 306, parágrafo único.

Contrafé – Cópia da petição inicial que 
o oficial de justiça deverá entregar ao 
réu no momento da citação.

�� V. CPC: arts. 226 e 228.

�� V. CPP: art. 357.

Contraminuta – Razões escritas adu-
zidas pelo agravado em processo ou 
petição do agravo requerido pela parte 
contrária.

�� V. CPC: arts. 524 a 526.

Contraprestação – Prestação a que se 
obriga uma das partes, nos contratos 
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bilaterais, que corresponde à prestação 
da outra parte.

�� V. CPC: arts. 582, parágrafo 
único, e 615, IV.

Contraprotesto – Processo distinto 
do protesto ou interpelação, pelo qual 
o protestado se opõe às alegações do 
autor.

�� V. CPC: art. 871.

Contrato – Acordo lícito visando trans-
ferência de direitos ou sua aquisição. 
Clóvis Beviláqua o define como “acordo 
de vontade para o fim de adquirir, 
resguardar, modificar ou extinguir 
direitos”. Não se confunde com o seu 
instrumento ou documento que o 
formaliza. O CC de 2002 introduziu 
alteração polêmica, que busca garan-
tir equilíbrio entre as partes. Passa a 
permitir a renegociação de contratos 
caso uma das partes saia prejudicada. 
Ficam criadas as figuras da lesão e do 
estado de perigo, quando, por necessi-
dade ou inexperiência, alguém assume 
obrigação excessivamente onerosa ou 
de valor desproporcional.

	Acessório: Aquele que atua como 
simples complemento do contrato prin-
cipal. É também chamado contrato/
adjeto.

	Administrativo: é o instrumento 
dado à Administração pública para 
dirigir-se e atuar perante seus admi-
nistrados sempre que necessite adqui-
rir bens ou serviços dos particulares.

�� V. Lei no 8.666/1993 (Regula-
menta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública).
�� V. Lei no 11.783/2008 (Acrescenta 

o inciso XXIX ao caput do art. 24 da 
Lei no 8.666/1993, que regulamenta 
o inciso XXI do caput do art. 37 

da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da administração pública).

	Aleatório: Aquele em que o cum-
primento da obrigação é incerto por 
depender de evento futuro. A deno-
minação vem do latim, alea, sorte, 
destino.

�� V. CC: arts. 458 a 461.

	Anulável: Aquele que, viciado por 
incapacidade da parte, erro, dolo, coa-
ção, simulação ou fraude, tem eficácia 
até o momento de sua anulação.

�� V. CC: arts. 138, 139 e 171.

	Atípico: Aquele que não está catalo-
gado em um tipo legal expressamente 
previsto, embora de licitude inquestio-
nável.

�� V. CC: art. 425.

	Benéfico: Aquele em que apenas 
uma das partes promete ou transfere 
direitos a outra, não assumindo esta 
qualquer obrigação em contrapartida. 
Também denominado contrato a título 
gratuito, encontra exemplos marcantes 
na doação, no usufruto e na fiança.

�� V. CC: arts. 114 e 394.

	Coletivo de trabalho: Acordo norma-
tivo entre categorias profissionais e 
econômicas, que, por definição, deriva 
de decisão administrativa ou judicial.

	Comercial: Aquele em que pelo me-
nos um dos contratantes é comerciante. 
Tal contrato pode ser provado: a) por 
escrituras públicas; b) por escritos par-
ticulares; c) por notas de corretores e 
certidões extraídas dos seus protocolos; 
d) por correspondência epistolar; e) por 
livros dos comerciantes; f) mediante 
prova testemunhal.

	Complexo: Aquele formado por 
cláusulas inerentes a dois ou mais con-
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tratos nominados, que bem poderiam 
constituir contratos autônomos.

	Comutativo: Aquele de natureza bi-
lateral e onerosa, cujas obrigações são 
perfeitamente equivalentes. Exemplo 
típico é a compra e venda, no qual uma 
das partes transfere a coisa vendida 
mediante recebimento de um preço 
equivalente ao valor daquela.

	De adesão: Aquele cujas cláusulas 
são elaboradas unilateralmente por 
uma das partes, cabendo à outra 
aceitá-lo em ditos termos, sem modi-
ficações. São exemplos deste tipo de 
contrato os elaborados por financeiras 
ou imobiliárias, os quais, no mais das 
vezes, já vêm impressos.

�� V. CDC: art. 54.

	De compra e venda: Aquele em que 
o vendedor se obriga a transferir o 
domínio da coisa ao outro contratante, 
chamado comprador, mediante paga-
mento de preço certo em dinheiro.

�� V. CC: art. 481.

	De execução diferida: Aquele que se 
acha subordinado a um termo, para 
gerar efeitos.

	De experiência: Contrato peculiar ao 
Dir. do Trabalho, e cuja duração não 
pode exceder a 90 dias.

�� V. CLT: arts. 443, § 2o, parágrafo 
único, e 445.

	De prazo determinado: Contrato 
peculiar ao Dir. do Trabalho, cuja 
duração não pode ultrapassar 2 anos, 
com direito a uma prorrogação apenas.

�� V. CLT: arts. 443, 445, 451 e 
479 a 481.

�� V. Lei no 8.745/1993 (Dispõe 
sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do 

inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal).

	De risco: Aquele em que o contra-
tante é isento de qualquer responsa-
bilidade pelo eventual insucesso do 
negócio, perante o contratado.

	De trabalho: Para fins de contra-
tação, o empregador não exigirá do 
candidato a emprego comprovação de 
experiência prévia por tempo superior 
a 6 (seis) meses no mesmo tipo de 
atividade.

�� V. Lei no 11.644/2008 (Acrescenta 
art. 442-A à Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Dec.-lei no 5.452/1943, impedindo a 
exigência de comprovação de expe-
riência prévia por tempo superior a 
6 (seis) meses).
�� V. Orientação Jurisprudencial da 

SDI – 1 Transitória do TST no 362: 
“Contrato nulo. Efeitos. FGTS. Me-
dida Provisória no 2.164-41/2001, 
e art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 
Irretroatividade. Não afronta o 
princípio da irretroatividade da 
lei a aplicação do art. 19-A da Lei 
no 8.036/1990, aos contratos decla-
rados nulos celebrados antes da 
vigência da Medida Provisória no 
2.164-41/2001”.

	De Trabalhador Rural: V. Lei no 
11.718/2008 (Acrescenta artigo à Lei 
no 5.889/1973, criando o contrato de 
trabalhador rural por pequeno prazo; 
estabelece normas transitórias sobre 
a aposentadoria do trabalhador rural; 
prorroga o prazo de contratação de 
financiamentos rurais de que trata o § 
6o do art. 1o da Lei no 11.524/2007; e al-
tera as Leis nos 8.171/1991, 7.102/1993, 
9.017/1995, e 8.212/1991 e 8.213/1991).

	Em favor de terceiro: Aquele em que 
o promissário (credor) estipula que 
o promitente (devedor) levará a cabo 
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a obrigação em favor de um terceiro, 
estranho ao contrato.

	Epistolar: Aquele ajustado por cor-
respondência, e que se perfaz quando o 
destinatário expede carta de resposta, 
aceitando integralmente a proposta.

�� V. CC: art. 434.

	Feneratício: Contrato de emprésti-
mo a juros extorsivos, com usura. 

	Individual de trabalho: Contrato 
pelo qual o empregado se compromete 
a prestar ao empregador trabalho 
pessoal de natureza não eventual, 
subordinado e mediante salário. A 
CLT o conceitua como “o acordo tácito 
ou expresso, correspondente à relação 
de emprego” (art. 442), podendo ser 
acordado tácita ou expressamente, 
verbalmente ou por escrito e por prazo 
determinado ou indeterminado (art. 
443, caput) (CLT: arts. 442 a 510). A 
MP no 2.164-41/2001 acrescenta o art. 
476-A, que dispõe sobre a suspensão 
do trabalho para o empregado fazer 
curso ou programa de qualificação 
profissional, por 2 a 5 meses.

	Inominado: Espécie de contrato não 
prevista expressamente, formalmente 
na lei, embora perfeitamente lícito. 
São exemplos: a hospedagem, a doação 
mista e o fornecimento.

	Intuitu Personae: Aquele cujo ob-
jeto se acha essencialmente ligado 
às partes, sendo personalíssimo, por 
exemplo, o contrato de fiança.

	Leonino: Aquele que favorece, de 
forma imoral, uma das partes, em evi-
dente prejuízo da outra. A denomina-
ção procede da célebre fábula de Esopo, 
na qual o leão, arrogando-se rei dos 
animais, explorava os outros bichos. 
O CDC estabeleceu, nos arts. 51 e 52, 
várias cláusulas abusivas, prejudiciais 
ao consumidor, evidentemente, a parte 

mais fraca, cujas cláusulas constituem 
sugestivos exemplos desta espécie de 
contrato.

	Mercantil: Aquele em que pelo me-
nos um dos contratantes exerce ativi-
dade mercantil, provando-se mediante 
correspondência epistolar ou registros 
constantes dos livros comerciais.

	Sinalagmático: Aquele em que as 
respectivas obrigações apresentam 
mútua dependência, isto é, uma obri-
gação é causa, pressuposto de outra, 
ocorrendo, como diz Orlando Gomes, 
“interdependência essencial entre as 
prestações” (Contratos, Rio de Janeiro, 
Forense, 9. ed., 1983, p. 77).

�� V. CC: arts. 476 e 477.

	Social: Aquele que regula a cons-
tituição das sociedades de qualquer 
natureza. Diz o art. 981 do CC: “Cele-
bram contrato de sociedade as pessoas 
que reciprocamente se obrigam a 
contribuir, com bens ou serviços, para 
o exercício de atividade econômica e a 
partilha, entre si, dos resultados”. O 
art. 987, por sua vez, determina: “Os 
sócios, nas relações entre si ou com 
terceiros, somente por escrito podem 
provar a existência da sociedade, mas 
os terceiros podem prová-la de qual-
quer modo”.

	Solene: Aquele que exige requisitos, 
solenidades essenciais; sem estas, o 
contrato é eivado de nulidade.

�� V. CC: arts. 104 e 107.

	Verbal de trabalho: Ajuste individual 
entre o empregador e o empregado sem 
o instrumento respectivo. Sua exis-
tência é presumida, conforme estatui 
o art. 447 da CLT: “Na falta de acordo 
ou prova sobre condição essencial ao 
contrato verbal, esta se presume exis-
tente, como se a tivessem estatuído 
os interessados, na conformidade dos 
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preceitos jurídicos adequados à sua 
legitimidade”.

�� V. CLT: arts. 442, 443, caput, 
e 447.

Contravenção Penal – Infração ti-
pificada em lei, que, sendo menos 
grave que o crime, é apenada mais 
brandamente.

�� V. LCP: art. 5o.

Contribuição – Imposto, tributo.

	De melhoria: Tributo que tem como 
fato gerador um benefício auferido pelo 
contribuinte.

�� V. CF: art. 145, II.

�� V. CTN: arts. 81 e 82.

	Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira (CPMF): 
Tributo criado pela EC no 12/1996 para 
ser cobrado por até dois anos, instituí-
do pela Lei no 9.311/1996, cuja cobran-
ça vem sendo prorrogada pela edição 
de sucessivas emendas constitucionais 
(EC nos 21/1999, 37/2002, 42/2003). O 
produto de sua arrecadação deve ser 
destinado integralmente ao Fundo Na-
cional de Saúde, para financiamento 
das ações e serviços de saúde (ADCT, 
arts. 74, 75, 84, 85 e 90).

	Sindical: Contribuição paga pelos 
empregadores, compulsoriamente 
aos sindicatos, para o custeio de suas 
despesas.

�� V. CF: art. 8o, IV.

�� V. CLT: arts. 548, a, e 578 a 593.

�� V. Lei no 11.648/2008 (Dispõe 
sobre o reconhecimento formal das 
centrais sindicais para os fins que 
especifica, altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, apro-
vada pelo Dec.-lei no 5.452/1943).

Contumácia – É a ausência da parte 
(autor ou réu), em juízo, sem justifi-
cativa, deixando o processo correr à 
revelia.

�� V. CPC: arts. 52, 319, 324, 330 
e 741, I.
�� V. CPP: arts. 366, 369 e 451, § 1o.
�� V. CLT: arts. 843 e 844.

Contundente – Que contunde; aquilo 
que causa contusão. Diz-se do objeto 
que fere, que causa pisaduras por 
pancadas.

Convenção – Acordo, ajuste, combina-
ção, convênio.

	Coletiva de Trabalho: Acordo norma-
tivo intersindical celebrado entre cate-
gorias de empregados e empregadores, 
estipulando condições de trabalho 
aplicáveis, no âmbito das respectivas 
representações, às relações individuais 
de trabalho.

�� V. CF: art. 7o, XXVI.
�� V. CLT: arts. 611 a 625.

	Condominal: Contrato inominado 
em que são fixadas as normas aplicá-
veis ao condomínio em edificações, bem 
como a forma de administração.

�� V. Lei no 4.591/1964 (Dispõe 
sobre o condomínio em edificações 
e as incorporações imobiliárias).

	Das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar: Convenção assinada em 10 de 
dezembro de 1982 para a manutenção 
da paz, a justiça e o progresso para to-
dos os povos do mundo, que reafirmou 
que o leito do mar, os fundos marinhos, 
e o seu subsolo além dos limites da 
jurisdição nacional, bem como seus 
recursos, são patrimônios comuns da 
humanidade.

�� V. Dec. no 6.440/2008 (Promulga 
o Acordo Relativo à Implementação 
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da Parte XI da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, de 10 de dezembro de 1982, 
concluído em Nova York, em 29 de 
julho de 1994).

Convênio – Contrato celebrado entre 
pessoas jurídicas de direito público, 
tendo como objetivo uma prestação de 
serviços mútuos.

Convocatória – Que serve para cha-
mar, convocar. Diz-se de carta-circular, 
ordem, edital, publicação pela qual 
se convocam pessoas para reunião, 
assembleia de sócios, ou para outro fim 
especificado, em local e dia pré-fixados.

Cooperativa – A lei define as coopera-
tivas como “sociedades de pessoas, com 
forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeitas a falência, 
constituídas para prestar serviços aos 
associados. Principais características: 
I – adesão voluntária, e número ilimi-
tado de associados; II – variabilidade 
do capital social; III – limitação do 
número de cotas-partes do capital 
para cada associado; IV – inacessi-
bilidade das cotas-partes do capital 
a terceiros, estranhos à sociedade; V 
– singularidade de voto; VI – quorum 
para o funcionamento e deliberação 
da Assembleia-Geral baseado no nú-
mero de associados e não no capital; 
VII – retorno das sobras líquidas do 
exercício; VIII – indivisibilidade dos 
Fundos de Reserva e de Assistência 
Técnica Educacional e Social; IX – 
neutralidade política e indiscriminação 
religiosa, racial e social; X – prestação 
de assistência aos associados e, quando 
previsto nos estatutos, aos empregados 
da cooperativa; XI – área de admissão 
de associados limitada às possibilida-
des de reunião, controle, operações 
e prestação de serviços”. A Política 
Nacional de Cooperativismo, definida 
em lei, é “a atividade decorrente das 

iniciativas ligadas ao sistema coope-
rativo, originárias de setor público ou 
privado, isoladas ou coordenadas entre 
si, desde que reconhecido seu interesse 
público”, e com apoio do Poder Público 
quanto à assistência técnica e incenti-
vos financeiros e creditórios especiais.

�� V. Lei no 5.764/1971 (Define a 
Política Nacional de Cooperativis-
mo, institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas).

Copyright – Termo inglês que significa 
direitos autorais.

Corpo de Delito – É o elemento mate-
rial da prática de um crime.

�� V. CPP: arts. 158 a 184.

Corporativismo – Doutrina que de-
fende a instituição econômico-social 
de agrupamentos ou corporações de 
profissionais do mesmo ofício para 
trabalho coletivo em benefício comum 
de seus componentes; congraçamento 
das classes produtoras, industriais, 
sob a forma de associações ou lobbies 
para defender interesses econômicos 
próprios, por meio da aprovação de 
leis e de pressão sobre o Legislativo e 
o Executivo.

Correção Monetária – Faz-se pelo 
valor nominal da moeda afetado pela 
inflação. Deve incidir também sobre 
qualquer débito que resulte de decisão 
judicial, segundo a Lei no 6.899/1981. 
O mesmo que indexação.

Corregedor – Magistrado incumbido 
da correição (q.v.). Tem jurisdição 
extraordinária permanente sobre 
os juízes e serventuários da justiça, 
para fiscalizar os seus atos, instruí-
-los, orientá-los, punir suas faltas ou 
seus abusos.

Corregedoria – Cargo ou jurisdição do 
corregedor. Lugar onde se exerce suas 
funções atinentes ao corregedor.



90COR COR

Correição – Atividade do corregedor, 
inspecionando cartórios dos ofícios 
públicos sob sua jurisdição, para cor-
rigir erros, irregularidades, omissões, 
abusos, negligências ou faltas das 
autoridades inferiores e de seus auxi-
liares. Não cabe mandado de segurança 
contra ato judicial passível de recurso 
ou correição. É geral, quando o corre-
gedor procede a diligências em toda a 
sua jurisdição; e parcial, quando toma 
providência de ordem disciplinar para 
impedir andamento tumultuário dos 
feitos ou para corrigir erro. Não tem 
natureza de recurso, apenas de pro-
vidência administrativa. O Código de 
Processo Civil não a menciona, porém 
está prevista em leis de organização 
judiciária. Na Justiça do Trabalho, a 
corregedoria é exercida pelo Ministro 
Corregedor do Tribunal Superior do 
Trabalho, com jurisdição sobre os 
Tribunais Regionais do Trabalho; no 
âmbito das Varas do Trabalho, pelo 
juiz corregedor do Tribunal Regional 
do Trabalho.

�� V. CLT: art. 709, I e II.
�� V. Súm. no 267 do STF.

Correição Parcial – Providência pedida 
pela parte para impedir que o processo 
siga desordenadamente ou para sanar 
algum erro.

Corresponsabilidade – Responsabi-
lidade conjunta de 2 ou mais pessoas.

Corretor – Agente auxiliar autônomo 
do comércio, mediador de negócios, 
agente intermediário de mediação mer-
cantil que, mediante comissão previa-
mente ajustada, aproxima entre si as 
partes interessadas na compra ou ven-
da de coisas de natureza comercial ou 
civil. O CC atual, em seu art. 723, diz 
que: “O corretor é obrigado a executar a 
mediação com diligência e prudência, e 
a prestar ao cliente, espontaneamente, 
todas as informações sobre o andamen-
to do negócio. Parágrafo único. Sob 

pena de responder por perdas e danos, 
o corretor prestará ao cliente todos os 
esclarecimentos acerca da segurança 
ou do risco do negócio, das alterações de 
valores e de outros fatores que possam 
influir nos resultados da incumbência”.

Corréu – Aquele que é réu juntamente 
com outro(a), no mesmo processo. Ele 
não pode intervir no mesmo processo 
como assistente no Ministério Público. 
A imunidade parlamentar não se es-
tende ao corréu sem essa prerrogativa.

�� V. CPP: art. 270.

�� V. Súm. no 245 do STF.

Corrupção – 1. Ação ou efeito de 
corromper. 2. Depravação, desmo-
ralização, devassidão. 3. Sedução. 4. 
Suborno.

	De menores: crime contra a dig-
nidade sexual. Consiste em induzir 
alguém menor de 14 anos a satisfazer 
a lascívia de outrem, conforme nova 
redação dada pela Lei no 12.015/2009. 
É física, quando resulta na violação 
da pureza somática da vítima; moral, 
quando ocorre depravação de costumes 
do paciente, com ofensa ao pudor ou 
decoro, ainda que ele permaneça cor-
poralmente ileso; e real, quando é física 
e moral ao mesmo tempo. A pena é de 
reclusão de 2 a 5 anos. Na corrupção 
passiva, pena de 1 a 8 anos de reclusão, 
aumentada de um terço se o funcioná-
rio retarda ou deixa de praticar ato 
de ofício ou o pratica com infração do 
dever funcional; na corrupção ativa, 
a pena é de reclusão de 1 a 8 anos e 
multa. Na corrupção tipificada no art. 
343 do CP, a pena é de reclusão de 1 
a 3 anos e multa, que se aplicará em 
dobro se o crime é praticado para obter 
prova destinada a produzir efeito em 
processo penal. Diante do atual avan-
ço tecnológico, houve necessidade de 
tipificar os crimes cometidos por meios 
eletrônicos, razão pela qual a Lei no 
12.015/2009 entendeu por bem inserir 
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o art. 244-B ao Código Penal com o 
intuito de incriminar quem corrompe 
ou facilita a corrupção de menor de 
18 anos, com ele praticando infração 
penal ou induzindo-o a praticá-la, sob 
pena de reclusão, de 1 a 4 anos, incor-
rendo na mesma pena quem pratica 
as mesmas condutas utilizando-se de 
quaisquer meios eletrônicos, inclusive 
salas de bate-papo da internet. 

�� V. CP: art. 218.

	De preposto: Crime contra a proprie-
dade imaterial consistente em dar ou 
prometer dinheiro ou outra utilidade 
a empregado de concorrente, para que, 
faltando ao dever do emprego, lhe pro-
porcione vantagem indevida (CPI).

	Passiva: Crime contra a Adminis-
tração Pública consistente em solicitar 
ou receber, para si ou para outrem, di-
reta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem.

�� V. CP: art. 317.

Costume – Prática social reiterada 
e considerada obrigatória. É a mais 
antiga e autêntica fonte de direito.

�� V. LICC: art. 4o.
�� V. CPC: art. 126.

Cota – Embora se empregue a forma 
quota, esta deve ser abandonada, pois 
representa um arcaísmo. Cota pode 
designar a parte proporcional com que 
cada um de vários indivíduos contribui 
para um fim determinado ou, ainda, 
pode significar o lançamento feito nos 
autos pelo advogado, informando ou 
esclarecendo o juiz e a parte contrária 
de algo que interesse à causa.

�� V. CPC: art. 161.

Crédito – Confiança, segurança, boa 
reputação. Facilidade para obter 

empréstimo ou abrir contas em casas 
comerciais.

	Rural: O crédito rural procura 
estimular os investimentos rurais, 
garantir o valor de custeio da produção 
e comercialização e consequentemente 
favorecer o setor rural, o qual é respon-
sável pela produção de alimentos. Além 
disso, ele permite o desenvolvimento 
de tecnologias que irão promover a 
melhoria da produtividade e o aumento 
da produção de alimentos.

�� V. arts. 48 a 50 da Lei no 
10.257/2001, com a redação dada 
pela Lei no 11.673/2008.

	Tributário: é o vínculo jurídico que 
obriga o contribuinte ou responsável 
(sujeito passivo) ao Estado (sujeito 
ativo) ao pagamento do tributo ou da 
penalidade pecuniária.

�� V. Súm. Vinculante no 8 (São 
inconstitucionais o parágrafo úni-
co do artigo 5o do Decreto-Lei no 
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da 
Lei no 8.212/1991, que tratam de 
prescrição e decadência de crédito 
tributário).
�� V. Súm. Vinculante no 28 (É 

inconstitucional a exigência de 
depósito prévio como requisito de 
admissibilidade de ação judicial 
na qual se pretenda discutir a 
exigibilidade de crédito tributário).

Credor – Sujeito ativo da obrigação; 
o titular de um crédito, com direito a 
exigir a prestação; portador de título de 
crédito; pessoa em cujo favor a dívida 
foi constituída.

Crime – Toda ação ou omissão ilícita, 
culpável, tipificada em lei, que ofenda 
valores sociais básicos de um dado 
momento histórico, em determinada 
sociedade.

�� V. CP: art. 1o.
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	Comissivo: Aquele que tem por 
característica uma ação, isto é, uma 
participação positiva do autor.

	Comum: Aquele que pode ser come-
tido por qualquer pessoa.

	Continuado: Aquele em que o autor 
pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie, mediante mais de uma ação ou 
omissão, havendo relação do primeiro 
com os demais.

�� V. CP: art. 71.

	De imprensa: Todo o abuso no exercí-
cio da manifestação do pensamento e in-
formação. Aquele que praticar qualquer 
desses abusos ficará sujeito às penas da 
Lei no 5.250/1967. A prática do ilícito dá 
direito de resposta ou retificação, que se 
extingue com o exercício da ação penal 
ou civil contra jornal, revista, emissora 
ou agência de notícias. 

�� O STF, por maioria de votos 
e nos termos do voto do relator, 
julgou procedente a ADPF no 130-7 
(DOU de 12-5-2009), para decla-
rar a incompatibilidade da Lei no 
5.250/1967 (Lei de Imprensa), com 
a Constituição Federal de 1988.

	De organizações criminosas: Crime 
resultante de ações de quadrilha ou 
bando ou de organizações criminosas, 
de que trata a Lei no 9.034/1995 (q.v.), 
a qual define as ações praticadas por 
essas organizações e os meios opera-
cionais de investigação e prova.

	Exaurido: É aquele em que o agente 
vem alcançar o fim que pretendia, além 
do resultado que consuma o delito. Por 
exemplo, o crime de extorsão (art. 158 
do CP) consuma-se com o constrangi-
mento da vítima, porém o exaurimento 
do delito se dá quando o agente obtém 
a vantagem econômica pretendida.

	Habitual: Aquele que se caracteriza 
pela reunião de vários atos idênticos, 

formando um todo ilícito. Por exemplo: 
manter casa de prostituição (CP: art. 
229) e o exercício ilegal da medicina 
(CP: art. 282).

	Hediondo: Crime cometido com 
requintes de perversidade, para o qual 
não há fiança nem graça ou anistia, 
indulto ou liberdade provisória. A pena 
deve ser cumprida inicialmente em 
regime fechado. As penas para crimes 
hediondos foram acrescidas de metade. 
Pela importância, esclareça-se que 
com o advento da Lei no 12.015/2009, 
passou a tipificar o estupro e o estupro 
de vulnerável como Crimes Hediondos, 
conforme art. 1o, V e VI, de referida lei.

�� V. CF: art. 5o, XLIII.
�� V. Lei no 8.072/1990 (Dispõe 

sobre os crimes hediondos, nos 
termos do art. 5o, inciso XLIII, da 
Constituição Federal): art. 1o.
�� V. Súm. Vinculante no 26 (Para 

efeito de progressão de regime no 
cumprimento de pena por crime 
hediondo, ou equiparado, o juízo 
da execução observará a incons-
titucionalidade do art. 2o da Lei 
no 8.072/1990, sem prejuízo de 
avaliar se o condenado preenche, 
ou não, os requisitos objetivos e 
subjetivos do benefício, podendo 
determinar, para tal fim, de modo 
fundamentado, a realização de 
exame criminológico.

	Impossível: Aquele que, por ineficá-
cia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível 
consumar-se.

�� V. CP: art. 17.

	Omissivo: Aquele que decorre da 
inércia do agente quando deveria e 
poderia agir para impedir o resultado.

�� V. CP: art. 13, § 2o.
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	Permanente: Aquele em que a con-
sumação se prolonga no tempo, sendo 
que sua duração depende da vontade 
do agente.

	De tortura: A Lei no 9.455/1997 de-
fine os crimes de tortura e fixa penas 
de 2 a 8 anos de reclusão para quem 
constranger outra pessoa, causando- 
-lhe sofrimento físico ou mental, com o 
objetivo de obter declarações ou confis-
são. O crime de tortura é inafiançável; 
é delito autônomo e por ele respondem 
os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-lo, se omitem.

	De trânsito: Os crimes de trânsito 
previstos na Lei no 9.099/1995 (Lei dos 
Juizados Especiais) são considerados 
infrações penais de menor potencial 
ofensivo e, consequentemente, da 
competência ordinária dos juizados. 

�� V. Lei no 9.503/1997 (Instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro) e 
Lei no 11.705/2008 (Altera a Lei no 
9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, e a Lei no 9.294, de 15 
de julho de 1996, que dispõe sobre 
as restrições ao uso e à propaganda 
de produtos fumígeros, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias 
e defensivos agrícolas, nos termos 
do § 4o do art. 220 da Constituição 
Federal, para inibir o consumo de 
bebida alcoólica por condutor de 
veículo automotor).

	Virtual: Aquele cometido pela utili-
zação de processamento automático de 
dados ou sua transmissão.

Criminalística – Ciência que auxilia o 
Dir. Penal, esclarecendo casos crimi-
nais. São suas atribuições: a colheita 
de provas, o levantamento do local do 
delito e as perícias.

Culpa – Elemento subjetivo do crime 
consistente na negligência, imperícia 
e imprudência.

�� V. CP: art. 18, II.

	Recíproca: O art. 484 da CLT deter-
mina: “Havendo culpa recíproca no ato 
que determinou a rescisão do contrato 
de trabalho, o Tribunal de Trabalho 
reduzirá a indenização à que seria 
devida em caso de culpa exclusiva do 
empregador, por metade”. Os Tribunais 
admitem essa prática somente em casos 
muito especiais: exigem que ambas as 
faltas sejam suficientemente graves, 
equivalentes e contemporâneas. Reco-
nhecida a culpa recíproca na rescisão 
do contrato de trabalho (art. 484 da 
CLT), o empregado tem direito a 50% 
(cinquenta por cento) do valor do aviso 
prévio, do décimo terceiro salário e 
das férias proporcionais. Permite-se o 
levantamento dos depósitos do FGTS.

�� V. Lei no 8.036/1990 (Dispõe so-
bre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço): art. 20, I.

Cúmplice (Dir. Penal) – Pessoa que, 
sem tomar parte na execução de um 
crime, contribui de alguma forma com 
o autor deste.

�� V. CP: art. 29.

Cumprimento da sentença – Fase 
processual em que se busca tornar 
efetivo o comando da sentença, pro-
cessada de acordo com os arts. 475-I a 
475-R do CPC.

Cumulação de Pedidos (Proc. Civil) – 
Faculdade dada ao autor de formular, 
no mesmo processo, mais de um pedido, 
mesmo não conexos, por economia e 
rapidez processual.

�� V. CPC: art. 292.

Curador à Lide – Pessoa investida 
por lei da incumbência de zelar pelos 
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interesses de incapaz, em caso de este 
não possuir representante legal.

�� V. CPC: art. 9o.

Curandeirismo – Crime contra a saú-
de pública consistente em prescrever 
ministrar ou aplicar, habitualmente, 
qualquer substância ou fazer diagnós-
tico sem ter conhecimentos médicos, ou, 
ainda, usar gestos, palavras ou qual-
quer outro meio para iludir a vítima.

�� V. CP: art. 284.
Curatela – Incumbência conferida pelo 
juiz a alguém para zelar, cuidar dos 
interesses de outrem, que não pode 
exercitá-los pessoalmente.

�� V. CC: arts. 22 a 25 e 1.767 a 
1.783.

Curra – Modalidade do crime de estu-
pro. Ato pelo qual vários indivíduos 
obrigam, com uso de violência, uma 
pessoa a manter com eles relações 
sexuais.

Custas – Despesas, encargos, gastos 
acarretados com promoção ou reali-
zação de atos forenses, processuais ou 
de registros públicos, que se somam 
e devem ser ressarcidos pela parte 
vencida no processo. Consistem, ainda, 
na remuneração dos serviços prestados 
pelos serventuários de justiça, os emo-
lumentos etc. 

	Judiciais: Todas as despesas decor-
rentes do processo.

Custódia – Retenção do delinquente 
como garantia do cumprimento da 
pena; lugar a que é recolhido, sem 
caráter de prisão. Guarda ou detenção 
de coisa alheia, para ser entregue 
posteriormente ao dono. Guarda de 
títulos e valores de que se incumbem 
bancos e companhias de seguros, 
mediante pagamento de uma taxa, 
para protegê-los contra roubos, in-
cêndios etc.



Dação – Ato de dar ou transferir algo 
(desusado neste sentido).

Dação em Pagamento – Acordo reali-
zado com o objetivo de extinguir uma 
obrigação, pelo qual o credor recebe 
coisa que não seja dinheiro, em substi-
tuição da prestação que lhe era devida.

�� V. CC: arts. 356 a 359.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 
sobre os registros públicos): art. 
167, I, 31.

Dano – 1. Mal ou ofensa que se faz a 
outrem. 2. Ofensa ou diminuição do pa-
trimônio moral ou material de alguém.

	Dano (Dir. CiV.): É todo prejuízo 
ou perda de um bem juridicamente 
protegido. Pode ser real ou material, 
quando atingir um bem cujo valor 
possa ser apurado, ou moral, quando 
recair sobre bens de natureza moral. 
O dano pode constituir crime.

�� V. CC: arts. 186 e 475.

�� V. CPC: art. 100, parágrafo 
único.

	Dano (Dir. Penal): É a destruição, 
inutilização ou deterioração de coisa 
alheia.

�� V. CP: arts. 163, 165, 166, 181, 
182, 259 e 346.

	Culposo: Aquele provocado por 
imperícia, negligência ou imprudência 
do autor.

	Emergente: É o dano que realmente 
ocorreu; aquele que provocou a real 
diminuição do patrimônio de outrem.

	Material ou Real: É o dano causado 
em coisa corpórea ou à integridade 
física de alguém.

	Moral: Toda ofensa a direito per-
sonalíssimo, ou seja, a direitos extra-
patrimoniais (CC: arts. 953 e 954). O 
atual CC passa a considerar o dano 
moral como ato ilícito suscetível de 
indenização. 

	Negativo: É aquele que resulta 
na diminuição do patrimônio que se 
esperava obter. O dano negativo é o 
lucro cessante, isto é, o que se deixou 
de ganhar.

Dar Fé – Diz-se da ação de tornar fi de-
digno um documento ou alguma coisa.

Data da Lei – É a data da promulgação 
da lei.

Debate Oral – Arguição verbal dos ad-
vogados das partes, feita em juízo, com 
o objetivo de demonstrar seus direitos.

�� V. CPC: art. 454.

	No Tribunal do Júri: V. arts. 476 a 481 
do CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

Debênture – Obrigações ao portador, 
representadas por títulos pelos quais 
as sociedades anônimas contraem 
empréstimos, por via de subscrição 
pública ou particular.

D
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�� V. Lei no 6.404/1976 (Dispõe so-
bre as Sociedades por Açõe): art. 59.

Débito Fiscal – É aquele em que o con-
tribuinte, deixando de pagar tributo na 
época certa à Fazenda Pública, passa a 
ser inscrito como devedor desta.

Decadência – Perda de um direito, pelo 
fato de seu titular não exercê-lo dentro 
do prazo legal.

�� V. CC: arts. 207 a 211.
�� V. CP: art. 103.
�� V. CPC: arts. 37 e 220.
�� V. CPP: art. 38.
�� V. Súm. Vinculante no 8 do STF.

Decisão Interlocutória – Despacho 
proferido pelo juiz entre o início e o 
fim do processo que termina com a sen-
tença definitiva. Esse despacho é feito 
no curso do processo para solucionar 
questões incidentes.

�� V. CPC: art. 162, §§ 1o a 3o.

Declaração – 1. Ação ou efeito de decla-
rar. 2. Ato diplomático, pelo qual duas 
ou mais potências afirmam seu acordo 
sobre determinado assunto.

 	Da vontade: É o meio, expresso ou 
tácito, pelo qual alguém manifesta sua 
vontade, com o objetivo de produzir 
efeitos jurídicos.

�� V. CC: art. 112.

	De ausência: Declaração feita pelo 
juiz atestando que uma pessoa está 
ausente, porque desapareceu de seu 
domicílio, sem que dela haja notícia, 
não deixando representante ou procu-
rador a quem toque administrar-lhe os 
bens.

	De direitos: É aquela feita na Cons-
tituição de cada país, com o objetivo de 
assegurar o direito à vida, à liberdade, 
à segurança individual e à proprieda-
de.

Declinatória – Exceção que alega a 
incompetência de um juízo, indicando 
aquele que for competente.

�� V. CPC: art. 114.

Decreto – Qualquer ato emanado dos 
Poderes Públicos.

�� V. CF: art. 84, IV.

	Executivo: Qualquer ato escrito 
proveniente do Poder Executivo. Nor-
malmente é o ato pelo qual o chefe de 
Estado desenvolve a atividade admi-
nistrativa.

	Judicial: Qualquer decisão proferida 
por autoridade judiciária, sob a forma 
de ordem ou mandado, decorrente de 
sentença.

	Legislativo: É a resolução do Con-
gresso Nacional, de caráter político ou 
administrativo, que se converte em 
norma obrigatória por meio da sanção, 
promulgação e publicação.

�� V. CF: art. 59, VI. 

	Lei: Ato legislativo de uso do 
Executivo nos períodos ditatoriais 
ou de exceção, vedado aos Estados. 
Atualmente, está substituído pela 
Medida Provisória, que tem vigência 
de apenas trinta dias, a menos que seja 
renovada se, dentro desse período, não 
for apreciada pelo Congresso.

De Direito – De acordo com o direito.

De Fato – É o oposto daquilo que é de 
direito porque não se refere à lei, mas 
sim à circunstância material.

Defeitos dos Atos Jurídicos – São 
aqueles decorrentes dos vícios de von-
tade, erro, dolo e coação, a simulação 
e a fraude a credores.

Defensor – Aquele que tem mandado 
de outro para defender seus direitos 
ou interesses legais. Advogado de 
defesa. Delegado do Estado. Membro 
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do Ministério Público que patrocina 
na Justiça o interesse da coletividade; 
Promotor Público.

	No Tribunal do Júri: V. art. 408 do 
CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

�� V. Súm. Vinculante no 14 (É 
direito do defensor, no interesse 
do representado, ter acesso amplo 
aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento 
investigatório realizado por órgão 
com competência de polícia judi-
ciária, digam respeito ao exercício 
do direito de defesa).

Defensor Dativo – É o advogado nomea-
do pelo juiz ao réu, para defendê-lo, por 
este não possuir meios de contratar um 
defensor. É o defensor público.

�� V. CPP: arts. 261, 263, 265, 
parágrafo único, e 266.

Defesa Prévia – Alegações apresenta-
das pelo réu, no prazo de três dias após 
o interrogatório em juízo. Na defesa 
prévia podem-se arrolar testemunhas.

�� V. CPP: arts. 395, 514, 537 e 552.

Defesa Técnica – O princípio da ampla 
defesa está expressamente previsto no 
art. 5o, LV, da CF. “A ampla defesa é 
constituída a partir dos seguintes fun-
damentos: ter conhecimento claro da 
imputação; poder apresentar alegações 
contra a acusação; poder acompanhar 
a prova produzida e fazer contraprova; 
ter defesa técnica por advogado, cuja 
função é essencial à Administração da 
Justiça (art. 133 da CF/1988); e poder 
recorrer da decisão desfavorável.” No 
entanto, no processo administrativo, 
o STF entendeu não ser necessária a 
defesa por meio de advogado.

�� V. Súm. Vinculante no 5 do STF.

Deficiente – O art. 227, § 1o, II, da 
CF, prevê a “criação de programas 

de prevenção e atendimento especia-
lizado para as pessoas portadoras de 
deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de 
deficiência, mediante o treinamento 
para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e ser-
viços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas 
as formas de discriminação” (inciso 
II com a redação dada pela EC no 
65/2010).

	Físico: A Constituição Federal ga-
rante um salário-mínimo mensal ao 
portador de deficiência que comprove 
não poder prover a própria manuten-
ção ou tê-la provida pela família. Esse 
dispositivo é disciplinado pela Lei no 

7.853/1989, regulamentada pelo Dec. 
no 3.298/1999.

	Visual: Lei no 11.125/2005, que 
dispõe sobre o direito do portador de 
deficiência visual de ingressar e per-
manecer em ambientes de uso coletivo 
acompanhado de seu cão-guia. V. Cego.

Defloramento – Ruptura do hímem 
em decorrência de conjunção carnal 
com mulher virgem. Era o elemen-
to material do crime de sedução, 
consubstanciado no art. 217 do CP, 
revogado pela Lei no 11.106/2005. 
Nem sempre ocorre o rompimento do 
hímen, quando esse é complacente. 
Não mais se anula casamento em caso 
de “defloramento da mulher ignorado 
pelo marido”. (Este conceito foi abolido 
pelo CC atual.)

Deformidades Sexuais (Medicina Le-
gal) – São imperfeições físicas ligadas 
aos órgãos sexuais. O desconhecimen-
to, por parte do cônjuge, antes do casa-
mento, da deformidade pode causar a 
anulação, por ter havido erro essencial 
sobre a pessoa do outro cônjuge.
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�� V. CC: arts 1.556 e 1.557, III.

Defraudação – Ato de defraudar; 
espoliação por fraude. Infração da lei 
com fraude ou má-fé. Manobra para 
elidir-se ao pagamento de imposto.

Defraudação de Penhor – Crime co-
metido pelo devedor que, tendo a posse 
do objeto empenhado, usa de fraude 
para aliená-lo, sem o consentimento 
do credor.

�� V. CP: art. 171, § 2o, III.

Degolamento – Feridas incisas na 
parte posterior do pescoço; o ferimen-
to pode ser profundo ou superficial. 
Ocorre em caso de homicídio e suicídio, 
sendo difícil por acidente. A morte 
sobrevém por hemorragia.

Degradação do Delito – Ausência de 
elemento que impede a consumação do 
delito, minorando a imputação.

Delação – Denúncia de um fato ilícito, 
reprovável, criminoso. Feita por parti-
cular, em geral anônima, envolvendo 
um crime impune ou preparativos para 
a sua execução, com a nomeação dos 
implicados.

Delegação (Dir. Civil) – Forma de nova-
ção da dívida, mediante a substituição 
do devedor por outra pessoa, que passa 
a ser o devedor.

Delegado Sindical – Aquele que 
representa o sindicato no âmbito da 
empresa, tornando-se o porta-voz dos 
trabalhadores em suas reivindicações 
para minorar as dificuldades no traba-
lho. Diferentemente do dirigente sin-
dical não se beneficia da estabilidade 
provisória àquele garantida.

Deliberação da Partilha – Despacho 
concedido pelo juiz, no qual soluciona 
sobre os pedidos de quinhões pelos 
legatários e herdeiros, determinando 
os bens de cada um.

�� V. CPC: art. 1.022.

Delinquência – Ato de cometer crime, 
delinquir. Estado ou qualidade de 
delinquente. Criminalidade. Violação 
de norma legal.

Delito – Toda infração de direitos, por 
ação ou omissão contrária à lei.

	Civil: Todo ato ilícito dos direitos de 
outrem.

Delivery Order – No Dir. Coml. Marí-
timo é ordem de entrega. Autorização 
dada pelo possuidor de conhecimento 
de mercadorias embarcadas à ordem, 
após a partida do navio, ao capitão ou 
ao agente ou consignatário do armador, 
para que sejam entregues a um ou mais 
destinatários que ele designa.

Demagogia – Forma corrupta de 
democracia que se realiza pela paixão 
popular, não representando a verda-
deira consciência cívica do governo, 
tendo como objetivo principal iludir o 
povo com falsas promessas.

Demanda – Questão, lide, contenda, 
controvérsia, processo, litígio, pleito 
judicial. Começa com o ingresso em 
juízo, mas este somente se instaura 
com a citação válida do réu. Com a 
apresentação da contestação, autor e 
réu passam a ser litigantes.

Demissão (Dir. Trab.) – Pedido formal 
feito pelo empregado, ao empregador, 
para que rescinda o contrato de traba-
lho. No caso do empregado com mais 
de 1 ano só será válido com assistência 
do respectivo sindicato ou perante 
autoridade do Ministério do Trabalho.

�� V. CLT: arts. 477, § 1o,, e 500.

Denúncia – Ato de imputar a alguém a 
prática de uma infração penal. Forma 
como o promotor de Justiça formaliza 
a acusação perante o juízo competente, 
dando início à ação.
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�� V. art. 406 do CPP (com redação 
dada pela Lei no 11.689/2008).

	Cheia: É denúncia obrigatoriamente 
motivada da locação do imóvel. O 
imóvel, que teve sua locação prorro-
gada automaticamente, findo o prazo 
estabelecido, só pode ser retomado se 
for pedido para uso próprio, para uso 
residencial de ascendente ou descen-
dente que não disponha, assim como 
seu cônjuge ou companheiro, de imóvel 
residencial próprio, e outras hipóteses 
que a lei determina.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe 
sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a elas 
pertinentes): arts. 46 e 47.

	Vazia (locações): Denúncia imoti-
vada. A nova Lei do Inquilinato, Lei 
no 8.245/1991, estabelece no art. 46, 
caput, §§ 1o e 2o, a denúncia vazia para 
as locações comerciais e residenciais.

Denunciação – Declaração, publi-
cação.

	Caluniosa: Crime contra a adminis-
tração da justiça consistente em dar 
causa a instauração de investigação 
policial ou de processo judicial contra 
alguém, imputando-lhe crime de que o 
sabe inocente.

�� V. CP: art. 339.

	Da lide: Ato pelo qual o autor da 
ação chama um terceiro para intervir 
na demanda, a fim de defendê-lo e de 
garantir o direito à evicção.

�� V. CPC: arts. 70 a 76.

De Ofício – Realização de um ato pro-
cessual pelo juiz, sem requerimento 
das partes.

Dependência Física ou Psíquica 
(Me dicina Legal) – Intoxicação produ-
zida por entorpecentes, que produzem 
dependência, tirando o entendimento 

do agente sobre o caráter criminoso do 
fato, no momento da ação ou omissão.

Dependente – Aquele que está subordi-
nado economicamente a alguém.

De Plano – Locução que significa: sem 
formalidades, de imediato.

De Pleno Direito – Em virtude de lei.

�� V. CPC: arts. 804 e 928.

Depoimento Pessoal – É o depoimento 
do autor ou do réu.

�� V. CPC: arts. 342 a 347.

�� V. CPP: arts. 203, 204 e 210.
�� V. CLT: arts. 819, 820 e 824.

Deportação – Banimento, expulsão do 
País, saída compulsória de estrangeiro 
que esteja irregularmente no País. En-
quanto não se efetivar a deportação, o 
estrangeiro poderá ser recolhido à pri-
são por ordem do Ministro da Justiça 
pelo prazo de 60 dias, que poderá ser 
prorrogado por idêntico período, findo 
o qual ele será colocado em liberdade 
vigiada, em local designado pelo Mi-
nistro da Justiça, e terá de observar 
normas de comportamento que lhe 
forem determinadas. O descumprimen-
to de qualquer dessas normas poderá 
implicar na prisão administrativa do 
estrangeiro por 90 dias. O estrangeiro 
será deportado para o seu país de 
origem ou para outro que consinta 
recebê-lo. Não sendo exequível a de-
portação ou se existirem indícios sérios 
de periculosidade ou indesejabilidade 
do estrangeiro, far-se-á a sua expulsão 
(Lei no 6.815/1980, arts. 57 a 64).

Depositário – 1. Indivíduo ao qual se 
confia um depósito. 2. Aquele que foi 
nomeado pelo juiz para guardar objetos 
penhorados ou embargados.

	Infiel: É aquele que se recusa a de-
volver a coisa que lhe foi confiada em 
depósito.
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�� V. CF: art. 5o, LXVII.
�� V. CPC: art. 904, parágrafo 

único.
�� V. Súm. Vinculante no 25 (É 

ilícita a prisão civil de depositário 
infiel, qualquer que seja a modali-
dade do depósito).

	Judicial: Funcionário da Justiça 
encarregado da custódia dos valores 
ou coisas consignadas ou depositadas 
em juízo.

�� V. CPC: arts. 148 a 150, 666, 672, 
677, 678, 690, 824, 825, 858, 859, 
919 e 1.145, § 1o.

	Particular: Pessoa nomeada pelo juiz 
como depositário de bens penhorados 
ou apreendidos judicialmente.

Depósito Preparatório da Ação – É 
aquele requerido ao juiz competente, 
quando é preciso o depósito da coisa 
litigiosa para propor a ação principal.

Deprecada – Nome genérico dado às 
cartas precatória e rogatória.

Deprecante – É a autoridade judiciária 
que expede a deprecada.

Deprecata – O mesmo que deprecada.

Derrogação – Revogação parcial de 
uma lei.

�� V. LICC: art. 2o.

Desacato – Provocação ou falta de 
respeito ao funcionário público no 
exercício de suas funções.

�� V. CP: art. 331.
�� V. CPM: art. 299.

Desafetação – É a retirada de um bem 
pertencente ao Poder Público para 
incorporá-lo ao domínio privado do 
particular ou do Estado.

Desaforamento – Mudança da com-
petência, em virtude da retirada de 

um determinado foro, de processo já 
iniciado para ser remetido a outro.

�� V. CPP: art. 424.

	No Tribunal do Júri: V. arts. 427 e 428 
do CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

Desagravo – É a reparação civil ou 
retratação de uma ofensa ou de um 
dano moral.

Desapropriação – É a transferência 
de um bem particular para o domínio 
do Estado, por necessidade, utilidade 
pública ou interesse social, mediante 
prévia e justa indenização (CF: arts. 
5o, XXIV, 22, II, e 184; CC: arts. 31, 
1.275, V, 1.276, 1.409, 1.425,V; C. 
Águas, arts. 32, 33 e 151; Dec.-lei no 
3.365/1941; Lei no 4.504/1964, arts. 
17 e 25; Lei no 4.132/1962). O atual CC 
ampliou o sistema de desapropriação. 
O proprietário poderá perder o imóvel 
se a área for extensa e estiver na posse 
ininterrupta e de boa-fé, por mais de 
5 anos, pessoas que tiverem realizado 
obras e serviços de interesse social.

Descaminho – Espécie de fraude 
fiscal, consistente no não pagamento 
de tributo devido por particular ao Es-
tado, pela entrada, saída ou consumo 
de mercadoria permitida no país. V. 
Contrabando.

�� V. CP: art. 334.

Descendente – Pessoa que possui 
parentesco, que descende de outra.

Desclassificação de Crime – É o ato 
do juiz que, ao pronunciar o réu, con-
vencendo-se de que este praticou crime 
diverso do classificado na queixa ou 
denúncia, modifica sua classificação.

�� V. CPP: art. 418.

Desconsideração da Personali dade 
Jurídica – Teoria advinda da juris-
prudência inglesa, tendo, porém, 
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grande aceitação nos Estados Unidos, 
difundindo-se. No Brasil a teoria foi 
introduzida por Rubens Requião, na 
Faculdade de Direito da Universidade 
do Paraná (RT 410/12). Conceito: É o 
enfoque dado à figura do sócio para a 
ineficácia ou a regulamentação de um 
ato condenável praticado em nome da 
sociedade, ignorando-se-lhe a existên-
cia como pessoa jurídica. Ocorre nos 
seguintes casos: abuso intolerável pra-
ticado por pessoa jurídica da sociedade; 
fraude à lei e ao contrato ou de fraude 
contra credores ou à execução. A apli-
cação da teoria é a de tornar ineficaz a 
ação de sócios que desvirtuam a pessoa 
jurídica da sociedade, usando-a para 
a prática de atos fraudulentos. Arts. 
50 do CC e 28 da Lei no 8.078/1990 – 
Código de Defesa do Consumidor. A 
teoria da desconsideração foi também 
adotada pela Lei no 9.605/1998, refe-
rente ao meio ambiente.

Desconsideração da Pessoa Jurídica 
– Teoria jurídica pela qual, quando 
uma pessoa jurídica descumpre sua 
finalidade, deve ser desconsiderada 
como ente abstrato, meramente racio-
nal, a fim de imputar responsabilidade 
pessoal aos sócios. Visando prevenir 
fraudes, não se leva mais em conta a 
disposição do art. 20 do CC, pelo qual 
as pessoas jurídicas têm existência 
distinta da dos seus membros.

�� V. CC: art. 50.
�� V. CDC: art. 28.

Descontos Previdenciários e Fiscais 
– A responsabilidade pelo recolhimen-
to das contribuições social e fiscal, 
resultante de condenação judicial 
referente a verbas remuneratórias, é 
do empregador e incide sobre o total 
da condenação. Contudo, a culpa do 
empregador pelo inadimplemento das 
verbas remuneratórias não exime a 
responsabilidade do empregado pelos 

pagamentos do imposto de renda devi-
do e da contribuição previdenciária que 
recaia sobre sua quota-parte. 

�� V. Orientação Jurisprudencial 
da SDI – 1 Transitória do TST 
no 362.

Descrição de Bens – Rol feito no pro-
cesso de inventário de todos os bens do 
de cujus ao tempo de sua morte. 

Descriminantes Reais e Putativas – As 
descriminantes reais excluem o crime 
porque o agente atua em legítima 
defesa, estado de necessidade, estrito 
cumprimento do dever legal ou no 
exercício regular do direito. Porém, se o 
agente atua por erro, supondo situação 
de fato que, se existisse, tornaria a ação 
legítima, é isento de pena por ter uma 
descriminante putativa.

Desentranhamento – Ato de retirar 
algum documento do corpo dos autos.

Deserção – É a falta de remessa do 
recurso ao juízo competente no prazo 
estipulado por lei. Também se diz do 
abandono de qualquer das partes da 
causa ou do não comparecimento do 
advogado à audiência de instrução e 
julgamento.

�� V. CPC: art. 519.

Deserdação – É a retirada da sucessão 
de algum herdeiro necessário, por qual-
quer motivo previsto em lei.

�� V. CC: arts. 1.961 a 1.965.

Desertar – Abandonar o recurso, quan-
do por descumprimento do prazo legal 
para o seu preparo ele perde o efeito. 
Fugir do serviço militar, ausentar-se 
sem licença do seu posto ou do quartel.

Desídia (Dir. Trab.) – É o desleixo com 
que o empregado realiza os seus ser-
viços. Constitui justa causa para a de-
missão do empregado pelo empregador.

�� V. CLT: art. 482, e.
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Desindiciar – É a declaração da não 
imputabilidade de um ato delituoso a 
pessoa que tinha sido indiciada.

Deslegitimar – Excluir a legitimidade 
de alguma coisa.

Desmembramento da Propriedade – É 
a restrição do domínio do proprietário 
em favor de terceiro.

�� V. Lei no 6.766/1979 (Dispõe 
sobre o Parcelamento do Solo 
Urbano).

Desobediência – É o ato de desobede-
cer a ordem legal de funcionário públi-
co, em ato ou exercício de suas funções.

�� V. CP: art. 330.

�� V. CPM: art. 301.

Desoneração – É a liberação do ônus 
ou da obrigação.

Despacho – Ato do juiz de deferimento 
ou indeferimento da petição inicial.

�� V. CPC: arts. 162, § 3o, 164, 189, 
I, e 504.
�� V. CPP: arts. 273, 371, 375, 

581 e 800.

Despacho Saneador – Expressão 
usada que significava o despacho do 
juiz, se não ocorresse o julgamento 
antecipado da lide ou a extinção do 
processo. É nesse momento que o juiz 
decide sobre as provas a serem produzi-
das e marca a audiência de conciliação 
e julgamento.

�� V. CPC: art. 331.

Despedida (Dir. Trab.) – Ato de dis-
pensa do empregado pelo empregador. 
Pode ser justa, quando tem amparo 
legal, ou injusta, quando não houver 
fundamento legal para a dispensa. 
Neste caso cabe, ao empregado, direito 
a indenização.

�� V. CLT: arts. 477 e 482.

Despejo do Imóvel – Expulsão judicial 
do inquilino ou locatário ocupante 
do prédio locado, quando se recusa a 
restituí-lo ao proprietário. V. Ação de 
Despejo de Imóvel.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe 
sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a elas 
pertinentes): art. 44, IV.
�� V. Lei no 12.112/2009.

Despesas Judiciais – Toda despesa 
destinada a promover o andamento 
de um processo. Abrangem, além das 
custas processuais, o pagamento de 
peritos, comissões, taxas, conduções 
e remuneração do assistente técnico.

�� V. CPC: arts. 19 a 35.

Destruição de Documento – Crime 
militar consistente em destruir em 
benefício próprio ou de outrem, ou em 
prejuízo alheio, documento verdadeiro, 
de que não podia dispor, ou destruir 
o objeto ou documento concernente à 
segurança externa do Estado.

�� V. CPM: art. 144.

Desvio de Clientela – Crime consisten-
te em se utilizar de fraude para desviar 
clientela alheia.

Detento – Pessoa que foi detida ou 
presa e cumpre pena de detenção em 
decorrência de sentença condenatória.

�� V. CF: art. 5o, XLIX.
�� V. CP: art. 33.
�� V. CPP: art. 689.

Devedor Remisso – É aquele devedor 
que se acha inadimplente pelo não 
cumprimento da obrigação.

Dever Jurídico – É o dever perfeito, 
aquele que pertence ao direito e é im-
posto coercitivamente pela lei.

Devido Processo Legal – Princípio 
constitucional que consagra a garantia 
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de que ninguém será processado sem 
que existam, previamente, normas 
processuais cabíveis ao caso. O devido 
processo legal, também denominado 
due process of law, é previsto no art. 
5o, LIV, da CF, assim: “Ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal”.

Devolução da Herança – Parte perten-
cente ao herdeiro renunciante que será 
somada ao monte.

Devolutivo – Efeito do recurso, princi-
palmente da apelação, que devolve à 
instância superior o exame da matéria 
decidida pelo juízo recorrido.

Dia – 1. Tempo que decorre desde o nas-
cer ao pôr-do-sol. 2. Espaço de 24 horas.

	A dia: Modo de contagem de prazo 
em que os dias são contados sem inter-
rupção, sucessivamente.

	Civil: É aquele que contém vinte e 
quatro horas, contando-se da 0 hora de 
um dia à 0 hora do dia seguinte.

Diarista – É aquele que recebe por 
dia de trabalho (CLT: arts. 478, § 2o, 
e 582, § 1o, a). Por unanimidade a 1a 
Turma do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) decidiu que a prestação 
de serviços, duas vezes por semana, 
não é suficiente para caracterizar 
vínculo empregatício da diarista na 
condição de empregada doméstica. 
Os ministros concluíram pela neces-
sidade de constância na prestação do 
serviço, concluindo que este, prestado 
duas vezes por semana, “desnatura a 
condição de doméstica, uma vez que 
a continuidade pressupõe a sucessão 
de atos, sem interrupção”, conforme 
dispõe a Lei no 5.859/1972.

DIEESE (Departamento de Estatística 
e Estudos Socioeco no micos) – Se-
gundo o art. 3o dos seus estatutos, é 
um órgão unitário do Movimento 

Sindical Brasileiro. Tem a finalidade 
de produzir e difundir conhecimento e 
informação sobre o trabalho de forma 
geral e ampla, por meio de análise cien-
tífica, a serviço da classe trabalhadora, 
sem prejuízo da diferença de posições 
e enfoques sindicais. 

Difamação – Crime consistente em 
imputar a alguém fato ofensivo à sua 
reputação.

�� V. CP: arts. 139 a 145.
�� V. CPM: art. 215.

Digitador – De acordo com a Súm. no 
346 do TST e por aplicação analógica 
do art. 72 da CLT: “Os digitadores 
equiparam-se aos trabalhadores nos 
serviços de mecanografia (datilogra-
fia, escrituração ou cálculo), razão 
pela qual têm direito a intervalos de 
descanso de dez (10) minutos a cada 
noventa (90) de trabalho consecutivo”.

Dilação – Efeito de aumentar o prazo 
da feitura de um ato.

Dipsomania – Necessidade incoercí-
vel de ingestão de bebidas alcoólicas; 
impulso incontrolável para o uso de 
drogas embriagantes.

Direito – Palavra derivada do latim, 
directu, que substitui o termo jus, do 
latim clássico, por ser mais expres-
siva. O jus era o conjunto de normas 
formuladas pelos homens, destinadas 
a dar ordem à vida em sociedade. 
Em Roma havia também o fas, cuja 
aplicação cabia aos pontífices. Remo-
tamente a palavra direito significa 
conduzir, guiar. Porém, hoje em dia, 
direito traduz o conjunto de normas 
de conduta impostas para regularizar 
a convivência humana.

	Absoluto: É o direito erga omnes, 
isto é, aquele que se opõe a todos. São 
eles: os direitos personalíssimos, reais 
e de família.
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	Adjetivo: É o conjunto de leis que 
determinam a forma pela qual se deve 
exercitar os direitos.

	Adquirido: A Lei de Introdução ao 
Código Civil determina que direito 
adquirido é aquele que o seu titular, 
ou alguém por ele, possa exercer, como 
aquele cujo começo do exercício tenha 
termo pré-fixo, ou condição preestabe-
lecida inalterável a arbítrio de outrem.

�� V. CC: art. 130.
�� V. LICC: art. 6o, § 2o.

	Alternativo: Doutrina referente à 
aplicação do Direito, surgida numa 
facção da magistratura do Rio Grande 
do Sul, pela qual o juiz deve ter a mais 
ampla liberdade na solução dos litígios, 
podendo mesmo, em certas circunstân-
cias, decidir contra legem, desde que o 
interesse social assim o exija.

	Da personalidade: O atual CC in-
troduz o Capítulo II – Dos Direitos da 
Personalidade, declarando-os intrans-
missíveis e irrenunciáveis, sendo que 
seu exercício não pode sofrer limitação 
voluntária. Atualmente proíbem-se os 
atos que afetem a integridade física, 
salvo por exigência médica.

�� V. CC: arts. 11 a 21.

	De ação: É aquele pelo qual o titular 
de um direito pode recorrer ao Poder 
Judiciário, para defendê-lo contra 
terceiros, pedir sua declaração ou seu 
restabelecimento quando violado.

	De defesa: É o direito que o acusado 
possui de produzir provas, fazer alega-
ções em seu favor e utilizar de todos os 
recursos e meios para defender-se da 
acusação feita contra ele.

�� V. CF: art. 5o, LV.
�� V. CPC: arts. 3o e 4o.

	De empresa: Com a revogação de 
toda a primeira parte do Código Co-

mercial de 1850, a Lei no 10.406/2002 
disciplina a figura jurídica do empre-
sário, no que se convencionou chamar 
Direito de Empresa, também calcado 
em jurisprudências e leis esparsas, as-
sim como a Lei de Registro de Empresa 
(1994) que já consagrava a Teoria de 
Empresa, do Código Civil Italiano de 
1942. Toda a matéria encontra-se nos 
arts. 966 a 985 do CC. Recebida com 
algumas restrições – como a do impe-
dimento de marido e mulher, casados 
com comunhão de bens, não poderem 
ser sócios – a nova lei traz também 
inovações bem aceitas. Entre elas, a as-
sunção de dívidas, na prática existente 
há 70 anos, porém só agora constando 
em lei. “Equivale à antiga confissão de 
dívida, feita com duas testemunhas e 
atrelada a uma promissória, que pode, 
atualmente, ser substituída por cheque 
pré-datado”, segundo o jurista Dabus 
Maluf. Outros dois pontos chamam a 
atenção dos advogados: as figuras da 
excessiva onerosidade e a do enrique-
cimento ilícito. Na primeira, o acordo 
entre as partes pode ser revisto em face 
de um desequilíbrio, exemplifica-se 
com o caso de construtora que vende 
apartamento na planta a preços fixos e, 
com a ocorrência de elevação nos custos 
da obra, corre o risco de falir. Nesta cir-
cunstância, o preço combinado pode ser 
alterado. O enriquecimento sem causa 
ocorre quando, para efeito de indeniza-
ção, um terreno desapropriado tem seu 
preço supervalorizado, muito acima do 
preço de mercado. Duas outras novida-
des bem recebidas: responsabilidade do 
sócio pelas dívidas contraídas em nome 
da sociedade quando se valer de abuso 
de poder, violação da lei ou confusão 
patrimonial, e a responsabilidade do 
sócio pelo risco da atividade. No re-
gime anterior, primeiro apurava-se a 
culpa para imputar a responsabilidade, 
ensejando processos intermináveis. 
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Atualmente, a empresa responde 
objetivamente pelo risco intrínseco à 
atividade pela qual foi remunerada. 
Se causar dano, tem de indenizar. V. 
Desconsideração da Pessoa Jurídica.

�� V. CC: art. 50.

	De greve: Direito de natureza 
social fundado na própria liberdade 
de trabalho, e que pode ser definido 
como a recusa ao trabalho exercido em 
condições insatisfatórias. A Constituição 
Federal o considera um direito (art. 
9o, caput), extensivo a atividades con-
sideradas essenciais, mas cujo abuso 
enseja penalidades (art. 9o, § 2o). A Lei 
no 7.783/1989 determina, no art. 6o, § 1o: 
“Em nenhuma hipótese, os meios ado-
tados por empregados e empregadores 
poderão violar ou constranger os direitos 
e garantias fundamentais de outrem”.

�� V. CF: art. 9o.
�� V. Lei no 7.783/1989 (Lei de 

Greve).
	De propriedade: É o direito que o 
proprietário do bem possui de usar, 
gozar e dispor da coisa.

�� V. CF: arts. 5o, XXII a XXVI, 
e 170, II.
�� V. CC: art. 524.

	De resposta: Direito da pessoa 
natural ou jurídica, entidade ou órgão 
público de responder a ofensa feita 
em jornal ou rádio, ou de retificar fato 
inverídico ou errôneo, gratuitamente, 
pelo mesmo veículo.

�� V. CF: art. 5o, V.
	De sequela: É o direito que tem o 
titular de um direito real de apreender 
o que lhe pertence e tirá-lo do poder 
daquele que o detém.

�� V. CC: art. 1.228.
	De servidão: É o direito que possui 
o dono do prédio rústico ou urbano de 
reclamar do vizinho a passagem, já que 

seu imóvel se acha encravado em outro, 
sem saída pela via pública.

�� V. CC: art. 1.285.

	De vizinhança: Conjunto de regras 
impostas pela lei com o objetivo de 
regular as relações de vizinhança entre 
os prédios.

�� V. CC: arts. 1.297 a 1.313.
�� V. CPC: art. 95.

	Individual: É o direito subjetivo 
garantido a todo indivíduo pelas cons-
tituições políticas. São eles: o direito à 
vida, à liberdade, à segurança indivi-
dual e à propriedade.

�� V. CF: art. 5o, § 2o.

	Líquido e certo: Aquele que se 
patenteia, se define com toda clareza, 
incorporado ao patrimônio de modo 
definitivo, sem contestação admissível.

�� V. CF: art. 5o, LXIX.
�� V. Lei no 1.533/1951 (antiga 

Lei do Mandado de Segurança – 
Revogada). 
�� V. Lei no 12.016, de 7-8-2009 

(Lei do Mandado de Segurança 
Individual e Coletivo).

	Natural: É o conjunto de normas de 
convivência criadas pela própria natu-
reza, precedendo, portanto, a lei escrita 
ou o direito positivo. O direito natural 
está colocado acima da lei positiva.

	Objetivo: É o conjunto de todas as 
normas jurídicas em vigor no Estado. 
São normas de Dir. Objetivo, por exem-
plo, a CF, o CC, os contratos e os atos 
administrativos.

	Personalíssimo: É o direito indivi-
dual, inato, que não pode ser transfe-
rido nem alienado, como, por exemplo, 
a honra e a liberdade individual.

�� V. CPC: arts. 267, IX, e 352, 
parágrafo único.
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	Positivo: É o conjunto de regras de 
direito de caráter obrigatório, podendo, 
para seu cumprimento, utilizar-se o 
Estado da coerção. O direito positivo 
divide-se em dois grandes grupos: 
o direito público, que se divide em 
externo e interno, e o direito privado, 
que se divide em comum e especial. As 
normas de direito positivo são sempre 
abstratas, não se dirigindo a ninguém 
em particular.

	Processual: Conjunto de regras que 
determinam o andamento e decisão dos 
pedidos em juízo.

�� V. CF: art. 22, I.
�� V. Lei no 5.869/1973 (CPC).
�� V. Dec.-lei no 3.689/1941 (CPP).

	Real: É o direito que uma pessoa 
tem sobre uma coisa determinada. 
Classifica-se em: propriedade; enfiteu-
se; usufruto e anticrese; servidões, uso, 
habitação e a renda percebida sobre um 
imóvel; penhor e hipoteca.

	Regressivo: Direito que tem a 
pessoa de cobrar dos coobrigados a 
importância paga ao devedor.

	Romano: Conjunto de normas do 
povo romano, desde a origem de Roma 
até a morte de Justiniano em 565 d.C. 
É uma das fontes mais importantes do 
direito civil moderno.

	Social: É o conjunto de normas ten-
dentes a regular a vida em sociedade.

�� V. CF: arts. 6o a 11 e 193 a 232.

	Subjetivo: É a prerrogativa conferi-
da e disciplinada pelo direito objetivo. 
O Estado permite que a pessoa defenda 
um interesse seu tutelado pela norma 
jurídica. Portanto, o direito subjetivo 
nada mais é que a permissão dada pela 
norma jurídica para o exercício de uma 
pretensão.

	Substantivo: É o próprio direito 
material, aquele que cria a relação 
jurídica.

Diretor – Aquele que dirige ou admi-
nistra.

�� V. Súm. no 269 do TST.

Dirigente Sindical – Encarregado 
de administrar sindicato, razão pela 
qual só pode ser demitido mediante 
inquérito no qual se apure falta grave.

�� V. Súm. no 197 do STF.
�� V. Súm. no 369 do TST.

Dirimente – Causa que exclui a respon-
sabilidade do agente da infração penal, 
embora se verifique a criminalidade 
do fato.

Dispensa – Ato de isentar uma pessoa 
de obrigação legal, realizado por auto-
ridade competente.

Disponibilidade (Dir. Adm.) – É a 
qualidade do funcionário, quando da 
extinção do cargo que ocupava, de 
aguardar o seu reaproveitamento sem 
trabalhar, porém recebendo os seus 
vencimentos.

�� V. CF: arts. 41, § 3o, 93, VIII, 95, 
parágrafo único, e 128, § 5o, II, b.
�� V. Lei no 8.112/1990 (Dispõe so-

bre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas 
federais): arts. 30 a 32.

Disposições Finais e Transitórias 
– São aquelas que completam a lei, 
possuindo um tempo determinado, 
podendo ser revogadas sem que com 
isso prejudiquem a parte geral da lei.

Dissenso – São as discordâncias que 
surgem sobre cláusulas do contrato, 
durante a sua formação.

Dissídio (Dir. Trab.) – É o conflito de 
interesses propostos perante o juízo 

DIR DIS
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trabalhista entre empregados e em-
pregadores.

�� V. CLT: arts. 722, 763, 764, 768, 
790 e 837 a 875.

Dissimulação – É o ato de enganar 
para se ocultar a verdadeira realidade.

Dissolução – Rompimento de um 
contrato ou acordo, seja da sociedade 
conjugal, da parceria, da sociedade 
mercantil ou civil, da cooperativa etc.

�� V. Súmula Vinculante no 18.
Distrato – É o acordo feito entre as 
partes contratantes a fim de extinguir 
o vínculo estabelecido pelo contrato.

Distrito Federal – Unidade Federada 
onde está a capital do país, Brasília, 
sede do Governo Federal. São atri-
buídas as competências legislativas 
reservadas aos Estados.

�� V. Lei no 11.697/2008 (Dispõe 
sobre a organização judiciária 
do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios e revoga as Leis n os 
6.750/1979, 8.185/1991, 8.407/1992 
e 10.801/2003, exceto na parte em 
que instituíram e regularam o fun-
cionamento dos serviços notariais 
e de registro no Distrito Federal).

Ditadura – Forma de governo baseado 
na força, com concentração de poder 
do Executivo sobre os demais poderes.

Dívida – É toda obrigação de dar ou 
fazer alguma coisa e que pode ser 
exigida.

	Certa: É aquela que não pode ser 
contestada por ser fundada em docu-
mento hábil para comprová-la.

	Ilíquida: É aquela que é incerta, 
dependendo de prestação de contas, 
sujeita a dúvidas e controvérsias.

	Líquida e certa: É aquela que não 
apresenta dúvidas quanto a sua exis-
tência e seu valor.

�� V. CPC: art. 586.

	Portável: É aquela que o devedor 
deve pagar no vencimento, na residên-
cia ou domicílio do credor.

�� V. CC: arts. 78 e 327.

	Privilegiada: É aquela na qual o 
credor tem a preferência entre os de-
mais credores de um mesmo devedor, 
por estar em condições diferentes aos 
demais.

	Pública: É toda obrigação contraída 
e devida pelo Estado. Geralmente 
decorre de empréstimos públicos.

	Quesível: É aquela em que o credor 
deverá cobrar no domicílio ou resi-
dência do devedor, não tendo este a 
obrigação de procurar o credor para 
saldá-la.

�� V. CC: art. 327.

	Quirografária: É aquela que não 
é garantida por um direito real, não 
possui privilégio creditório ou direito 
de preferência.

�� V. Lei no 11.101/2005 (Regula a 
recuperação judicial, a extrajudi-
cial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária): art 83, VI.

	Real: É aquela que tem como garan-
tia um direito real.

Dividendo Fictício – É aquele que não 
é fruto real e disponível da sociedade, 
não sendo determinado por assem-
bleia-geral ordinária. Os diretores têm 
responsabilidade solidária em repor 
à caixa da sociedade a importância 
distribuída.

Dividendos – Aquilo que sofre processo 
divisório. Parte dos lucros apurados 
que é distribuída, periodicamente, aos 
acionistas ou sócios de uma empresa, 
proporcionalmente ao valor de suas 
ações ou cotas de capital. Cota-parte de 
cada credor ou interessado na liquida-
ção ou rateio da massa falida.
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 	Cumulativo: o dividendo que não foi 
pago num exercício e acumula-se com 
o do exercício seguinte.

	Fictício: o que resulta de indébita 
majoração do inventário, sendo o re-
sultado artificial. 

	Fixo: atribuído, prioritariamente, às 
ações preferenciais.

	Real: demonstração, em balanço, 
do verdadeiro resultado dos negócios 
da empresa ou sociedade.

�� V. Lei no 6.404/1976 (Lei das So-
ciedades por Ações): arts. 201 a 205.

Divisa – Todo marco que estabelece 
os limites de uma propriedade imóvel.

Divisão de Poderes – Locução que 
expressa a divisão de poderes entre os 
órgãos da soberania nacional. Essa di-
visão se dá entre os Poderes da União: 
Legislativo, Executivo e Judiciário.

�� V. CF: art. 2o.
Divisória – É a linha que delimita as 
propriedades imóveis confinantes.

Divórcio – O tema relacionado ao 
divórcio consensual foi parcialmente 
alterado pela Lei no 11.965, de 3-7-
2009, que passou a dispor sobre a 
participação do defensor público na 
lavratura da escritura pública de 
inventário e de partilha e de divórcio 
consensual. Além disso, o art. 1.124-A 
do CPC dispõe que a partir de agora 
somente lavrará a escritura se os 
contratantes estiverem assistidos por 
advogado comum ou advogados de cada 
um deles ou por defensor público, cuja 
qualificação e assinatura constarão do 
ato notarial. Veja que, com o advento 
desta alteração, passa a entrar a figu-
ra do defensor público no rol. Outra 
alteração refere-se ao fato de que a 
escritura e demais atos notariais serão 
gratuitos àqueles que se declararem 
pobres sob as penas da lei (CPC: 
art. 1.124-A, § 2o). Em 14-7-2010, foi 

publicada no Diário Oficial da União 
a EC no 66/2010, que dispõe sobre a 
dissolubilidade do casamento civil pelo 
divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de 1 
(um) ano ou de comprovada separação 
de fato por mais de 2 (dois) anos.

�� V. CF: art. 226, § 6o.

�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do Di-
vórcio): arts. 24 a 33.

Doação – Contrato pelo qual, por libe-
ralidade, uma pessoa transfere a outra 
parte do seu patrimônio.

�� V. CC: art. 538.
�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 

sobre os registros públicos): art. 
167, I, 33.

�� V. Dec. no 6.565/2008 (Dispõe 
sobre medidas tributárias aplicá-
veis às doações em espécie rece-
bidas por instituições financeiras 
públicas controladas pela União 
e destinadas a ações de preven-
ção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da 
conservação e do uso sustentável 
das florestas brasileiras).
�� V. Lei no 11.828/2008 (Dispõe 

sobre medidas tributárias aplicá-
veis às doações em espécie rece-
bidas por instituições financeiras 
públicas controladas pela União 
e destinadas a ações de preven-
ção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da 
conservação e do uso sustentável 
das florestas brasileiras).

	Inoficiosa: É aquela que excede a 
legítima e mais a metade disponível.

�� V. CC: art. 2.002, parágrafo 
único.

Documento – Quaisquer papéis ou 
escritos, públicos ou particulares, ofe-
recidos em juízo, para provar o alegado.
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�� V. CC: arts. 212 e 219.
�� V. CPC: arts. 4o, II, 157, 390 a 

399 e 844, II.
�� V. CP: arts. 297 a 299 e 304.
�� V. CPP: art. 232.
�� V. CLT: art. 830.

	Autêntico: É aquele que seguiu as 
formalidades legais e cuja assinatura 
é verdadeira.

	Particular: É aquele feito por 
particular, sem intervenção de oficial 
público.

�� V. CC: art. 212, II.

	Público: É aquele que obteve o 
registro público.

Doença – A configuração de pertur-
bação da saúde gera o auxílio-doença, 
prestação previdenciária devida a 
partir do 16o dia do afastamento da 
atividade, devendo o empregador pa-
gar os salários dos primeiros 15 dias.

�� V. Lei no 8.213/1991 (Dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social): art. 60.

	Do trabalho: Segundo a lei elas 
resultam de condições especiais ou ex-
cepcionais em que o trabalho se realize, 
o que significa que não é inerente ao 
trabalho o agente causador da doença: 
aquelas condições é que favorecem o 
desenvolvimento da doença contraída 
no próprio trabalho. Essas doenças são 
chamadas mesopatias.

�� V. Lei no 8.213/1991 (Planos de 
Benefícios da Previdência Social): 
art. 20, II.

	Profissionais: Próprias de determi-
nados ramos de atividade segundo a 
lei. Provocadas, em geral, por agentes 
químicos, físicos ou biológicos que são 
peculiares a certas funções. Exemplos: 
intoxicações provocadas por arsênico, 
chumbo, fósforo etc. Têm atuação lenta 

no organismo, distinguindo-se por isso 
dos acidentes típicos. É obrigatória a 
comunicação das doenças profissionais 
e daquelas causadas por condições 
especiais de trabalho, comprovadas ou 
objeto de suspeita, conforme instruções 
do Ministério do Trabalho. São chama-
das idiopatias.

�� V. CLT: art. 169.
�� V. Lei no 8.213/1991 (Planos de 

Benefícios da Previdência Social): 
art. 20.

Dogmática – Conjunto ou sistema de 
dogmas. Ex.: dogmática jurídica: con-
junto de princípios jurídicos.

Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa 
para Fim de Prostituição ou Outra 
Forma de Exploração Sexual – Título 
do Capítulo V, alterado pela Lei no 
12.015/2009.

�� V. Lenocínio.

Dolo (Dir. Civil) – Má-fé, ânimo cons-
ciente de agir de maneira ilícita, in-
tenção de prejudicar, de violar direito 
alheio, o que o diferencia da culpa, em 
que não existe a intenção deliberada.

	De perigo: É a vontade consciente 
do agente em expor alguém a perigo.

	Direto: É aquele que o agente do cri-
me quis o resultado, intencionalmente.

	Específico: É aquele que o agente do 
crime possui para um fim determinado.

	Eventual: É aquele que o agente, não 
querendo o resultado, assume o risco 
de produzi-lo.

	Genérico: É aquele que o agente 
possui sem ter um objetivo definido.

	Indireto: É o dolo que o agente tem 
ao realizar a ação, desaparecendo com 
o efeito não desejado. Essa espécie de 
dolo não é mais aceita pelo Dir. Penal 
Moderno.
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 Superveniente: É aquele que apa-
rece depois de o agente praticar uma 
ação de boa-fé. O dolo superveniente 
só surge depois de uma determinada 
fase de conduta do agente que passa a 
proceder de má-fé.

Doméstico (Dir. do Trab.) – É o empre-
gado que presta serviços em residência 
de família, de natureza não econômica.

�� V. CLT: art. 7o, a.
�� V. Lei no 5.859/1972 (Dispõe 

sobre a profissão de empregado 
doméstico).
�� V. Dec. no 71.885/1973 (Aprova o 

Regulamento da Lei no 5.859/1972, 
que dispõe sobre a profissão de 
empregado doméstico).

Domicílio – Local onde a pessoa fixa 
sua residência com ânimo definitivo.

�� V. CF: arts. 5o, XI, 14, § 3o, IV, 
e 139, V.

�� V. CC: arts. 70 a 78.

�� V. LICC: art. 7o, § 8o.
�� V. CPC: arts. 94 a 96 e 111.
�� V. CPP: arts. 72, 73, 283 e 534.

Domínio (Dir. Civil) – É o direito de 
usar, gozar e dispor de um bem. É a 
propriedade plena.

�� V. CC: arts. 1.231 e 1.232.
	Privado: É aquele exercido por pes-
soa de direito privado.

	Público: É a propriedade pertencen-
te às pessoas de Dir. Público: União, 
Estados e Municípios.

Draconiano – Diz-se de dispositivo 
de lei ou sentença excessivamente 
severos. O nome vem de Dracon, legis-
lador de Atenas no século VII a.C., que 
editou leis cruéis e desumanas.

Droga – Nome dado, anteriormente, 
a qualquer medicamento e, hoje, mais 

frequentemente ligado a entorpecentes 
e alucinógenos que alteram a persona-
lidade e provocam dependência. Seu 
uso e tráfico são proibidos por lei.

�� V. Lei no 11.343/2006 (Dispõe so-
bre prevenção e repressão ao tráfico 
ilícito e uso indevido de drogas).

Dumping – Venda de produtos fabri-
cados no País, no mercado interno, 
por preços superiores aos praticados 
no mercado externo, para incentivar 
artificialmente as exportações e favo-
recer os trustes e cartéis a colocar o 
excedente da produção.

Dupla Nacionalidade – Situação 
jurídica da pessoa que adquiriu na-
cionalidade nova sem ter perdido a de 
origem, por conflito nas leis dos dois 
países, um deles adotando o princípio 
do jus sanguinis e o outro o do jus soli.

Duplo Binário – No Dir. Penal é o 
sistema que recomenda que se apli-
que, cumulativa e sucessivamente, a 
pena e a medida de segurança. A Lei 
no 7.209/1984, que determinou nova 
redação para a Parte Geral do CP (arts. 
1o a 120) instituiu o sistema vicariante 
ou unitário: pode-se aplicar a pena ou 
a medida de segurança para os semi- 
-imputáveis e somente a pena para os 
imputáveis. Aplica-se aos inimputáveis 
a medida de segurança com caráter 
preventivo e assistencial.

�� V. CP: arts. 96 a 99.
Duplo Grau de Jurisdição – Princípio 
de organização judiciária adotado no 
Dir. Brasileiro, que prevê a existência 
de duas instâncias judiciais: a inferior 
e a superior. A primeira é a do juízo 
em que se inicia a lide, desde a citação 
inicial até a sentença, conduzida por 
um juiz de primeira instância (juízo 
a quo); a segunda é a do tribunal 
que toma conhecimento da mesma 
causa, mas em grau de recurso (juízo 
ad quem).



Ecologia – Ramo das ciências hu-
manas que estuda as relações das 
comunidades com o meio ambiente, 
sob todos os aspectos, visando sua pre-
servação. A Lei no 9.605/1998 estabe-
lece sanções penais e administrativas 
para condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente. Termo proposto por 
Ernst Haeckel para um novo ramo da 
biologia. É o estudo do lugar onde se 
vive, com ênfase sobre a totalidade, ou 
padrão de relações entre os organismos 
e o seu ambiente. Deriva do grego oikos 
(casa) e logos (estudo), ou seja, o estudo 
do meio ambiente onde vivemos e a sua 
relação e interação com todos os seres 
vivos nele existentes. 

Edital – Ato escrito publicado em 
jornais de grande circulação e afi xado 
em lugar público, na sede do juízo ou 
no vestíbulo do edifício do Fórum, 
com aviso ou comunicação emanados 
de autoridade competente. O mesmo 
que édito.

�� V. CPC: arts. 231 a 233.

�� V. CPP: arts. 361 a 366.
Efeito – Resultado produzido por uma 
ação ou um agente, denominado causa 
em relação a esse resultado.

	Devolutivo: Expressão que tem como 
significado o reexame de matéria já 
examinada. Efeito inerente a todo 
recurso.

�� V: CPC: arts. 515, 520 e 543, § 3o.

�� V: CPP: arts. 318, 596, 637 e 646.

�� V: CLT: art. 899.

	Diferido da Lei: Diz-se do princípio que 
permite a aplicação da lei velha a fatos 
futuros, mesmo após sua revogação.

	Imediato da Lei: Aquele que permite 
que a lei seja aplicada aos fatos ainda 
não consumados.

�� V. CF: art. 5o, XXXVI.
�� V. LICC: art. 6o.
�� V. CP: arts. 2o e 3o.

 Repristinatório da Lei: Efeito que per-
mite a restauração de um dispositivo 
legal anteriormente revogado.

�� V. LICC: art. 2o, § 3o.

	Suspensivo: É a suspensão da 
execução da sentença, até que seja 
decidido o recurso interposto.

�� V. CPC: arts. 520 e 538.
�� V. CPP: arts. 411, 584, 596, 

597 e 608.

Efi cácia – Condição de efi caz, capaz, 
que surte efeito.

Egrégio – Adjetivo usado para de-
signar o tratamento do Tribunal, 
como instituição, incluindo câmaras 
e turmas.

Egresso (Execução Penal) – É aquele 
que foi liberado defi nitivamente, pelo 
prazo de um ano a contar da saída 
do estabelecimento, ou o liberado 
condicionalmente, durante o período 
de prova.

�� V. Lei no 7.210/1984 (Lei de Exe-
cução Penal): arts. 26 e 27.

E
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Elegibilidade – Capacidade jurídica 
para apresentar-se candidato a cargo 
público pelo sufrágio popular; possibi-
lidade de eleger-se.

Emancipação – Instituto pelo qual o 
indivíduo tem a antecipação da maio-
ridade civil feita voluntariamente ou 
legalmente. De acordo com o atual CC, 
a maioridade civil passa de 21 para 
18 anos. Com a emancipação, acaba 
a necessidade de autorização para o 
casamento, abertura de empresas e 
compras a crédito, com assinatura 
de promissórias. A maioridade penal, 
porém, permanece aos 18 anos. A 
emancipação, no entanto, passa para 
16 anos, e ela poderá ser concedida 
tanto pelo pai como pela mãe.

�� V. CC: arts. 5o, parágrafo único, 
I, II, 9o, II, 1.635, II, e 1.763, I.

�� V. CPC: art. 1.112, I.

Embargos – 1. Meio judicial com o 
qual se procura obstar o cumprimento 
de uma sentença ou despacho, cuja 
efetuação se tornaria prejudicial 
aos interesses da parte. 2. Restrição 
imposta pelo juiz à liberdade de ação 
do devedor para segurança do credor.

	De Declaração: Pedido que se faz ao 
juiz ou tribunal que emitiu a decisão, 
sentença ou acórdão para que ele es-
clareça obscuridades, contradições ou 
omissões contidas neste.

�� V. CPC: arts. 535 a 538.

�� V. CPP: arts. 619 e 620.

	De Terceiro (Proc. Trabalhista): Re-
curso próprio em processo de execução, 
pelo qual um terceiro, estranho ao 
litígio, requer a execução de seus bens 
à penhora.

�� V. CPC: arts. 1.046, 1.048 e 
1.053.

Emenda – Ato ou efeito de emendar. 
Acrescentar.

	À Constituição: Reforma ou acrésci-
mo que se faz, por intermédio de órgãos 
competentes, ao articulado em uma 
Constituição rígida.

�� V. CF: arts. 59, I, e 60.

	Da Mora: Nova terminologia atri-
buída à purgação da mora no paga-
mento de aluguéis, dada pela Lei no 
8.245/1991. Não se admite a emenda 
da mora se o locatário já houver utili-
zado desse direito por duas vezes nos 
12 meses imediatamente anteriores à 
propositura da ação de despejo.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe 
sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a elas 
pertinentes): art. 62, III e IV, e 
parágrafo único.

Emendatio Libelli – É uma mera 
emenda na acusação, consistente na 
alteração da sua classificação legal, ou 
seja, uma simples corrigenda da peça 
acusatória.

�� V. art. 383 do CPP e Lei no 
11.719/2008 (Altera dispositivos 
do Dec.-lei no 3.689/1941 – Código 
de Processo Penal, relativos à 
suspensão do processo, emendatio 
libelli, mutatio libelli e aos proce-
dimentos).

Ementa – Resumo do conteúdo do arti-
culado da lei, inserido imediatamente 
após a epígrafe.

Empregado – Pessoa física que presta 
serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob sua dependência e 
mediante salário.

�� V. CLT: art. 3o.

	Rural: Pessoa física que presta ser-
viços de natureza não eventual a em-
pregador rural, em propriedade rural 
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ou prédio rústico, sob sua dependência 
e mediante salário.

�� V. Lei no 5.889/1973 (Estatui 
normas reguladoras do trabalho 
rural): art. 2o).

Empregador – Empresa individual ou 
coletiva que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal do serviço.

�� V. CLT: art. 2o.
Empreitada – Contrato de locação de 
serviço em que o empreiteiro se obriga 
a fazer ou mandar fazer certa obra, 
mediante retribuição.

�� V. CC: arts. 610 a 626.

�� V. CLT: arts. 34 e 78.
Empresa – Entidade individual ou 
coletiva que conjuga capital e trabalho 
para exploração de atividade industrial 
ou comercial (atualmente também de 
serviços), com fim lucrativo. Há a em-
presa pública, a privada e a rural. O 
CC resgata a distinção entre empresa 
nacional e estrangeira; o administra-
dor responderá pelos prejuízos que a 
empresa causar à sociedade. 

	Pública: Aquela que possui perso-
nalidade jurídica de direito privado, 
patrimônio próprio e capital exclusivo 
do Estado, sendo criada mediante lei 
específica e administrada pelo Estado, 
para suprir suas necessidades.

�� V. CF: arts. 37, XVII, 164, § 3o, 
e 173, § 1o.

Empresário – O conceito empresário é 
calcado nos elementos profissionalismo, 
atividade econômica organizada e pro-
dução ou circulação de bens e serviços. 
Portanto: empresário é a pessoa que 
organiza uma atividade econômica a 
fim de fazer produzir ou circular bens 
ou serviços; pessoa natural quando é 
denominado empresário individual ou 
a própria pessoa jurídica que explora 

atividade empresarial. Nunca se poderá 
dizer, porém, que é o sócio investidor ou 
empreendedor da sociedade empresá-
ria pelo fato de haver, nesta, “o aqui-
nhoamento de direitos e imputações de 
obrigações legais próprios de quem faz 
parte de uma pessoa jurídica empresá-
ria” (Revista do Advogado no 71, p. 10, 
Antonio José de Mattos Neto). Antes 
do início de sua atividade é obrigatória 
a inscrição do empresário no Registro 
Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede.

�� V. CC: arts. 966 a 980.
�� V. LC no 128/2008 (Altera a LC 

no 123/ 2006; o Código Civil entre 
outras).

Empréstimo Compulsório – Previsto 
no art. 148 da CF, no Título VI Da 
Tributação e do Orçamento, Capítulo 
I Do Sistema Tributário Nacional, o 
empréstimo compulsório deverá ser 
instituído mediante lei complementar, 
pela União. Deverá ser instituído para 
atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, 
de guerra externa ou sua iminência 
ou ainda no caso de investimento pú-
blico de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional, devendo, para este 
fim, ser observado o disposto no art. 
150, III, b, da Carta Magna, que veda 
à União, aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios cobrar tributos 
no mesmo exercício financeiro em que 
haja sido publicada a lei que os ins-
tituiu ou aumentou. A aplicação dos 
recursos provenientes de empréstimo 
compulsório será vinculada à despesa 
que fundamentou sua instituição.

�� V. CF: art. 148.
�� V. CTN: art. 15.

Em Público e Raso – Expressão foren-
se; significa que o termo foi firmado 
pelo tabelião com duas assinaturas, 
a pública ou sinal público em forma 
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de monograma, sigla ou rubrica, e a 
particular ou comum, por extenso.

Em Termos – Forma de despacho pela 
qual o juiz, na petição, antes de decidir 
sobre o pedido, manda que o escrivão 
do feito aponte circunstância que 
impeça o deferimento. Significa tam-
bém que o processo está devidamente 
informado, em condições de prosseguir.

Endosso – Inscrição que o endossante 
faz no verso em branco do título que 
tem por efeito transferir a propriedade 
deste, remanescendo o endossante 
como um coobrigado solidário no 
cumprimento da obrigação. É nulo 
se parcial.

�� V. CC: arts. 912, 913, 919 e 920.
�� V. CCom: arts. 587, 635 e 675.
�� V. LU: art. 11.

�� V. Dec. no 57.663/1966 (Lei 
Uniforme).

Enfiteuse – Contrato bilateral, one-
roso, perpétuo, no qual, por ato inter 
vivos ou por disposição de última 
vontade, o proprietário atribui a ou-
trem o domínio do imóvel, mediante o 
pagamento de uma pensão anual, in-
variável, denominada foro (daí o nome 
aforamento). O CC, art. 2.038, proíbe 
constituição de enfiteuses e semienfi-
teuses. As existentes antes da vigência 
do CC de 2002 ficam subordinadas, até 
a sua extinção, às disposições do CC 
anterior e leis que então as regulavam.

Ensino Religioso – A partir do 2o 
semestre de 2004, os alunos da rede 
estadual dos 92 municípios fluminen-
ses passaram a ter aulas de ensino 
religioso separados por credo. O art. 
33 da Lei de Diretrizes e Bases diz que 
toda escola pública brasileira de ensino 
fundamental deve oferecer aulas de 
religião, mas a frequência é facultativa 
ao aluno. Nos termos da referida Lei, o 

ensino religioso “é parte integrante da 
formação básica do cidadão e constitui 
disciplina dos horários normais das es-
colas públicas de ensino fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade 
cultural e religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo”.

�� V. Lei no 9.394/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional): art. 33.

Entorpecentes – Drogas, farmacêuti-
cas ou não, que causam dependência 
física ou psíquica. Diz a lei que “é 
dever de toda pessoa física ou jurídica 
colaborar na prevenção e repressão do 
tráfico ilícito e uso indevido de substân-
cias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica”, e 
comina pena às que não o fizerem. 
Também proíbe o plantio, cultura, 
colheita e exploração, no território 
nacional, de plantas das quais podem 
ser extraídas tais substâncias. São 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins. Será ex-
traditado o brasileiro naturalizado que, 
comprovadamente, se envolveu em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins. As glebas de terras onde forem 
localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas serão expropriadas e des-
tinadas ao assentamento de colonos, 
para o cultivo de produtos alimentícios 
e medicamentosos, sem indenização ao 
proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei. Será con-
fiscado todo e qualquer bem de valor 
econômico apreendido em decorrência 
do tráfico ilícito de entorpecentes e dro-
gas afins, revertendo em benefício de 
instituições e pessoal especializado no 
tratamento e recuperação de viciados 
e no aparelhamento e custeio de fisca-
lização, controle, prevenção e repressão 
do crime de tráfico dessas substâncias. 
Todos os materiais utilizados para a 
prática dos crimes definidos na Lei 
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no 11.343/2006, após regularmente 
apreendidos, ficarão sob custódia da 
autoridade de polícia judiciária, exce-
tuadas as armas, que serão recolhidas 
na forma da legislação específica. A 
Lei no 11.343/2006, revogou as Leis nos 
6.368/1976 e 10.409/2002.

Entrância – Diz-se da graduação do 
cargo que o magistrado exerce em 
determinado momento. Serve tam-
bém para designar o lugar de ordem 
das jurisdições em que o juiz exerce a 
magistratura.

�� V. CF: art. 93, II.
Entre Vivos (inter vivos) – Diz-se do 
ato jurídico que se processa entre 
pessoas vivas.

Enunciado (Proc. do Trab.) – Antiga 
denominação usada para designar a 
súmula de jurisprudência elaborada 
pelo TST. Mediante a Resolução no 
129/2005, o TST passou a utilizar 
expressão “Súmulas” para denominar 
os verbetes de sua jurisprudência 
uniformizada.

Epígrafe da Lei – Elemento da estru-
tura da lei que integra o preâmbulo e 
que serve para esclarecer a natureza 
do diploma legal e a sua data.

Equidade – É a aplicação ideal da 
norma ao caso concreto. É a justiça 
aplicada ao caso particular.

�� V. CPC: art. 127.
Equiparação – Ato de equiparar, colo-
car em igualdade, dar um tratamento 
igual. Na questão do salário a lei é 
clara: a todo trabalho de igual valor 
corresponderá salário igual, sem dis-
tinção de sexo. Prevê, também, os casos 
em que o estrangeiro pode perceber sa-
lário superior ao do brasileiro. Reforça, 
ainda, a equiparação ao determinar 
que, sendo idêntica a função, o salário 
deve ser igual sem distinção de sexo, 
nacionalidade ou idade. Não se aplica 

este último dispositivo aos empregados 
de empresas concessionárias de servi-
ços públicos encampadas em relação 
aos empregados da entidade encam-
padora. Também não prevalece quando 
o empregador tem pessoal organizado 
em quadro de carreira, devendo as pro-
moções obedecer a critérios de antigui-
dade e merecimento, alternadamente, 
dentro de cada categoria profissional.

�� V. CLT, arts. 5o e 461.

Erro – Vício de vontade consistente na 
percepção falsa da realidade.

�� V. CC: arts. 138 a 144.
�� V. LICC: art. 3o.

	Acidental (Dir. Civil): É aquele que 
assegura direito a ressarcimento de 
perdas e danos, não anulando o ato 
(CC: arts. 141 e 142). V. Erro Substan-
cial.

	Judiciário: Equívoco judicial causa-
dor de prejuízo para a parte, ensejando 
indenização pelo Estado. A Constitui-
ção Federal prevê a matéria no art. 5o, 
LXXV, assim: “O Estado indenizará o 
condenado por erro judiciário, assim 
como o que ficar preso além do tempo 
fixado na sentença”.

	Substancial (Dir. Civil): Espécie de 
vício de consentimento existente entre 
os defeitos do ato jurídico. É a discor-
dância entre a vontade real e aquela 
manifestada na celebração do ato.

�� V. CC: arts. 138 e 139.

Esbulho Possessório – É a retirada 
violenta de uma coisa que está na posse 
do legítimo possuidor.

�� V. CC: arts. 1.210 a 1.222.
�� V. CPC: arts. 926 a 933.
�� V. CP: arts. 161 e 162.

Escabinato – Órgão judiciário integra-
do por magistrados de carreira e por 
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juízes leigos, como ocorria nas antigas 
Juntas de Conciliação e Julgamento da 
Justiça do Trabalho, hoje denominadas 
Varas e Juízos do Trabalho. Elas se 
constituíam de um juiz, que era seu 
presidente, e vogais do empregador 
e do empregado, aprovados e em-
possados segundo dispunha a lei. O 
termo escabinato pode provir, s.m.j., 
de escabino, que, nos Países Baixos, é 
magistrado adjunto ao burgomestre; 
na França, antes da Revolução de 1789, 
era magistrado municipal. Durante o 
domínio holandês no Brasil, chamava-
-se escabino o membro de câmaras 
municipais criadas pelos holandeses. A 
persistência de certas palavras e de seu 
sentido original ao longo dos séculos é 
fato digno de atenção.

�� V. CLT: arts. 647, b, e 660 a 667.

Escritura – Instrumento que formaliza 
a celebração de um contrato. Pode ser 
pública, quando lavrada por tabelião, 
no Livro de Notas, ou particular, 
quando feita pelas partes interessadas.

�� V. CC: art. 221.

Escroque – Corresponde a estelionatá-
rio, que é a figura do nosso Dir. Penal. 
Indivíduo que se utiliza de astúcia ou 
fraude para se apropriar de dinheiro 
ou bens de outrem.

Escusa de Consciência – Justificativa 
de caráter religioso ou político-filosófico 
para a dispensa de obrigação legal 
imposta a todos.

�� V. CF: art. 5o, VIII.

Esganadura – Forma de estrangula-
mento, usual em crimes de natureza 
sexual, como estupro etc. Constrição 
violenta em torno do pescoço da vítima, 
com as mãos, podendo resultar em 
morte por asfixia ou síncope.

Espólio – O total dos bens que o fale-
cido deixa; herança.

Esporte – Prática metódica de ativida-
des físicas que, geralmente, consistem 
em jogos individuais ou coletivos.

�� V. Lei no 9.615/1998 – Lei Pelé 
(Institui normas gerais sobre 
desporto).
�� V. Dec. no 6.653/2008 (Promulga 

a Convenção Internacional contra o 
Doping nos Esportes, celebrada em 
Paris, em 19 de outubro de 2005).

Estabelecimento Comercial – Reunião 
de bens corpóreos e incorpóreos, con-
sistente numa universalidade de fato, 
destinada a servir uma clientela, com 
o objetivo de lucro.

Estabelecimento – 1. Fundação, ins-
tituição. 2. Montagem, instalação. 3. 
Casa comercial ou lugar onde se faz 
comércio.

	Cadeias Públicas: estabelecimentos 
penais destinados ao recolhimento de 
pessoas presas em caráter provisório, 
sempre de segurança máxima;

	Casas do Albergado: estabelecimen-
tos penais destinados a abrigar pessoas 
presas que cumprem pena privativa de 
liberdade em regime aberto, ou pena de 
limitação de fins de semana;

	Centros de Observação Criminológi-
ca: estabelecimentos penais de regime 
fechado e de segurança máxima onde 
devem ser realizados os exames gerais 
e criminológicos, cujos resultados serão 
encaminhados às Comissões Técnicas 
de Classificação, as quais indicarão o 
tipo de estabelecimento e o tratamento 
adequado para cada pessoa presa;

	Colônias Agrícolas, Industriais ou 
Similares: estabelecimentos penais des-
tinados a abrigar pessoas presas que 
cumprem pena em regime semiaberto;

	Hospitais de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico: estabelecimentos penais 
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destinados a abrigar pessoas subme-
tidas a medida de segurança.

	Para Idosos: são estabelecimentos 
penais próprios, ou seções ou módulos 
autônomos, incorporados ou anexos a 
estabelecimentos para adultos, desti-
nados a abrigar pessoas presas que 
tenham no mínimo 60 anos de idade ao 
ingressarem ou os que completem essa 
idade durante o tempo de privação de 
liberdade;

	Penal: É todo estabelecimento uti-
lizado pela Justiça com a finalidade 
de alojar presos, quer provisórios, 
quer condenados, ou ainda aqueles 
que estejam submetidos a medida de 
segurança. Há vários tipos de estabe-
lecimentos penais:

	Penitenciárias: estabelecimentos 
penais destinados ao recolhimento 
de pessoas presas com condenação a 
pena privativa de liberdade em regime 
fechado;

	Penitenciárias de Segurança Máxima 
Especial: estabelecimentos penais 
destinados a abrigar pessoas presas 
com condenação em regime fechado, 
dotados exclusivamente de celas indi-
viduais;

	Penitenciárias de Segurança Média 
ou Máxima: estabelecimentos penais 
destinados a abrigar pessoas presas 
com condenação em regime fechado, 
dotados de celas individuais e coleti-
vas.

�� V. Lei no 7.210/1984 (Lei das 
Execuções Penais).
�� V. Lei no 11.671/2008 (Dispõe 

sobre a transferência e inclusão de 
presos em estabelecimentos penais 
federais de segurança máxima).

Estabilidade – Efetividade, garantia 
dada ao trabalhador ou ao servidor 
público por tempo de serviço. 

�� V. Orientações Jurisprudenciais 
da SDI – 1 Transitória do TST nos 
364 e 365:

• 364. Estabilidade. Art. 19 do ADCT. 
Servidor Público de fundação regido 
pela CLT. Fundação instituída por 
lei e que recebe dotação ou subvenção 
do Poder Público para realizar ativi-
dades de interesse do Estado, ainda 
que tenha personalidade jurídica de 
direito privado, ostenta natureza 
de fundação pública. Assim, seus 
servidores regidos pela CLT são bene-
ficiários da estabilidade excepcional 
prevista no art. 19 do ADCT.

• 365. Estabilidade provisória. 
Membro de conselho fiscal de sin-
dicato. Inexistência. Membro de 
conselho fiscal de sindicato não 
tem direito à estabilidade prevista 
no art. 543, § 3o, da CLT e art. 8o, 
VIII, da CF/1988, porquanto não 
representa ou atua na defesa de 
direitos da categoria respectiva, 
tendo sua competência limitada à 
fiscalização da gestão financeira do 
sindicato (art. 522, § 2o, da CLT).

Estado – 1. Modo de ser ou estar. 2. 
Nação politicamente organizada por 
leis próprias.

	De perigo: Quando alguém assume 
obrigação excessivamente onerosa 
para salvar-se ou a pessoa de sua 
família, de grave dano.

�� V. CC: arts. 156 e 178, II.

	De sítio: Situação em que se en-
contra o local em comoção grave de 
repercussão nacional ou ocorrência de 
fatos que comprovem a ineficácia de 
medida tomada durante o estado de 
defesa, declarado estado de guerra ou 
resposta a agressão armada estran-
geira. É decretado pelo Presidente da 
República após ouvir o conselho da 
República e o conselho da defesa nacio-
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nal. O decreto indicará sua duração, as 
normas necessárias a sua execução e as 
garantias constitucionais que ficarão 
suspensas. Após cessar o estado de 
sítio as medidas aplicadas em razão 
e vigência, serão relatadas pelo Presi-
dente da República em mensagem ao 
Congresso Nacional.

�� V. CF: arts. 21, V, e 137 a 141.
	Puerperal: V. Infanticídio. Há di-
vergência na comunicabilidade das 
circunstâncias pessoais no crime de 
infanticídio: matar, sob a influência 
de estado puerperal, o próprio filho, 
durante o parto ou logo após (art. 123 
do CP). Uma corrente entende que as 
circunstâncias de qualidade de mães 
e do estado puerperal comunicam-se 
ao coautor ou partícipe, por serem ele-
mentares do crime, respondendo todos, 
portanto, por infanticídio. Outro ensi-
namento entende que a comunicação 
da circunstância pessoal privilegiadora 
só ocorre em relação ao partícipe e não 
ao coautor. Porque o coautor realiza 
o núcleo do tipo do art. 121 – matar 
alguém –, devendo, portanto, respon-
der por homicídio (Resumo de Direito 
Penal, 22 ed., p. 92). 

Estagiário – Aquele que faz estágio. 

�� V. Orientação Jurisprudencial 
da SDI – 1 Transitória do TST no 
366: “Estagiário. Desvirtuamento 
do contrato de estágio. Reconhe-
cimento do vínculo empregatício 
com a administração pública direta 
ou indireta. Período posterior à 
Constituição Federal de 1988. 
Impossibilidade. Ainda que des-
virtuada a finalidade do contrato 
de estágio celebrado na vigência 
da Constituição Federal de 1988, 
é inviável o reconhecimento do 
vínculo empregatício com ente da 
Administração Pública direta ou 
indireta, por força do art. 37, II, da 

CF/1988, bem como o deferimento 
de indenização pecuniária, exceto 
em relação às parcelas previstas na 
Súm. no 363 do TST, se requeridas”. 
�� V. Lei no 11.788/2008 (Lei do 

estágio de estudantes).

Estatuto – Lei Orgânica ou Regula-
mento de um Estado.

	Da Cidade: A Lei no 10.257/2001, 
denominada Estatuto da Cidade, que 
estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem 
coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental.

	Da Criança e do Adolescente: Trata-
-se da Lei no 8.069, de 13-7-1990, que 
dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente.

�� V. Lei no 11.829/2008 (Altera a 
Lei no 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para 
aprimorar o combate à produção, 
venda e distribuição de pornografia 
infantil, bem como criminalizar a 
aquisição e a posse de tal material 
e outras condutas relacionadas à 
pedofilia na internet).

	Da Juventude:  Diretriz estabelecida 
pelo art. 227, § 8o, I e II, da CF desti-
nado a regular os direitos dos jovens.

�� § 8o do art. 227 acrescido pela 
EC no 65/2010.

	Do Idoso: Foi instituído pela Lei no 
10.741/2003, estando em vigor desde 
1o-1-2004. Destina-se a regular os direi-
tos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos. Eis alguns 
pontos da nova lei: os idosos terão des-
conto de 50% nas atividades culturais, 
de lazer e esportivas; gratuidade nos 
transportes coletivos; preferência no 
atendimento feito pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), e remédios gratuitos, 
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especialmente os de uso contínuo; se 
tiver 65 anos e não puder prover a 
sua subsistência, terá direito a um 
salário-mínimo. Este benefício antes 
era concedido apenas aos 67 anos. A 
lei prevê pena de 6 meses a 12 anos de 
prisão por maus-tratos a idosos. Todo 
cidadão tem o dever de comunicar às 
autoridades qualquer forma de violação 
ao Estatuto do Idoso. O art. 71 assegura 
prioridade na tramitação de processos 
e procedimentos e na execução dos atos 
e diligências judiciais em que figure 
como parte ou interveniente pessoa com 
idade igual ou superior a 60 anos, em 
qualquer instância. Ainda com relação 
à prioridade de tramitação processual 
às pessoas com idade igual ou superior 
a 60 anos e deficientes, informa-se que 
essa foi parcialmente alterada pela Lei 
no 12.008/2009 de modo que o art. 1.211-
A passou a dispor que os procedimentos 
judiciais em que figure como parte ou 
interessado pessoa com idade igual 
ou superior a 60 anos, ou portadora 
de doença grave, terão prioridade de 
tramitação em todas as instâncias. 
Os capítulos I e II do Título VI (Dos 
Crimes) apontam os crimes praticados 
contra o idoso (que são de ação penal 
pública incondicionada) e as penas a 
eles aplicáveis. Não se aplicam os arts. 
181 e 182 do CP.

Estelionato – Armadilha; manobra 
ardilosa para prejudicar alguém; 
fraude, engano, burla. Crime contra 
o patrimônio que se configura quando 
alguém, usando meio fraudulento, 
engana ou mantém enganada uma 
pessoa, tirando vantagem ilícita para 
si ou para outrem.

�� V. CP: art. 171.

Estipulação em Favor de Terceiro – 
Acordo entre as partes que estipulam 
uma vantagem em favor de terceiro 
(beneficiário), que não é parte na 
obrigação.

�� V. CC: arts. 436 a 438.

Estupro – Crime hediondo contra a 
dignidade sexual, que consiste em 
constranger “alguém”, mediante vio-
lência ou grave ameaça, a ter conjun-
ção carnal ou a praticar ou permitir 
que com ele se pratique outro ato 
libidinoso, de acordo com nova redação 
dada pela Lei no 12.015/2009. Antes da 
referida alteração, o crime era previsto 
apenas contra a mulher, virgem ou 
não, maior ou menor, solteira, casada 
ou viúva. A partir de agora o art. 213 
do CP tipifica como sujeito passivo do 
estupro qualquer pessoa, sendo homem 
ou mulher. A ação penal é pública, in-
condicionada. A Constituição considera 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia, entre outros, aqueles 
definidos como crimes hediondos, pelos 
quais respondem os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-
-los, se omitirem. A Lei no 8.072/1990 
define os crimes hediondos, entre eles 
o estupro. A pena é de reclusão de 6 a 
10 anos; se da conduta resulta lesão 
corporal de natureza grave ou se a 
vítima é menor de 18 ou maior de 14 
anos: reclusão, de 8 a 12 anos; se da 
conduta resulta morte, reclusão de 
12 a 30 anos. Se do estupro resulta 
gravidez, o aborto é permitido com 
o consentimento da gestante ou, se 
incapaz, de seu representante legal, 
sem que o médico seja punido.

�� V. CF: art. 5o, XLIII.
�� V. CC: art. 1.548.
�� V. CP: arts. 128, II, 213, caput, 

e 223.
�� V. Lei no 8.072/1990 (Dispõe 

sobre os crimes hediondos).

	De Vulnerável: O estupro de vul-
nerável foi incluído no ordenamento 
jurídico por meio da Lei no 12.015/2009. 
Trata-se do ato de ter conjunção carnal 
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ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 anos, com pena de reclu-
são, de 8 a 15 anos. Incorre na mesma 
pena quem pratica as ações descritas 
no caput com alguém que, por enfermi-
dade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prá-
tica do ato, ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer resistência. 
Se da conduta resulta lesão corporal 
de natureza grave, a pena será de re-
clusão de 10 a 20 anos e, se da conduta 
resulta morte, haverá reclusão de 12 a 
30 anos.

�� V. CP: art. 217-A.

Ética do Advogado – Princípios que 
disciplinam o modo de agir do advoga-
do, no exercício de sua profissão.

�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto da 
Advocacia e a OAB).

Etiologia Criminal – Estudo das causas 
e dos fatores do delito, como parte da 
Criminologia.

Eutanásia – Palavra originária do 
grego: eu = a boa e thanatus = morte, 
o que dá o sentido de “morte piedo-
sa, boa”. Consiste em minorar os 
sofrimentos de uma pessoa doente, 
de prognóstico fatal ou em estado de 
coma irreversível, sem possibilidade 
de sobrevivência, apressando-lhe a 
morte ou proporcionando-lhe os meios 
para conseguir. O mesmo que homicí-
dio piedoso ou por compaixão, morte 
benéfica etc. A Comissão de Reforma 
do Código Penal manteve, no projeto, 
a proibição legal dessa prática, mas 
enquadrando-a como eutanásia e não 
mais como homicídio, com pena menor. 
O legislador aborda o ângulo da orto-
tanásia (morte por interrupção do tra-
tamento, por ser inútil ante o quadro 
clínico irreversível), e da distanásia 
(prolongamento do momento da morte, 
por métodos reanimatórios). Defende o 

legislador do novo CP que a ortotanásia 
(morte digna) seja permitida. O médico 
que praticar eutanásia, atualmente, 
comete homicídio, cabendo ao juiz 
enquadrar sua conduta como homicídio 
privilegiado, com pena mais branda, ou 
o qualificado, com pena mais severa. 
Verifica-se se o crime foi cometido pela 
forma comissiva (conduta passiva) 
ou pela omissiva (não conduta), não 
agindo quando e como devia fazê-lo, 
contudo a pena é a mesma. O Código 
de Ética Médica (art. 66) veda o uso 
pelo médico, em qualquer caso, de 
meios para abreviar a vida do paciente, 
mesmo havendo pedido deste ou de 
seu responsável. Verifica-se, ainda, se 
houve auxílio ou instigação ao suicídio, 
variando as penas de 2 a 6 anos de pri-
são, sendo duplicadas quando existir 
motivo egoísta. O médico sempre res-
ponde por homicídio. Historicamente, 
os Códigos Penais Brasileiros, desde 
1830, consideram crime de terceiros a 
eutanásia, com pena de reclusão (art. 
196 desse texto legal). O art. 299 do CP 
de 1890 punia também a indução além 
do auxílio ao suicídio. O art. 122 do CP 
de 1940 (ainda em vigor), aponta três 
formas: auxílio, induzimento e instiga-
ção. A lei penal brasileira não acolhe 
o “homicídio piedoso”, considerando a 
vida indisponível, como também deter-
mina o art. 5o da CF. O Anteprojeto da 
Parte Especial do CP de 1984 (ainda 
em estudo), afirma textualmente, na 
redação final do art. 121, § 3o: “Não 
constitui crime deixar de manter a 
vida de alguém por meio artificial se 
previamente atestada por dois médicos 
a morte como iminente e inevitável, 
e desde que haja consentimento do 
doente ou, na sua impossibilidade, de 
ascendente ou descendente, cônjuge 
ou irmão”. A nova lei penal, assim, 
deverá isentar de pena a eutanásia 
passiva ou por omissão. A eutanásia é 
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permitida nos Estados Unidos apenas 
no Estado de Oregon, porém a Supre-
ma Corte pretende rever a lei estadual. 
Na Europa, a Holanda foi o primeiro 
país a legalizá-la (2002), estando atu-
almente em estudos torná-la legal nos 
casos de crianças com malformações 
irreversíveis. Na Bélgica (desde 2002), 
o paciente deve ser terminal ou sofrer 
mal intolerável e irrecuperável. Não se 
aplica a menores ou pacientes como os 
excepcionais. Na França a eutanásia 
é tecnicamente ilegal, mas aprovou- 
-se em 2004 lei que permite o direito 
de morrer a pessoas com doenças 
incuráveis, se houver pedido expresso 
para isso. Na Itália a eutanásia é 
proibida, o tema é tabu. Em 2005, a 
Grã-Bretanha permitiu a eutanásia 
em casos extremos.

Evento Futuro e Incerto – Aquele 
que pode alterar, independentemente 
da ação ou vontade das partes, as 
condições para o adimplemento de 
um contrato.

Evicção – Perda da coisa, total ou par-
cial, pelo adquirente em consequência 
de reivindicação judicial promovida 
pelo verdadeiro dono ou possuidor.

�� V. CC: arts. 447 a 457.

Exceção – Defesa indireta do autor ou 
do réu, que, não se referindo ao mérito 
da causa, tem por objetivo neutralizar-
-lhe os efeitos.

�� V. CPC: arts. 297 e 304 a 314.

	Da verdade: Prerrogativa conferida 
a quem delata a prática de um ato 
delituoso, para provar o que alega, 
descaracterizando, se comprovada a 
alegação, o crime de calúnia.

�� V. CP: art. 138, § 3o.

Excesso – Grau elevado, exagero, 
cúmulo.

	De exação: Crime contra a Ad-
ministração Pública consistente na 
exigência, pelo funcionário, de imposto, 
taxa ou emolumento que sabe indevi-
do, ou, quando devido, emprega-se na 
cobrança meio vexatório ou gravoso, 
que a lei não autoriza.

�� V. CP: art. 316, §§ 1o e 2o.

	Na execução: É o pedido excessivo, 
que ultrapassa o valor real da dívida.

�� V. CPC: art. 743.

Excussão – Apreensão e penhora de 
bens dados em garantia pignoratícia 
ou hipotecária.

�� V. CC: arts. 827, 828, 1.422 e 
1.430.

Execução – Ato de executar. Processo 
judicial que o credor portador de título 
executivo extrajudicial move em face 
do devedor.

	Forçada (Proc. Civil): Processo pelo 
qual, o credor, judicialmente, exige do 
devedor o cumprimento de obrigação 
resultante de sentença transitada em 
julgado ou de título extrajudicial com 
efeitos executivos.

�� V. CPC: arts. 566 e 567.

	Penal: Ato de executar uma senten-
ça penal.

�� V. Súm. Vinculante no 9 do STF.

	Provisória (Dir. Processual): Aquela 
promovida, de imediato, em face de 
sentença impugnada por ter sido o 
recurso recebido apenas no efeito 
devolutivo.

�� V. CPC: arts. 475-O e 521.

Exequenda – Diz-se da sentença que 
está em fase de cumprimento ou sendo 
executada.

Exoneração – Afastamento definitivo 
do funcionário público.
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Expectativa de Direito – Situação fá-
tica em que um direito subjetivo ainda 
não se perfez, pela não concretização de 
um requisito essencial. Por exemplo, a 
situação do herdeiro perante o autor da 
herança ainda vivo.

Exposto – Recém-nascido abandonado 
pelos pais, cuja identidade se ignora.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Lei de 
Registros Públicos): arts. 60 e 61.

Expressões Injuriosas – As partes e 
os seus advogados estão proibidos de 
empregar expressões injuriosas nos 
escritos apresentados no processo, 
cabendo ao juiz mandar riscá-las, de 
ofício ou a pedido do ofendido. Se fo-
rem proferidas em defesa oral, o juiz 
advertirá o advogado que não as use, 
sob pena de lhe ser cassada a palavra. 
O Estatuto da Advocacia e da OAB 
dispõe que “o advogado tem imunidade 
profissional, não constituindo injúria, 
difamação ou desacato puníveis qual-
quer manifestação de sua parte, no 
exercício de sua atividade, em juízo 
ou fora dele, sem prejuízo das sanções 
disciplinares perante a OAB, pelos 
excessos que cometer”. A expressão 
“desacato” teve sua eficácia suspensa 
em virtude da liminar concedida pelo 
STF na ADIN 1.127-8-DF.

�� V. CPC: art. 15.
�� V. Lei no 8.906/1994 (Dispõe 

sobre o Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB): art. 7o, § 2o.

Extorsão – Ato de obter vantagem 
indevida de outrem mediante coação, 
chantagem ou outros meios violentos 
ou que caracterizem grave ameaça. É 
delito contra o patrimônio, sendo ínsitos, 
quanto ao sujeito ativo, o meio coativo e 
a vantagem ilícita; e, quanto ao sujeito 
passivo, a ação ou omissão, no estado de 
coação. Pena de reclusão de 4 a 10 anos, e 
multa; aumenta-se de um terço à metade 
se cometida por duas ou mais pessoas, ou 
com emprego de arma. Se resulta lesão 
de natureza grave: reclusão de 7 a 15 
anos, e multa; se resulta morte: reclusão 
de 20 a 30 anos, e multa.

	Mediante Sequestro: Crime contra 
o patrimônio. Consiste em sequestrar 
pessoa com o fim de obter, para si ou 
para outrem, qualquer vantagem como 
condição ou preço do resgate. V. Crimes 
Hediondos.

�� V. CP: art. 159.
Extradição – Entrega forçada do acu-
sado ao Estado onde tenha praticado o 
delito, para que seja julgado.

�� V. CF: arts. 5o, LI e LII, 22, XIII, 
e 102, I, g.

Extrajudicial – Ato praticado fora do 
juízo, voluntariamente, sem formalida-
de processual ou judicial, mas com ca-
pacidade de produzir efeitos jurídicos.
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Facilitação de Contrabando ou Des-
caminho – Crime cometido pelo fun-
cionário público contra o Estado, 
consistente em facilitar a prática de 
contrabando ou descaminho.

�� V. CP: arts. 318 e 334.

Factoring (Faturização) – Apresenta 
modalidades de acordo com o conven-
cionado entre o banco e o cliente. Pode 
referir-se apenas à cobrança organi-
zada de títulos, mediante comissão, 
incluído ou não o seguro. Mais típico da 
faturização é a antecipação de valores 
das faturas ou duplicatas pertencentes 
ao cliente, cobrando então o banco 
esses créditos por sua conta e risco em 
caráter geral e não ocasional, como se 
dá no desconto.

Faixa – Porção de terra estreita e 
longa.

	De domínio: É a superfície lindeira 
às vias rurais, incluindo suas vias arte-
riais, locais e coletoras, delimitada por 
lei específica e sob responsabilidade do 
órgão ou entidade de trânsito compe-
tente com circunscrição sobre a via.

�� V. Dec. no 6.489/2008 (Regula-
menta a Lei no 11.705/2008, que 
proíbe a comercialização de bebidas 
alcoólicas em rodovias federais).

	Fronteiriça: Extensão de terra, à 
margem dos rios navegáveis, em uma 
profundidade, em metros, que a lei 
estabelece a contar do ponto médio 
das enchentes costumeiras, destinada 
a servidão pública.

Falência – O empresário ou empresa 
que não cumpre obrigação líquida, 
certa e exigível no prazo pactuado ou 
pratica atos que revelam sua insol-
vência. Instituto regido pelo Dec.-lei 
no 7.661/1945 durante 60 anos no 
Brasil, de há muito encontrava-se 
defasado em relação à situação eco-
nômica do País. Os debates sobre sua 
reforma intensifi caram-se a partir de 
1991, quando do primeiro anteprojeto 
apresentado. Enviado em 1993 pelo 
Governo ao Congresso Nacional, criou-
-se o impasse entre a elaboração de 
nova lei ou apenas a alteração da Lei 
de 1945. Por força desse e outros em-
bates, tramitou no Congresso Nacional 
por mais de uma década. Verifi cou-se, 
porém, a necessidade da mudança do 
próprio conceito e no tema, passando a 
denominar-se: “Lei da Recuperação de 
Empresas e Falências”, instituída sob 
o número 11.101/2005, entrando em 
vigor em 9 de junho de 2005. Gerou a 
nova lei modifi cações que aniquilaram 
o procedimento liquidatário do antigo 
instituto, e surgindo meios de recupe-
ração das empresas em situação de 
insolubilidade. A nova legislação subs-
tituiu a concordata pela recuperação 
extrajudicial ou judicial. Oferecendo 
regras claras para a quitação de dí-
vidas das empresas em difi culdades, 
poderão as instituições financeiras 
reduzir os juros dos empréstimos ao 
setor produtivo. Outro resultado será a 
agilidade e racionalidade para evitar a 
dilapidação do patrimônio empresarial. 
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Houve a mudança da prioridade do 
recebimento dos créditos na falência 
(Bancos após os trabalhistas – estes 
agora com limites) dívidas bancárias 
garantidas por bens móveis e imóveis, 
dívidas tributárias e outros débitos. 
A atualização do processo falimentar 
está na celeridade do processo com a 
limitação da intervenção do represen-
tante do Ministério Público que, na 
antiga Lei de 1945, intervinha pari 
passu no processo como também em 
todas as ações propostas pela massa 
falida ou contra ela. A LRE restringiu 
essa participação somente às hipóteses 
apontadas nos arts. 8o, 9o, 22, § 4o, 30, 
104, VI, 132, 142, 143, 154 e 187. A 
investigação do crime falimentar se faz 
na Delegacia de Polícia, ficando extinto 
o inquérito judicial previsto na lei revo-
gada. O procedimento administrativo 
de verificação do crédito é conduzido 
pelo administrador judicial em lugar 
do juiz que, ao final, apenas homologa 
o quadro de credores. Admite-se o 
cabimento de revocatória apenas na 
hipótese de ineficácia subjetiva (art. 
130). São as seguintes as alterações 
no pedido de falência: valor mínimo do 
crédito; prazo maior para contestar ou 
depositar (art. 98); fim da verificação de 
conta: medida cautelar destinada a su-
prir a ausência de título executivo para 
o pedido de falência. Os elaboradores 
da atual lei estão confiantes em que 
com a paulatina aplicação das inova-
ções introduzidas pela LRE, tais como a 
reclassificação do crédito com garantia 
real, otimização dos recursos da massa 
falida, profissionalização da adminis-
tração da falência e a modernização do 
processo falimentar poderão os bancos 
recuperar o dinheiro emprestado e 
receber seus créditos com significativos 
resultados positivos, resultando menor 
a taxa de risco advinda da falência do 
devedor. A LRE, diferentemente do 

Decreto-Lei no 7.661/45, não se aplica 
só ao comerciante, mas também ao 
empresário e à sociedade empresária, 
definidos nos arts. 966 e 982 do CC. 
Estão, porém, ainda que de natureza 
empresarial, excluídos de sua aplicação 
instituições financeiras, cooperativas 
de crédito, consórcios, instituições de 
previdência privadas, operadoras de 
plano de saúde, seguradoras, empresas 
de capitalização, e ainda as empresas 
públicas e as sociedades de economia 
mista. Os arts. 1.093 a 1.096 do CC 
preconizam que as sociedades coope-
rativas são sociedades simples, motivo 
pelo qual não podem beneficiar-se da 
recuperação judicial ou extrajudicial, 
nem ficam sujeitas ao processo falimen-
tar da LRE. As principais mudanças 
trazidas pela LRE: realização do ativo 
logo após a arrecadação dos bens do fa-
lido (art.139); priorização da venda da 
empresa do falido, no rol das diversas 
possibilidades de realização do ativo 
(art. 140, I); explicitação da inexistên-
cia de sucessão na hipótese de venda 
judicial da empresa do falido ou de 
suas unidades produtivas autônomas 
(art. 141, II); profissionalização da 
administração da falência, extinguindo 
a figura do síndico, que geralmente era 
o maior credor ou três entre eles, sur-
gindo o administrador judicial – pessoa 
física ou jurídica – com a experiência 
necessária à prestação dos serviços e 
que serão levados a bom termo, vez 
que remunerados e pagos unicamente 
após o crédito superpreferencial (art. 
151) e antes dos demais créditos ex-
traconcursais. Vigorava esta prática 
anteriormente à nova lei para a ga-
rantia do empenho do administrador 
judicial. O Tribunal de Justiça de 
São Paulo instalou a 1a e a 2a Varas 
de Falência e Recuperações Judiciais, 
criando também a Câmara Especial 
de Falências e Recuperações Judiciais, 
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as quais receberão os resumos e ações 
a elas atinentes, excluindo feitos de 
natureza penal, os quais continuarão 
com a Seção Criminal. Da decisão que 
decreta a falência cabe agravo, e da 
sentença que julga a improcedência 
cabe apelação (art. 100 da Lei Nova). O 
CPC é aplicado, subsidiariamente, no 
que couber, nos procedimentos previs-
tos na Lei no 11.101/2005 (Revista do 
Advogado no 83).

Família – Sociedade matrimonial, for-
mada pelo marido, a mulher e os filhos, 
ou o conjunto de pessoas ligadas por 
consanguinidade ou mero parentesco. 
O atual CC acaba com qualquer dis-
criminação entre cônjuges e estabelece 
a igualdade entre os filhos. A família 
passa a ser formada pelo casamento 
religioso, pela união estável ou co-
munidade formada por qualquer dos 
pais com seus descendentes. As mães 
solteiras passam a formar família com 
seus filhos.

Fato Gerador – Acontecimento estipu-
lado por lei que dá origem à obrigação 
tributária.

�� V. CTN: arts. 114 a 118.

Fato – 1. Coisa ou ação feita. 2. Acon-
tecimento, sucesso. 3. Aquilo de que 
se trata.

	Jurídico: Toda ocorrência, natural 
ou humana, capaz de produzir efeitos 
jurídicos.

�� V. CC: art. 104.

	Notório: Aquele de conhecimento ge-
ral, sendo certo e inegável, dispensando 
prova.

�� V. CPC: art. 334, I.

Favorecimento da Prostituição ou 
Outra Forma de Exploração Sexual 
de Vulnerável – Incluído pela Lei no 
12.015/2009 que criou o art. 218-B 

tipificando-o pelo ato de submeter, 
induzir ou atrair à prostituição ou 
outra forma de exploração sexual 
alguém menor de 18 anos ou que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não 
tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, facilitá-la, impedir ou 
dificultar que a abandone, reclusão, de 
4 a 10 anos. Se o crime é praticado com 
o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa. Incorre nas 
mesmas penas: I – quem pratica con-
junção carnal ou outro ato libidinoso 
com alguém menor de 18 e maior de 
14 anos na situação descrita no caput 
deste artigo; II – o proprietário, o 
gerente ou o responsável pelo local em 
que se verifiquem as práticas referidas 
no caput deste artigo.

Na hipótese do inc. II do § 2o, constitui 
efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e 
de funcionamento do estabelecimento.

Federação (Teoria do Estado) – Gê-
nero de união de Estados de que são 
espécies: a Confederação e o Estado 
Federal. A diferença entre ambos é que 
na Confederação os Estados preservam 
sua soberania, podendo se retirar a 
qualquer momento, ao passo que no 
Estado federal os Estados perdem sua 
soberania ao se unirem, submetendo-se 
todos a uma Constituição que lhes dá 
mera autonomia.

Férias Anuais Remuneradas (Dir. do 
Trab.) – Período de descanso concedido 
por lei ao empregado. Neste período o 
empregado recebe remuneração.

�� V. CF: art. 7o, XVII.

�� V. CLT: arts. 129 a 145.

	Forenses: Período em que as ativi-
dades do foro ficam suspensas.

�� V. CPC: arts. 173 a 175 e 179.

FAM FÉR
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Feticídio – Assassinato do feto nas-
cente, por aborto provocado. É crime 
apenado com detenção de 1 a 3 anos. V. 
Aborto. Se for sem o consentimento da 
gestante, por terceiro, pena de reclusão 
de 3 a 10 anos.

�� V. CP: arts. 124 e 128.

Feto – Produto da concepção. É o ser 
com vida. A lei põe a salvo desde a 
concepção os direitos do nascituro. 
O reconhecimento do ilegítimo pode 
preceder o nascimento do filho, ou 
suceder-lhe ao falecimento, se deixar 
descendentes. São absolutamente in-
capazes de adquirir por testamento os 
indivíduos não concebidos até a morte 
do testador, salvo se a disposição deste 
referir-se a prole eventual de pessoas 
por ele designadas e existentes ao 
abrir-se a sucessão.

�� V. CC: arts. 2o, 5o e 1.799.

Fiança – Contrato acessório, pelo qual 
o fiador se responsabiliza pelo cumpri-
mento da obrigação do devedor.

�� V. CC: arts. 818 a 839.
�� V. Súm. no 332 do STJ.

	Criminal: garantia por caução real, 
que o acusado, ou alguém por ele, 
presta perante a autoridade policial 
ou judiciária, para defender-se em 
liberdade, nos casos e nas formas que 
a lei dispõe.

�� V. art. 413. § 2o, do CPP (com reda-
ção dada pela Lei no 11.689/2008).

Fideicomisso – Instituto jurídico; 
uma das formas de substituição auto-
rizada pelo direito sucessório. Nela o 
fideicomitente transmite ao herdeiro 
ou legatário temporário, o fiduciário 
ou gravado, certos bens, mas lhe im-
pondo a obrigação de, por sua morte, 
ou após um certo tempo, ou sob a 
condição estabelecida, transmiti-los ao 
segundo beneficiário, seu substituto, o 

fideicomissário. Pode ser particular, se 
abrange porção da herança, um legado; 
e universal, se corresponde à totalidade 
de um quinhão da massa hereditária, 
correspondendo à instituição de herdei-
ro. Não se confunde com usufruto e só 
pode ser instituído em testamento. O 
gravame do fideicomisso não pode ser 
imposto às legítimas dos herdeiros ne-
cessários. O fiduciário tem a proprieda-
de da herança ou legado, mas restrita 
e resolúvel. É obrigado a proceder ao 
inventário dos bens gravados e, se o fi-
deicomissário o exigir, a prestar caução 
de restituí-los. São nulos fideicomissos 
além do segundo grau. O fideicomisso 
caduca se o fideicomissário morrer an-
tes do fiduciário, ou antes de realizar-se 
a condição resolutória do direito deste. 
Neste caso, a propriedade consolida-se 
no fiduciário, se não houver disposição 
contrária do testador.

�� V. CC: arts. 1.951 a 1.960.

Fiduciário – Legatário ou herdeiro 
instituído em primeiro grau, que fica 
com a propriedade restrita e resolúvel 
do bem recebido em fideicomisso, para 
transmiti-lo ao fideicomissário, após 
certo tempo ou em certa condição. O 
mesmo que gravado ou substituído. 
Diz-se, ainda, do valor convencional 
ou fictício, baseado apenas no crédito 
ou na confiança pública, atribuído ao 
emissor da cédula que o apresenta 
(título fiduciário, moeda fiduciária), 
daí dizer-se, para a circulação do papel- 
-moeda, circulação fiduciária.

Filho – Ambos os cônjuges estão obriga-
dos ao sustento, guarda e educação dos 
filhos. A Constituição aboliu qualquer 
discriminação entre as várias catego-
rias de filhos, proibindo a denominação 
de ilegítimo. O CC determina que a 
guarda poderá ficar com o pai ou com 
a mãe, escolhendo-se aquele que reunir 
melhores condições para isso. Deixa de 
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existir a presunção de que filhos de pais 
separados devam ficar com a mãe. Os 
filhos adotados passam a ter os mesmos 
direitos que os filhos do casal. Perderá 
a posse dos filhos o pai ou a mãe que 
abusar física e/ou moralmente destes.

Fim Social – Finalidade de um ato ju-
rídico, direcionada ao interesse social. 
Ex.: fim social da propriedade, pelo 
qual o direito à propriedade é limitado 
pelo interesse social.

Firma – Nome da pessoa; assinatura 
completa ou abreviada. No sentido 
técnico, é um nome comercial, pessoa 
jurídica, que não se confunde com 
sociedade nem casa de comércio ou 
empresa. Pode ser individual ou sin-
gular quando o comerciante usa seu 
próprio nome. Goza de personalidade 
jurídica depois de registrada, quando 
adquire direitos e obrigações próprios 
e autônomos, diferentes daqueles da 
pessoa na vida civil; social ou coletiva, 
quando designa sociedade, companhia 
mercantil ou industrial, que adquire 
personalidade ao se registrar e no seu 
contrato; antecessora, a que já existia 
e foi substituída por outra; sucessora, 
a que adquire todo o patrimônio da 
firma antecessora. V. Razão Comercial.

Fisco – Órgão da Administração Públi-
ca que tem a incumbência de arrecadar 
tributos lançados pelo Estado e de fisca-
lizar a sua aplicação. Erário, Fazenda 
Pública. O fisco é sempre chamado, na 
sucessão, quando não há cônjuge nem 
parente sucessível do falecido. Daí a ex-
pressão latina fiscus post omnes (o fisco 
depois de todos) por ocupar o último 
lugar na vocação hereditária.

Flagrante Delito – Circunstância em 
que se acha o autor do crime, no mo-
mento em que o está praticando.

�� V. CF: art. 5o, XI e LXI.
�� V. CPP: arts. 301 a 310.

Floresta Pública – Floresta, natural ou 
plantada, localizada nos diversos bio-
mas brasileiros, em bens sob o domínio 
da União, dos Estados, dos Municípios, 
do Distrito Federal ou das entidades da 
administração indireta.

�� V. Lei no 11.284/2006 (Dispõe 
sobre a gestão de florestas públi-
cas para a produção sustentável): 
art. 3o, I.

Força Maior – Fato não previsto, decor-
rente de ação humana, que gera efeitos 
jurídicos para uma relação jurídica, 
independente da vontade das partes.

�� V. CC: art. 393.

Fortuito – Não intencional, aleatório, 
eventual, imprevisível, inevitável.

Forense – Que pertence ao foro judi-
cial ou nele é usado. Relativo a juízes 
e tribunais.

Foro – Delimitação da atuação do juiz 
em razão da matéria.

�� V. CPC: arts. 95, 96, 100, 111 
e 578.

	Contratual: É aquele escolhido pelas 
partes contratantes, para dirimir lití-
gios decorrentes do contrato.

Franchising – V. Franquia.

Franquia – Contrato mercantil consis-
tente na concessão que uma empresa 
faz a outra para o uso de uma marca.

�� V. Lei no 8.955/1994 (Lei da 
Franquia): art. 2o.

	Postal: É um contrato celebrado 
entre a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (EBCT) e uma pessoa 
jurídica de direito privado, tendo por 
objeto a exploração, por parte desta, 
dos serviços postais em determinada 
área por prazo determinado.

�� V. Lei no 11.668/2008 (Dispõe 
sobre o exercício da atividade de 
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franquia postal, revoga o § 1o do art. 
1o da Lei no 9.074/1995).
�� V. Dec. no 6.639/2008 (Regula-

menta a Lei no 11.668/2008, que 
dispõe sobre o exercício da ativida-
de de franquia postal).

Fraude – Má-fé, artifício malicioso, 
usado para prejudicar, dolosamente, o 
direito ou os interesses de terceiro. A 
lei dispõe que todo ato jurídico fraudu-
lento é passível de nulidade e de puni-
bilidade. No Dir. Penal esse assunto é 
tratado no capítulo dos crimes contra 
o patrimônio.

�� V. CP: arts. 171 a 180.

	À Execução: Crime contra o patri-
mônio consistente em fraudar execu-
ção, alienando, desviando, destruindo 
ou danificando bens, ou simulando 
dívidas.

�� V. CP: art. 179.

	Contra Credores: Diminuição dolosa 
do patrimônio do devedor, promovida 
por este, com o objetivo de prejudicar 
seus credores.

�� V. CC: arts. 158 a 165.

	Fiscal: Toda ação ou omissão dolosa 
que tem por finalidade impedir ou 
retardar a ocorrência do fato gerador.

Funcionário Público – Pessoa que 
exerce, legalmente, função adminis-
trativa de âmbito federal, estadual ou 
municipal, de caráter público. O cargo 
ou função pertence ao Estado e não 
ao que o ocupa, tendo o Estado direito 
discriminatório de criar, alterar ou su-
primir cargos e funções. A vitaliciedade 
não impede a extinção do cargo, ficando 
o funcionário em disponibilidade com 
todos os vencimentos. O estágio proba-
tório não protege o funcionário contra 
a extinção do cargo. Servidor vitalício 
sujeita-se à aposentadoria compulsória 
em razão da idade. O funcionário é de 

fato, se irregularmente investido em 
cargo público; de direito, se concursado 
e legalmente investido em suas fun-
ções; ativo e inativo, se em exercício ou 
afastado; isolado, o que não é de carrei-
ra; de carreira, os que estão em cargos 
da mesma profissão, enumerados 
segundo padrões de vencimentos; por 
nomeação, o nomeado por livre escolha 
do Poder Público, após concurso de 
títulos ou de provas; estável, o que goza 
de estabilidade; temporário, o que serve 
a título precário; demissível ad nutum, 
o que não tem estabilidade, pode ser de-
mitido sem justificativa; efetivo, se tem 
a situação de permanência no quadro 
de servidores públicos; comissionado, o 
que exerce cargo isolado de provimento 
em comissão; contratado, o admitido a 
título precário; amovível, o que pode 
ser removido ou transferido de cargo ou 
carreira; inamovível, o que não pode ser 
removido ou transferido senão a pedido 
ou por motivo de interesse público, no 
caso de juiz, reconhecido por dois terços 
dos votos dos membros efetivos do tri-
bunal superior competente; vitalício, o 
que desfruta de garantia pela qual não 
pode ser afastado, destituído ou demiti-
do enquanto viver, senão por sentença 
judiciária, aposentadoria, jubilação 
ou reforma, nos casos que a lei prevê. 
Cessa a menoridade quando o menor 
é nomeado funcionário público. União, 
Estados e Municípios são civilmente 
responsáveis por atos de seus represen-
tantes que causem danos a terceiros. 
O domicílio do funcionário público é 
onde ele exerce suas funções, a menos 
que sejam temporárias, periódicas ou 
de simples emissão, quando prevalece 
o domicílio anterior.

�� V. CF: arts. 37 a 41.

�� V. Súmulas nos 11, 20, 22 e 36 
do STF.
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�� V. CC: arts. 5o, parágrafo único, 
III, 43, 76, 497 e 498.

Fundação – Pessoa jurídica constituí-
da por um complexo de bens destinados 
à realização de determinados fins.

�� V. CC: arts. 62 a 69.
�� V. CPC: arts. 1.199, 1.202 e 

1.204.
�� V. CPP: art. 37.

Fundamento – Sustentáculo, base, 
alicerce.

	Jurídico do pedido: É o motivo que 
justifica a existência da ação, baseado na 
lei ou nos princípios de ordem jurídica.

�� V. CPC: arts. 282, III, e 284.

	Legal do pedido: Arguição dos dis-
positivos de lei que embasam matéria 
inerente ao pedido feito na inicial, cuja 
menção não é obrigatória e, ainda 
que erroneamente invocados, não 
prejudicarão o pedido juridicamente 
amparado.

Fundo – Capital em espécie ou di-
nheiro.

	De Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS): Depósito compulsório no valor 
de 8% (oito por cento) da remuneração 
do empregado, feito pelo empregador, 
formando um pecúlio.

�� V. Lei no 8.036/1990 (Altera, 
mediante conversão em lei das 
Medidas Provisórias nos 160/1990, 
e 171/1990, a legislação do Impos-
to sobre Operações Financeiras, 
instituindo incidências de caráter 
transitório sobre os atos que 
menciona).
�� V. Súm. no 353 do STJ.

�� V. Súm. Vinculante no 1 (Ofende 
a garantia constitucional do ato 
jurídico perfeito a decisão que, sem 
ponderar as circunstâncias do caso 
concreto, desconsidera a validez e 
a eficácia de acordo constante de 
termo de adesão instituído pela LC 
no 110/2001).

	Monetário Internacional: Organiza-
ção criada em 1945, com participação 
internacional, integrada por países--
-membros, destinada a promover a 
cooperação no âmbito mundial sobre 
problemas monetários que afetem a 
balança de pagamentos.

	Par tidário: Também conhecido 
como Fundo Especial de Assistência 
Financeira aos Partidos Políticos, é 
um fundo administrado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) que se destina 
à manutenção dos partidos políticos.

�� V. Lei no 11.694/2008 (Altera 
dispositivos da Lei no 9.096/1995 
– Lei dos Partidos Políticos, e da 
Lei no 5.869/1973 – Código de Pro-
cesso Civil –, para dispor sobre a 
responsabilidade civil e a execução 
de dívidas de Partidos Políticos).

Furto – Crime contra o patrimônio 
consistente em subtrair, para si ou 
para outrem, coisa alheia móvel.

�� V. CP: art. 155.
Fusão de Sociedades – Ato pelo qual 
duas ou mais sociedades se reúnem, 
formando uma nova, sucessora nos 
direitos e obrigações das que lhe de-
ram origem.

�� V. Lei no 6.404/1976 (Dispõe 
sobre as Sociedades por Ações): 
arts. 223 a 234.





G
Ganho de Causa – Diz-se da vitória 
obtida em uma lide.

Garantia – É a obrigação que uma pes-
soa tem perante a outra de indenizar 
pelo dano sofrido, ou de assegurar o 
gozo de uma coisa ou de um direito.

	Constitucionais: Normas tuteladas 
pela CF visando proteger o indivíduo 
contra o abuso de poder por parte do 
Estado e garantir o direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade.

�� V. CF: art. 5o, caput.

	Locatícias: Garantias que assegu-
ram o fiel adimplemento das obriga-
ções derivadas dos contratos de locação 
de imóveis urbanos. Rege a matéria a 
Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991), 
cujo art. 37 determina: “No contrato 
de locação, pode o locador exigir do 
locatário as seguintes modalidades de 
garantia: I – caução; II – fiança; III – 
seguro de fiança locatícia. Parágrafo 
único. É vedada, sob pena de nulidade, 
mais de uma das modalidades de ga-
rantia num mesmo contrato de locação; 
IV – sessão fiduciária de quotas de 
fundos de investimento”.

Genitor – É aquele que gera. O pai.

Genocídio – É o extermínio em massa 
por motivos étnicos ou religiosos. Lei 
no 2.889/1956. V. Crimes Hediondos.

Gerente – É aquele que tem a função 
de administrar um negócio em nome do 
proprietário. Quando o gerente é um 

sócio da empresa, ele recebe o nome 
de sócio-gerente.

�� V. CC: arts. 1.172 a 1.176.

�� V. CPC: art. 215, § 1o.

Gestação – Período de 9 (nove) meses, 
tendo início na concepção e término 
no nascimento, em que se dá o desen-
volvimento do embrião. Não constitui 
motivo de demissão ou de rescisão do 
contrato de trabalho da mulher. 

�� V. CLT: arts. 391 a 400.

Gestão de Negócios – É o ato de 
gerir, comandar negócio de terceiro, 
espontaneamente, sem que para isso 
seja dada autorização deste.

�� V. CC: arts. 861 a 875.

Gleba – Parte de um terreno próprio 
para cultura.

Glosador – O que interpreta, comenta 
a lei. Eram chamados glosadores os 
gramáticos e juristas italianos que, a 
partir do século XVI, fi zeram anotações 
no Corpus Iuris Civilis, possibilitando 
a aplicação do Dir. Romano no mundo 
medieval.

Glossário – Diz-se, normalmente, do 
vocabulário que fi gura como apêndice 
de uma obra ou capítulo de um livro, 
para elucidar os termos nele citados.

Golpe de Estado – Manobra feita 
para se mudar o governo por meio 
de métodos inconstitucionais, sem 
processo eletivo, implantando, como 
consequência, a ditadura.
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Gorjeta – Gratificação dada por libe-
ralidade do cliente ao empregado, no 
próprio estabelecimento do empregador. 
As gorjetas integram, juntamente com o 
salário, a remuneração do empregado.

�� V. CLT: art. 457.
Governo – Conjunto de órgãos e funções 
que tem como objetivo a administração 
do Estado, na forma estabelecida em 
sua constituição. O Governo pode ser: 
I – absoluto, quando o chefe de Esta-
do exerce-o sozinho, sem limitações; 
II – provisório, quando tem caráter 
temporário; III – constitucional, aquele 
que está sob a égide de uma consti-
tuição; IV – representativo, quando o 
povo delega poderes a uma pessoa que 
exercerá o mandato governamental; V 
– totalitário, aquele exercido pela força, 
dando maior importância aos interesses 
estatais sobre os individuais.

Graça – Forma de extinção da punibili-
dade determinada por outro poder que 
não o judiciário. A graça é individuali-
zada para cada beneficiário. Esta não 
se confunde com o indulto, porque este 
pode ser coletivo.

�� V. CP: art. 107, II.
Gradação da Pena – É a aplicação da 
pena pelo juiz, levando-se em conta 
os antecedentes e a personalidade do 
agente, a intensidade do dolo ou da cul-
pa, as circunstâncias em que ocorreu o 
crime e suas consequências.

�� V. CP: art. 59.
Gratificação Natalina – Gratificação 
paga, obrigatoriamente, em decorrên-
cia de lei, em duas parcelas: a primeira 
devendo ser paga entre os meses de 
fevereiro e novembro de cada ano, e a 
segunda, até o dia 20 de dezembro. O 
valor dessa gratificação corresponde 
a 1/12 da remuneração devida em 
dezembro. As horas extras integram a 
gratificação natalina.

�� V. Súmula Vinculante no 15.
�� V. Lei no 4.090/1962 (Institui 

a Gratificação de Natal para os 
Trabalhadores).
�� V. Lei no 4.749/1965 (Dispõe 

sobre o Pagamento da Gratificação 
Prevista na Lei n o 4.090/1962).
�� V. Dec. no 57.155/1965 (Expede 

nova regulamentação da Lei no 
4.090/1962, que institui a gratifica-
ção de Natal para os trabalhadores, 
com as alterações introduzidas pela 
Lei no 4.749/1965).
�� V. Súm. no 45 do TST.

Gratuidade da Justiça – Benefício que 
se concede a certas pessoas de não 
pagarem as despesas processuais, em 
determinadas condições.

�� V. Lei no 1.060/1950 (Estabelece 
normas para a concessão de assis-
tência judiciária aos necessitados). 

Grau – Estado ou condição do feito 
a que se opôs recurso. Hierarquia 
judiciária.
	De jurisdição: É a hierarquia obe-
decida entre os juízes e tribunais. A 
jurisdição se divide em superior, que ree-
xamina a causa já decidida em instância 
anterior, por meio de recurso, e inferior, 
que decide em primeira instância.
	De parentesco: É a relação existente 
entre as pessoas que são unidas por 
parentesco. É a distância entre os 
parentes.
Gravado – Toda coisa que possui um 
ônus ou encargo por força de lei, de dis-
posição contratual ou testamentária.
Gravame – Tributo, ônus. Encargo que 
recai sobre uma coisa, como penhor, 
hipoteca, anticrese, inalienabilidade. 
Direito real sobre coisa alheia.
Greve – A greve é a recusa de trabalhar 
sob condições não satisfatórias. É um 
direito assegurado pela CF ao empre-

GOR GRE
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gado, porém, os abusos que forem co-
metidos estão sujeitos às penas da lei.

�� V. CP: arts. 197 a 207.
�� V. Lei no 7.783/1989 (Dispõe so-

bre o exercício do direito de greve, 
define as atividades essenciais, 
regula o atendimento das necessi-
dades inadiáveis da comunidade).

Grileiro – Pessoa que, ilicitamente, 
ocupa terras de outrem; diz-se daquele 
que, mediante documentos falsos, lega-
liza escrituras de propriedade.

Guarda Compartilhada – Por guarda 
compartilhada entende-se um sistema 
em que os filhos de pais separados 
permanecem sob a autoridade equi-
valente de ambos os genitores, que 
vêm a tomar em conjunto decisões 
importantes quanto ao seu bem-estar, 
educação e criação. É tal espécie de 
guarda um dos meios de exercício da 
autoridade parental, quando fragmen-
tada a família, buscando-se assemelhar 
as relações pai/filho e mãe/filho – que 
naturalmente tendem a modificar-se 
nesta situação – às relações mantidas 
antes da dissolução da convivência, o 
tanto quanto possível. Assim, tem o 
instituto da guarda compartilhada por 

escopo tutelar, não somente o direito do 
filho à convivência assídua com o pai, 
assegurando-lhe o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social 
completo, além da referência masculi-
na/paternal. Visa também o direito do 
pai de desfrutar da convivência assídua 
com o filho, perpetuando não apenas 
seu patrimônio genético, mas também 
seu patrimônio cultural, axiológico e 
familiar, pela repartição, não só do 
tempo, mas das atitudes, das atenções 
e dos cuidados, como meio de perma-
nência dos laços afetivos e familiares.

�� V. arts. 1.583 e 1.584 do CC, 
com redação dada pela Lei no 
11.698/2008.

Guarda Unilateral – V. Guarda com-
partilhada.

Guia de Recolhimento de Custas 
e Emolumentos – Pagamento feito 
antes da distribuição, por meio de um 
formulário próprio adquirido em pape-
larias ou em estabelecimento bancário 
estadual, em que consta uma taxa que 
deverá ser paga em agências bancárias 
ou caixas econômicas estaduais.

GUI
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H
Habilitação – 1. Ato ou efeito de 
habilitar-se ou de habilitar. 2. Modo 
pelo qual alguém prova em juízo a sua 
capacidade ou qualidade legal para 
determinado fi m, ou o seu direito a 
certa coisa.

	De credores: Apresentação de decla-
ração do credor do falido ao juízo em 
que corre a falência, com o intuito de 
demonstrar seu crédito.

	De herdeiro: Ocorre quando alguém 
se declara herdeiro do de cujus, e faz 
prova disto, no juízo em que corre o 
inventário.

�� V. CPC: arts. 1.152 e 1.153.

	Incidente (Processo Civil): É a 
substituição de qualquer das partes 
no processo, por motivo de falecimento, 
por seu sucessor ou interessado hábil 
a sucedê-la.

�� V. CPC: arts. 1.055 a 1.062.

	Para casamento: Será feita pessoal-
mente perante o oficial do Registro 
Civil, com a audiência do Ministério 
Público. Caso haja impugnação do 
oficial, do Ministério Público ou de 
terceiro, a habilitação será submetida 
ao juiz (art. 1.526, caput e parágrafo 
único, do CC)..

�� V. Lei no 12.133/2009 (Dá nova 
redação ao art. 1.526 da Lei no 
10.406/2002 (Código Civil), para 
determinar que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente 
perante o ofi cial do Registro Civil). .

Habitação Coletiva Multifamiliar – O 
mesmo que cortiço ou casa de cômodos. 

�� V. Lei no 8.245/1991 (Lei do 
Inquilinato): arts. 2o e 21.

Habite-se – Certifi cado que autorida-
des municipais concedem ao proprie-
tário de imóvel, depois de vistoriado e 
constatado que foi edifi cado de acordo 
com os requisitos legais, podendo ser 
ocupado para o fi m a que se destina 
(Lei no 4.591/1964: art. 44).

Hasta Pública – Venda em leilão de 
bens imóveis.

Herança – Todos os bens deixados pelo 
de cujus, incluindo o patrimônio ativo 
e passivo. Alteração introduzida pelo 
atual Código Civil determina que ma-
rido e mulher passem a ser herdeiros, 
em igualdade com os fi lhos.

	Jacente: Herança deixada para 
herdeiros desconhecidos.

�� V. CC: arts. 1.819 a 1.823.
�� V. CPC: arts. 1.142 a 1.157. 

	Vacante: É a herança que não 
possui herdeiros, sendo devolvida ao 
Estado. A herança jacente torna-se 
vacante se não aparecerem os her-
deiros depois de 1 ano da conclusão 
do inventário.

�� V. CC: arts. 1.820 a 1.823.
�� V. CPC: art. 1.157.

Hereditariedade – Relação entre gera-
ções sucessivas. Transmissão hereditá-
ria dos caracteres físicos ou psíquicos 
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dos ascendentes aos descendentes. 
Qualidade de herdeiro; sucessão.

Hermeneuta – Aquele que é versado 
em Hermenêutica. Intérprete da lei; 
jurista.

Hermenêutica Jurídica – Ciência da 
interpretação de textos da lei; tem por 
objetivo o estudo e a sistematização 
dos processos a serem aplicados para 
fixar o sentido e o alcance das normas 
jurídicas, seu conhecimento adequado, 
adaptando-as aos fatos sociais.

Heteronomia da Norma Jurídica – 
Qualidade de a norma jurídica ser 
imposta, coercitivamente, ao indivíduo, 
independentemente de sua vontade. 
Opõe-se à autonomia da norma moral, 
que não contraria a vontade individual, 
somente sendo válido o ato moral se 
livre e espontâneo, porque a hetero-
nomia da norma jurídica submete ao 
seu império, pela coerção, se preciso, 
a vontade do destinatário, exigindo 
total obediência.

Hipossuficiente – Pessoa de escassos 
recursos econômicos, de pobreza cons-
tatada, que deve ser auxiliada pelo Es-
tado, incluindo-se assistência jurídica.

Hipoteca – Direito real de garantia so-
bre imóvel, sendo que este permanece 
na posse de seu proprietário. Os navios 
e os aviões são passíveis de hipoteca, 
já que são considerados bens imóveis.

�� V. CC: arts. 1.473 a 1.505.
�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 

sobre os registros públicos): arts. 
167 (I-1) e 176.

Holding – Empresa que controla outras 
por ter a maioria das ações destas. 
Próprio do Direito americano, já em 
uso no Brasil. Sociedade controladora.

Homestead – Termo inglês que indica 
o bem de família.

Homicídio – Ato pelo qual uma pessoa 
destrói, ilicitamente, a vida de outra. O 
homicídio pode ser: I – culposo, quando 
decorre de imprudência, imperícia ou 
negligência do agente; II – doloso, 
quando o agente quis o resultado mor-
te, podendo este ser: a) qualificado, 
quando cometido por qualquer dos 
motivos enumerados no § 2o do art. 121 
do CP; ou b) simples, quando cometido 
sem a presença das qualificadoras. O 
homicídio simples se subdivide em 
duas modalidades: 1. por motivo de 
relevante valor social ou moral; 2. 
emocional, sob o domínio de violenta 
emoção provocada injustamente, no 
momento anterior, pela vítima. Esses 
dois casos ensejam a diminuição da 
pena. O homicídio pode dar causa à 
indenização civil, conforme dispõe o 
art. 948 do CC.

�� V. CP: art. 121.

Homiziar – Dar guarida, consciente-
mente, ao delinquente, furtá-lo à ação 
da polícia ou da justiça.

Homologação – Ato pelo qual o juiz 
competente aprova um ato processual.

�� V. CPC: arts. 158, parágrafo 
único, 483, 484 e 874 a 876.

Homossexualismo – Uranismo ou 
pederastia no homem; atos sexuais com 
parceiro do mesmo sexo. Em alguns 
países já existem leis que permitem a 
união entre homossexuais. Atualmente 
os homossexuais pleiteiam, além do 
direito ao casamento entre si, a partilha 
dos bens e da herança, com ferrenha opo-
sição da Santa Sé. Pesquisas científicas 
recentes informam que esta prática é 
comum entre várias espécies de animais.

Honorários de Advogado – Pagamento 
devido ao advogado pela parte vencida 
na ação. Os honorários são de, no mí-
nimo, 10% e, no máximo, 20% sobre o 
valor em que for condenado o vencido.
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�� V. CPC: arts. 20 e 21.
Honra – Qualidade de pessoa que 
procede corretamente, conforme os 
preceitos morais da sociedade. O CP 
enumera os crimes contra a honra. São 
eles: a calúnia, a difamação e a injúria.

�� V. CP: arts. 138 a 145.
Horista – Empregado que recebe salá-
rio por hora trabalhada.

�� V. CLT: art. 478, § 3o.
�� V. Súm. no 199 do STF.





I
Identidade Física do Juiz – É o prin-
cípio processual que determina que o 
juiz seja o mesmo, desde a propositura 
da ação até o julgamento. O princípio 
da identidade física do juiz foi introdu-
zido pelo CPC de 1939, revogado pelo 
vigente em 1974.

�� V. CPC: art. 132.

Identifi cação Criminal – Determinação 
da identidade de pessoa ou coisa para 
efeito de processo criminal. A Lei no 
12.037/2009 dispõe sobre a identifi cação 
criminal do civilmente identificado, 
regulamentando o art. 5o, LVIII, da CF.

Identifi cação Datiloscópica do Indi-
ciado – Forma de identificação judiciá-
ria consistente no registro do desenho 
papilar existente na polpa dos dedos 
do indiciado. Esses desenhos são, 
rigorosamente, individuais.

�� V. CPP: art. 6o, VIII.

Ignorância – Ausência de conhecimen-
to, não se confundindo com o erro, que 
é o conhecimento falso.

�� V. CC: arts. 138 a 142.

Igualdade Racial  – Objeto do Estatuto 
da Igualdade Racial, destinado a ga-
rantir à população negra a efetivação 
da igualdade de oportunidades, a 
defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à 
discriminação e às demais formas de 
intolerância étnica (art. 1o da Lei no 
12.288/2010).

�� V. Lei no 12.228/2010 (Institui 
o Estatuto da Igualdade Racial).

Ilegitimidade – Característica do que é 
ilegítimo; a que faltam qualidades ou 
condições ou requisitos legais para sua 
validade, admissão ou reconhecimento.

Ilícito – O que é proibido por lei, o que 
contraria o Direito e a Justiça, os bons 
costumes, a moral social ou a ordem 
pública e suscetível de pena. Pode dar-
-se por omissão ou ação.

Imissão de Posse – Ato judicial que 
dá a posse de alguma coisa a uma 
pessoa, a que ela faz jus e da qual 
estava privada.

Imóvel – O CC determina que imóvel 
em débito com o Fisco pode ser confi s-
cado pelo Estado sem nenhum direito 
a indenização.

	Rural (Dir. Agrário): Prédio rústico 
de área contínua, qualquer que seja 
sua localização, destinado à explora-
ção extrativa agrícola, pecuária ou 
agroindustrial, quer mediante planos 
públicos de valorização, quer mediante 
iniciativa privada.

�� V. Lei no 4.504/1964 (Estatuto da 
Terra): art. 4o.

Impacto Ambiental – É qualquer 
alteração das propriedades físicas, quí-
micas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamen-
te, afetam a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades 
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sociais e econômicas; a biota; as con-
dições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; a qualidade dos recursos 
ambientais. 

Impeachment – Impedimento. Pro-
cesso de natureza político-criminal, 
de competência do Poder Legislativo. 
Objetiva apurar crimes de responsa-
bilidade do Presidente da República 
(ou detentor de mandato executivo) 
e outras autoridades administrati-
vas, impondo aos culpados a pena 
de destituição do cargo, em razão de 
malversação dos dinheiros públicos, 
gestão ruinosa dos negócios do governo 
ou infração grave a deveres funcionais.

Impedimento – Obstáculo legal que 
impede alguém de praticar ato ou o 
exercício de seu cargo ou função. Opo-
sição legal a casamento por ausência 
de requisitos essenciais.

	Do juiz: Condição do juiz que, por 
qualquer das circunstâncias elencadas 
no art. 134 do CPC, não pode atuar em 
um processo. O processo em que atue 
juiz impedido é nulo, e a nulidade pode 
ser declarada em qualquer tempo, en-
quanto pendente o feito de julgamento. 
A sentença proferida por juiz impedido 
é rescindível, diferentemente do que 
ocorre em casos de suspeição do juiz.

�� V. art. 470 do CPP (com redação 
dada pela Lei no 11.689/2008), que 
trata da arguição de impedimento, 
de suspeição ou de incompatibili-
dade contra o juiz presidente do 
Tribunal do Júri, órgão do Minis-
tério Público, jurado ou qualquer 
funcionário.

	Do Presidente da República: In-
terrupção temporária do exercício do 
mandato do Presidente da República.

�� V. CF: arts. 79 e 80.

	Matrimonial: Ausência de alguma 
das condições que a lei exige ou existên-
cia de circunstância que torne impossí-
vel a celebração do casamento. Ocultar 
impedimento, que não seja casamento 
anterior, é crime apenado com detenção 
de 6 meses a 2 anos. Depende de queixa 
do contraente enganado e só pode ser 
intentada após transitar em julgado 
a sentença que, por motivo de erro ou 
impedimento, anular o casamento. 
Contrair casa-mento sabendo de im-
pedimento que lhe cause a nulidade 
absoluta é crime; pena de detenção de 
2 meses a 1 ano.

�� V. CC: arts. 1.518 a 1.521.

�� V. LICC: art. 7o, § 1o.

�� V. CP: arts. 238 e 239.

Impenhorabilidade – Que não pode ser 
penhorado. Garantia especial a bens 
patrimoniais que não podem ser objeto 
de penhora por credores, em virtude de 
disposição legal, testamentária ou por 
convenção: vencimentos dos magistra-
dos, professores, funcionários públi-
cos, soldo, salário, o bem de família, 
pensões e montepios, ferramentas e 
utensílios necessários ao exercício de 
profissão, bem inalienável, produto de 
espetáculo, pensão alimentícia etc. A 
impenhorabilidade dos bens públicos 
decorre de preceito constitucional que 
dispõe sobre a forma pela qual serão 
executadas as sentenças judiciárias, 
contra a Fazenda Pública, sem permitir 
a penhora de seus bens; mas admite 
o sequestro da quantia necessária à 
satisfação do débito desde que ocorram 
certas condições processuais.

�� V. CPC: arts. 730 e 731.
�� V. CF: art. 100.
�� V. Lei no 8.009/1990 (Dispõe 

sobre a impenhorabilidade de bem 
de família).

IMP IMP
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Imperatividade do Direito – Diz-se do 
fato de a norma jurídica impor-se até 
coercitivamente, se for preciso.

Imperícia – Falta de habilidade, de 
perícia, de técnica adequada para a 
realização de uma atividade. É justa 
causa para que o locatário dê por 
findo o contrato a imperícia do locador 
no serviço contratado. No caso de 
empreitada é obrigado o empreiteiro 
a pagar os materiais que recebeu se 
os inutilizar por imperícia. Médicos, 
cirurgiões, farmacêuticos, parteiras 
e dentistas são obrigados a satisfazer 
o dano sempre que da imprudência, 
negligência ou imperícia em atos pro-
fissionais resultar morte, inabilitação 
de servir ou ferimento. O farmacêutico 
responde solidariamente pelos erros 
e enganos de seu preposto. É um dos 
elementos do crime culposo.

�� V. CC: arts. 617 e 951.

Impetrante – O que pede ou impetra 
medida jurídica, como habeas corpus 
ou o mandado de segurança.

Imposto – Tributo, contribuição, pres-
tação pecuniária, direta ou indireta, 
que se paga ao Estado por várias de 
suas atividades, para ocorrer às despe-
sas de administração, sem a obrigação 
de contraprestação de serviço. É a 
principal fonte de receita pública. É 
tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, 
relativa ao contribuinte. A Consti-
tuição fixa as limitações do poder de 
tributar e a competência da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para instituir impostos. O 
imposto pode ser:

	Causa mortis: imposto de transmis-
são de quaisquer bens ou direitos, cujo 
fato gerador é a morte do titular da 
herança.

	De consumo: o que é aplicado nos 
produtos, antes de entrar em circulação, 
e recai no preço pago pelo consumidor.

	De importação e exportação: cobrado 
sobre entrada e saída de mercadorias 
no país.

	De indústria e profissão: exigido de 
pessoa natural ou jurídica para que 
possa exercer o comércio, a indústria, 
profissão ou ofício.

	De licença: renovável anualmente 
pelo Município de quem explora ativi-
dade comercial; é chamado Tarifa de 
Licença de Funcionamento (TLF).

	De selo: o que é pago por verba.

	Direto: quando atinge especificamen-
te o patrimônio, o capital, os produtos.

	Extraordinário: o que é lançado por 
uma necessidade eventual e que com 
ela desaparece.

	Indireto: não incide sobre o nome 
do contribuinte, mas sobre seus atos 
econômicos ou o produto em circulação 
que ele consome.

	Ordinário: o que está inserido no 
sistema financeiro do país e em seu 
orçamento anual.

	Pessoal: o que recai sobre o indiví-
duo, como o imposto de renda.

	Progressivo: o que aumenta gradati-
vamente, de acordo com o aumento do 
número, rendimento ou valor da coisa 
sobre a qual incide.

	Proporcional: calculado por taxa uni-
forme conforme a capacidade tributária 
da pessoa ou o montante das vantagens 
que aufere.

	Real: o que incide sobre coisas ou 
direitos reais, como o imposto territorial.

	Sindical: V. Contribuição.

IMP IMP
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	Sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA): compete aos Es-
tados e ao Distrito Federal e consiste 
em tributo patrimonial sobre veículos, 
proporcional à data de fabricação do 
carro e ao seu valor de mercado cobrado 
anualmente.

	Sobre a propriedade predial e ter-
ritorial urbana (IPTU): compete aos 
Municípios, tendo como fato gerador a 
propriedade, condomínio útil ou a posse 
de bem imóvel em zona urbana. Pode 
ser progressivo.

	Sobre a propriedade territorial rural 
(ITR): compete à União e tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil 
ou a posse de bem imóvel, fora da zona 
urbana do Município. Visa desestimu-
lar propriedades improdutivas e não 
incide sobre pequenas glebas desde 
que exploradas pelo próprio dono que 
outra não tenha.

	Sobre a renda e proventos de qual-
quer natureza (IR): compete à União e 
tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda, isto é, o produto do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos, 
e de proventos de qualquer natureza.

	Sobre grandes fortunas: previsto na 
Constituição, de competência da União, 
depende de regulamentação, por lei 
complementar.

	Sobre operações de crédito, câmbio 
e seguro ou relativos a títulos ou valores 
mobiliários (IOF): compete à União e 
vem discriminado no Código Tributário 
Nacional.

�� V. Dec. no 6.306/2007 (Regula-
menta o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
relativas a Títulos ou Valores Mo-
biliários – IOF).
�� V. Dec. no 6.655/2008 (Altera o 

Dec. no 6.306/2007).

�� V. Dec. no 6.613/2008 (Altera o 
Dec. no 6.306/2007).

	Sobre operações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação 
(ICMS): compete aos Estados e ao 
Distrito Federal; é uma ampliação do 
antigo Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM), com a absorção 
dos impostos sobre transportes inte-
restaduais e intermunicipais e o de 
comunicações.

�� V. Súm. no 350 do STJ.
	Sobre produtos industrializados (IPI): 
compete à União e incide sobre a pro-
dução de mercadorias industrializadas. 
Tem como fato gerador: seu desemba-
raço na alfândega, quando importadas; 
sua saída dos estabelecimentos; sua 
arrematação, quando apreendidas ou 
abandonadas e levadas a leilão.

	Sobre propriedade territorial rural 
(IPI): é de competência exclusiva da 
União (art.153, VI, da CF). Seu fato 
gerador é o domínio útil ou a posse do 
imóvel, localizado fora do perímetro ur-
bano do município. A alíquota varia de 
acordo com a área da propriedade e seu 
grau de utilização. A base de cálculo é o 
valor da terra sem qualquer tipo de ben-
feitoria ou beneficiamento. Sua função é 
extrafiscal. Funciona como instrumento 
auxiliar de disciplinamento do poder 
público sobre a propriedade rural. 

	Sobre serviços de qualquer natureza 
(ISS): compete aos Municípios e seu 
fato gerador é a prestação de serviço 
por empresa ou profissional autônomo, 
com ou sem estabelecimento fixo, tendo 
por base de cálculo o preço do serviço.

�� V. Súm. Vinculante no 31 (É 
inconstitucional a incidência do 
Imposto Sobre Serviços de qualquer 
natureza – ISS sobre operações de 
locação de bens móveis).

IMP IMP
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	Sobre transmissão “causa mortis” 
e doação: compete aos Estados e ao 
Distrito Federal e seu fato gerador é a 
transmissão causa mortis de imóveis e 
a doação de quaisquer bens ou direitos.

	Sobre transmissão “inter vivos” de 
imóveis: compete aos Municípios (antes 
da atual Constituição era dos Estados) 
que ficam com o produto da sua arreca-
dação. O imposto é devido na aquisição 
por usucapião.

�� V. CTN: arts. 16, 23, 28, 29 a 34, 
35 a 42, 43 a 51 e 63.
�� V. CF: arts. 153, I e III a VII, 155 

e 156, I e II.
�� V. Dec.-lei no 406/1968 (Dispõe 

sobre normas gerais de direito 
financeiro aplicáveis ao ICMS e 
ao ISS).
�� V. Súm. Vinculante no 29 (É 

constitucional a adoção, no cálculo 
do valor de taxa, de um ou mais ele-
mentos da base de cálculo própria 
de determinado imposto, desde que 
não haja integral identidade entre 
uma base e outra).

Impotência Sexual (Medicina Legal) 
– Incapacidade para a prática da 
conjunção carnal ou para procriação.

Imprescritibilidade – Caráter do di-
reito ou da ação que não está sujeito a 
prescrição. A imprescritibilidade dos 
bens públicos é consequência lógica de 
sua inalienabilidade originária, daí não 
ser possível a invocação de usucapião 
sobre eles.

Improcedência da Ação – Indeferi-
mento do pedido. Sem origem ou fun-
damento legal. V. Procedência.

Impronúncia (Dir. Proc. Penal) – Sen-
tença declaratória judicial, que não 
acolhe a denúncia ou queixa. Oposto a 
pronúncia (q.v.).

�� V. arts. 413 a 421 do CPP 
(com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

	Contra sentença de impronúncia ou 
de absolvição sumária caberá recurso 
de apelação.

�� V. art. 416 do CPP (com redação 
dada pela Lei no 11.689/2008).

Impugnação – Oposição, contestação, 
repulsa. Conjunto de razões com que 
se impugna ou contraria pedido, ação, 
decisão ou recurso judicial. Réplica à 
defesa, deduzida pelo réu. Refutação 
à pretensão de outrem, ou a direito 
alegado ou deduzido.

Imputabilidade – Qualidade do que é 
imputável, passível de imputação. Con-
junto de circunstâncias especiais ou de 
condições necessárias que demonstram 
a existência de nexo causal entre o 
delito e seu presumível autor. Res-
ponsabilidade penal. A lei não define 
a imputabilidade, apenas enumera os 
estados que a excluem. Dezoito anos é o 
limite, a idade mínima; pessoas jurídi-
cas não sofrem imputação, apenas seus 
dirigentes por seus atos. A imputabili-
dade pode ser restrita, se o agente, por 
doença ou retardo mental, tinha seu 
entendimento, sobre a natureza do ato 
que praticou, diminuído. Não excluem 
a imputabilidade penal a emoção ou a 
paixão, nem a embriaguez, voluntária 
ou culposa, pelo álcool ou substância 
de efeitos análogos. Mas é isento de 
pena o agente que, por embriaguez 
completa, proveniente de caso fortuito 
ou força maior, era, ao tempo da ação 
ou da omissão, inteiramente incapaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

�� V. CF: art. 228.
�� V. CP: arts. 26 a 28.

Imunidade – 1. Privilégio. 2. Isenção. 
3. Prerrogativa. 
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	Fiscal: Proibição constitucional 
da imposição de tributos sobre coisa, 
negócio, fato ou pessoa.

	Parlamentar: Privilégio conferido 
ao Poder Legislativo para a garantia 
do livre exercício das funções parla-
mentares.

�� V. CF: arts. 27, § 1o, 32, § 3o, e 
53, § 7o.

Inabilitação – Falta de capacidade, 
física ou legal, para a prática de ato 
jurídico ou para o exercício de um 
direito ou de um cargo. No Dir. Admi-
nistrativo, inabilitação é a rejeição do 
proponente que não apresenta os requi-
sitos exigidos no edital, o que ocorre na 
fase de habilitação dos licitantes. Não 
se confunde com desclassificação, que 
é a rejeição da proposta de licitante já 
qualificado. O licitante inabilitado não 
pode participar das fases subsequentes 
da licitação, já que a inabilitação o 
exclui do certame.

�� V. Lei no 8.666/1993 (Estatuto 
Licitatório): art. 32.

Inadimplência – Atraso no pagamento 
de prestação vencida ou de cumprimen-
to de cláusula contratual. O mesmo 
que inadimplemento. A Administração 
pode proceder à rescisão adminis-
trativa, por ato próprio e unilateral, 
devido à inadimplência do contratado 
ou por interesse do serviço público. 
A inadimplência pode ser culposa, se 
resulta de negligência, imprudência, 
imprevidência ou imperícia do con-
tratado, quando a rescisão, além de 
pretender a continuidade do serviço 
público, constitui uma sanção, pois 
obriga o contratado a reparar o dano, 
além de outras sanções; e sem culpa, 
quando nenhuma indenização será 
devida pelo contratado, nem é lícito 
à Administração reter as garantias 
ou os pagamentos a que tem direito 
pelas obras, serviços ou fornecimentos 

já realizados, desde que o contratado 
não paralise a execução do contrato, 
pois, se o fizer, coloca-se na posição de 
inadimplente culposo, sujeitando-se a 
todas as suas consequências.

As escolas estão proibidas de reter do-
cumentos para transferência de alunos 
inadimplentes, ou de impor-lhes qual-
quer constrangimento ou impedimento 
de frequentar aulas ou ser impedido de 
fazer provas durante o período letivo. 
Prosseguindo, são procedimentos veta-
dos pela Lei no 9.870/1999, alterada por 
Medida Provisória em vigor e também 
pelo Código de Defesa do Consumidor 
(art. 42) por tratar-se de “medida 
abusiva”. A escola pode cobrar a dívida 
judicialmente, porém, está impedida de 
incluir o nome do devedor nas listas de 
proteção ao crédito e de não fornecer 
documento de conclusão de curso.

Inalienabilidade – Qualidade ou condi-
ção daquilo que não pode ser alienado. 
Qualidade jurídica da coisa que não 
pode ser legitimamente transferida do 
patrimônio de uma pessoa para a de ou-
tra, nem sujeita a ônus real, em razão 
de sua própria natureza, ou em virtude 
de lei, de cláusula, condição expressa 
ou disposição testamentária. Implica 
em incomunicabilidade, mas esta pode 
ser estabelecida sem aquela. É crime 
previsto no CP vender ou permutar 
coisa própria inalienável, silenciando 
sobre o gravame. A cláusula de inalie-
nabilidade inclui a incomunicabilidade 
dos bens. Os bens públicos são inalie-
náveis, a não ser na forma e casos que 
a lei prevê. O bem de família não pode 
ser alienado sem o consentimento dos 
interessados e seus representantes 
legais. Cláusula de inalienabilidade 
não impede a prescrição aquisitiva.

�� V. CC: arts. 100, 1.717 e 1.911.
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�� V. Lei no 9.610/1998 (Altera, 
atualiza e consolida a legislação 
sobre direitos autorais).
�� V. Súm. no 49 do STF.

Inamovibilidade – Garantia que têm 
os magistrados de se manterem na 
comarca a que servem e de onde 
só serão removidos a pedido, por 
promoção aceita ou pelo voto de dois 
terços dos juízes efetivos do tribunal 
superior competente, se assim o exigir 
o interesse público. Prerrogativa de 
certos funcionários públicos de serem 
transferidos apenas a seu pedido ou 
consentimento.

�� V. CF: arts. 93, VIII, e 95, II.

Incapacidade Jurídica – Ausência de 
capacidade para o exercício de direitos 
determinados pela lei.

�� V. CC: arts. 3o, 4o, 166 e 171.

Incesto – União sexual entre homem 
e mulher parentes por consanguini-
dade, em grau vedado ao casamento. 
O casamento incestuoso é absoluta-
mente nulo.

�� V. CC: art. 1.521.

Incidente de Falsidade – A falsidade 
de um documento poderá ser arguida 
na contestação ou em 10 dias contados 
da intimação da sua juntada aos autos. 
O incidente de falsidade suspende o 
processo e será resolvido por sentença, 
que declarará a falsidade ou a autenti-
cidade do documento.

�� V. CPC: arts. 390 a 395.

Incolumidade – Ilesibilidade. Condição 
de estar ileso, isento de perigo, dano ou 
ofensa, tanto a pessoa natural quanto a 
coisa pública ou privada, por lhe estar 
garantida a tutela jurídica penal. São 
crimes contra a incolumidade pública: 
o incêndio provocado, o atentado contra 
os meios de comunicação e transporte, 

as infrações contra a saúde pública. O 
Decreto-Lei no 3.688/1941 elenca as 
contravenções referentes à incolumi-
dade pública, em seus arts. 28 a 38.

�� V. CP: arts. 250 a 285.

Inconcusso – Firme, inabalável, irre-
futável, incorruptível.

Inconstitucionalidade – Qualidade de 
todo ato que contraria a CF. Compete 
privativamente ao Senado Federal 
suspender, no todo ou em parte, a 
execução de lei declarada inconstitu-
cional por decisão definitiva do STF. 
Somente pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os 
tribunais declarar a inconstitucionali-
dade de lei ou ato normativo do Poder 
Público. Ao STF compete, precipua-
mente, a guarda da CF, cabendo-lhe 
processar e julgar, originariamente, 
a ação direta de inconstitucionali-
dade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual. Leis e atos normativos 
estaduais e municipais que ofendam 
a Constituição estadual deverão ser 
julgados pelo Tribunal de Justiça. Leis 
e atos inconstitucionais podem deixar 
de ser cumpridos pelas autoridades 
responsáveis por sua execução; mas 
não por agentes subalternos ou por 
particulares; as autoridades, em tais 
casos, devem solicitar imediatamente 
a ação direta de inconstitucionalidade 
(q.v.) ao Procurador competente. Essa 
conduta administrativa já é reconheci-
da e validada pelos Tribunais.

�� V. CF: arts. 52, X, 97, 102, I, a, 
III, e b, 103, § 2o, 125, § 2o, e 129, IV.

Incontinência – Imoderação, abuso, 
excesso, falta de continência.

Incorporação de Sociedade (Dir. 
Com.) – Operação pela qual uma ou 
mais sociedades são absorvidas por 
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outra, que lhes sucede em todos os 
direitos e obrigações.

�� V. Lei no 6.404/1976 (Dispõe 
sobre as Sociedades por Ações): 
art. 227.

Incorporação Imobiliária – Atividade 
exercida com o objetivo de promover 
e realizar edificações ou conjunto de 
edificações compostas de unidades 
autônomas.

�� V. Lei no 4.591/1964 (Dispõe 
sobre o condomínio em edificações 
e as incorporações imobiliárias): 
arts. 28 a 66.

Incorporador – Pessoa física ou jurí-
dica, comerciante ou não, que, embora 
não efetuando a construção, comprome-
ta-se a vender frações ideais de terreno, 
ou efetue a venda. 

�� V. Lei no 4.591/1964 (Dispõe 
sobre o condomínio em edificações e 
as incorporações imobiliárias): arts. 
29 e 32 a 47.

Incurso – Aquele que incorreu em 
infração penal; que se tornou passível 
de sanção punitiva.

Indiciado (Proc. Penal) – Nome usado 
para designar aquele de quem se apu-
ra, mediante indícios, a prática de uma 
infração penal.

Indício – Toda circunstância conhecida 
e provada que, tendo relação com o 
fato, autorize, por indução, concluir--
-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias.

�� V. CPP: art. 239.

Indução – Induzimento, instigação. 
Raciocínio pelo qual se infere uma coisa 
de outra, partindo do particular para o 
geral, dos efeitos para a causa.

Indulto – Ato do Poder Executivo que 
extingue a punibilidade, sem referên-
cia expressa a cada beneficiado pela 

medida, e sem que cessem todos os 
efeitos da condenação.

�� V. CF: art. 84, XII.
�� V. CP: art. 107, II.
�� V. CPP: art. 741.

Induzimento, Instigação ou Auxílio a 
Suicídio – Crime contra a vida, consis-
tente em induzir ou instigar alguém a 
suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para 
que o faça.

�� V. CP: art. 122.

Inépcia da Petição Inicial – Defeito da 
petição inicial (CPC: arts. 284 e 295, 
I) que a torna confusa, contraditória e, 
portanto, não apta, em qualquer caso, 
a produzir efeitos.

Infâmia – Imputação falsa à honra, à 
reputação ou à dignidade de alguém. 
Equipara-se à difamação (q.v.).

Infanticídio – Crime contra a vida, 
consistente em matar, sob a influência 
do estado puerperal, o próprio filho, 
durante o parto ou logo após.

�� V. CP: art. 123.

Informalidade – Um dos quatro prin-
cípios que informa o processo do tra-
balho, a par da concentração dos atos 
processuais, celeridade e oralidade. 
Tais conceitos visam o mais rápido an-
damento das demandas trabalhistas, 
levando-se em conta a hipossuficiência 
do empregado e o pleito, muitas vezes, 
feito por este, de seus próprios salários, 
ou seja, de sua subsistência. Exemplo 
marcante de tal orientação é o art. 765 
da CLT, que determina: “Os Juízos e 
Tribunais do Trabalho terão ampla 
liberdade na direção do processo e 
velarão pelo andamento rápido das 
causas, podendo determinar qualquer 
diligência necessária ao esclarecimento 
delas”. Outro exemplo é a possibilidade 
de o pedido inicial ser feito oralmente.
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�� V. CLT: arts. 839, a, e 840.

Informante – Aquele que presta in-
formação. Aquele que, por ser relati-
vamente incapaz, ou por parentesco 
ou inimizade, é admitido sem se 
compromissar a prestar depoimento 
com valor apenas de informação sobre 
o fato investigado.

Informatização do Processo Judi-
cial – Utilização de meio eletrônico 
na tramitação de processos judiciais, 
comunicação de atos e transmissão de 
peças processuais, admitida nos termos 
da Lei no 11.419/2006.

Infortunística – Parte da Medicina 
forense que cuida do estado da inci-
dência de acidentes do trabalho, de 
moléstias profissionais, causas e efeitos 
e meios adotados para preveni-las ou 
remediá-las.

Infração – Violação da norma penal. 
Delito, contravenção. Transgressão, 
falta de cumprimento.

	Disciplinar: Constitui infração dis-
ciplinar toda a ação ou omissão do 
funcionário que possa comprometer 
a dignidade e o decoro da função pú-
blica, ferir a disciplina e a hierarquia, 
prejudicar a eficiência dos serviços 
públicos ou causar prejuízo de qualquer 
natureza à Administração.

�� V. Súm. Vinculante no 9 do STF.
Ingratidão – Falta de gratidão, não 
reconhecimento por benefício recebi-
do, esquecendo-o, desprezando-o, ou 
retribuindo-o com malefício. É causa 
para a revogação da doação, da adoção 
e também de deserdação. A revogação 
da doação deve ser pleiteada em 1 ano, 
a contar do conhecimento do fato que a 
autorizar. Os herdeiros do doador po-
dem continuar na ação, prosseguindo-
-a contra os herdeiros do donatário 
se este falecer depois de contestada 
a lide. A revogação por ingratidão 
não prejudica direitos adquiridos por 

terceiros nem obriga o donatário a 
restituir os frutos que percebeu antes 
de contestada a lide; mas sujeita-o a 
pagar os posteriores ou a indenizá-los 
pelo meio-termo do seu valor. Não se 
revogam por ingratidão: as doações 
puramente remuneratórias; as onera-
das com encargo, as que se fizerem em 
cumprimento de obrigação natural; as 
feitas para determinado casamento.

�� V. CC: arts. 555 a 564.
Injúria – Crime contra a honra, de ação 
privada. Deve-se atentar para a Lei no 
12.033, de 29-9-2009, que tornou públi-
ca condicionada a ação penal em razão 
de injúria consistente na utilização de 
elementos referentes a raça, cor, etnia, 
religião, origem ou a condição de pessoa 
idosa ou portadora de deficiência. O 
termo injúria consiste em irrogar a 
alguém, por escrito ou verbalmente, 
qualidades, vícios ou defeitos vexató-
rios, ou ofender o decoro e a dignidade 
de alguém. É qualquer ofensa à honra, 
à dignidade, à reputação ou boa fama 
de pessoa, acompanhada ou não de ges-
tos ou de agressão física. Não admite 
a exceção de verdade, ao contrário da 
calúnia e da difamação. As sevícias de 
um cônjuge a outro se equiparam a 
injúrias graves. A injúria grave é causa 
de deserdação e revogação de doação.

�� V. CP: art. 140.

Inoficioso – Não oficioso, sem motivo 
conhecido, sem eficácia. Dispositivo 
inserido em testamento que deserda, 
sem motivo legal, o legítimo herdeiro, 
da parte do legado que vai além da 
metade disponível do testante na oca-
sião do benefício. São atos nulos por 
prejudiciais. Descumprimento do dever 
ou diligência que era de se esperar.

Inquérito Policial – Conjunto de dili-
gências realizadas pela Polícia Judiciá-
ria, destinadas à reunião de elementos 
acerca de uma infração penal.
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�� V. CF: art. 129, VIII.

�� V. CPP: arts. 4o a 23, 39, § 5o, 
e 549.

Inquilino – Pessoa que mora em imóvel 
cedido mediante locação.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe 
sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a elas 
pertinentes).

�� V. Lei no 12.112/2009.

Insanidade Mental – Loucura, demên-
cia, falta de integridade mental. No 
Dir. Penal é causa de inimputabilidade 
do agente.

Inscrição (Registros Públicos) – Ex-
pressão sinônima de registro, a par do 
termo transcrição. O art. 168 da Lei no 
6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) 
diz: “Na designação genérica de regis-
tro, consideram-se englobadas a ins-
crição e a transcrição a que se referem 
as leis civis”. É bem de ver, entretanto, 
que os títulos submetidos a registro 
não são transcritos na sua inteireza, de 
modo que seria melhor se fosse adotado 
apenas o termo inscrição. A própria Lei 
no 6.015/1973, que tentou uniformizar 
a nomenclatura, empregando apenas a 
expressão registro, emprega inscrição 
nos arts. 189, 263, 265 e 277.

Insolvência – Estado daquele que não 
possui bens livres e desembaraçados 
para pagar suas dívidas.

�� V. CC: arts. 158 a 163.

�� V. CPC: arts. 748 a 783.

Inspeção Judicial – Observação dos 
fatos, pessoas e coisas que são objetos 
da lide, pelo juiz, diretamente, para 
formar sua convicção.

�� V. CPC: arts. 440 a 443.

Instância – Termo usado na doutrina 
e jurisprudência, significando grau de 
jurisdição.

Instituído – Diz-se do legatário, do do-
natário. Aquele que é beneficiado com 
doação ou legado. A primeira pessoa 
indicada no fideicomisso.

Instituto da Lesão – Aplica-se, por 
exemplo, quando a pessoa adquire, 
por quantia irrisória, um bem de outra 
pessoa, tirando proveito de sua inabi-
lidade em lidar com dinheiro. É uma 
das novidades introduzidas pelo novo 
CC. É causa de anulação de negócio 
jurídico, no caso de alguém que, por 
urgente necessidade ou inexperiência, 
assume obrigação manifestamente 
desproporcional.

�� V. CC: art. 157.

Instrução – Atos necessários, peças, 
diligências, formalidades, alegações 
e provas que ajudam a esclarecer a 
relação litigiosa e dão ao juiz da causa 
elementos para julgá-la.

	Preliminar no Tribunal do Júri: V. arts. 
406 a 412 do CPP (com redação dada 
pela Lei no 11.689/2008).

Insulto – Injúria violenta e brusca; 
agressão à honra ou à dignidade.

Intempestividade – Fora do tempo, 
fora do prazo; qualidade do que é 
intempestivo.

Intenção – Vontade ou propósito deli-
berado. Dolo, desígnio, desejo secreto 
de praticar o ato delituoso. O mesmo 
que intento.

Interdição – Medida judicial que im-
pede alguém de gerir seus bens e sua 
própria vida.

�� V. CC: arts. 1.768 a 1.782.

Interdito – Instituto jurídico pelo 
qual se concedem diversas formas de 
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proteção e defesa da posse contra sua 
turbação ou esbulho.

Interesses Coletivos ou Difusos 
– Aqueles que podem ser exercidos 
apenas comunitariamente, decorren-
do de um vínculo que une a todos os 
interesses.

Interpelação Judicial – Medida caute-
lar consistente na manifestação formal 
de comunicação de vontade, tendo 
por fim prevenir responsabilidades e 
eliminar a possibilidade de alegação 
futura de ignorância.

�� V. CPC: arts. 867 a 873.

Interposição de Pessoa – Simulação 
que se dá quando um terceiro interfe-
re na conclusão de ato jurídico para 
ocultar o verdadeiro interessado. Pode 
ser real, se o interposto tem existência 
positiva; e fictícia, se incide sobre 
pessoas que aparentemente intervêm, 
sem ser partes.

Interpretação – 1. Ato ou efeito de 
interpretar. 2. Tradução, versão. 3. 
Explicação.

 Da lei: Determinação do sentido e do 
alcance da lei. É a aplicação, na práti-
ca, dos princípios da hermenêutica.

�� V. LICC: art. 4o.

	Dos contratos: Entendimento basea-
do nos princípios da hermenêutica que 
tem por objetivo investigar a vontade 
contratual.

	Extensiva: Aquela aplicada quando o 
caso requer ampliação do alcance das pa-
lavras da lei, para que a letra correspon-
-da à vontade do texto. Exemplo: art. 3o 
do CPP. V. Interpretação da Lei.

	Progressiva: Técnica de interpre-
tação da lei que procura adaptar os 
dizeres da norma às transformações 
sociais, científicas e morais. Como 
exemplos, citamos os seguintes arts. 

do CP: 26 e 299. V. Interpretação da 
Lei.

	Restritiva: Aquela que procura 
restringir o texto que foge aos limites 
desejados pelo legislador. Exemplos: 
arts. 114 do CC e 293 do CPC. V. 
Interpretação da Lei.

Interstício – Intervalo de tempo que 
deve decorrer antes que um ato surta 
efeitos.

Intervenção de Terceiro – Interferên-
cia de um terceiro em causa alheia, 
para assistir uma das partes, por 
ter interesse em que a sentença seja 
favorável a esta.

�� V. CPC: arts. 56 a 80.

Intestado – Que não fez testamento, 
que faleceu sem deixar testamento. O 
mesmo que ab intestato.

Intimação – Ordem dada por autorida-
de pública a alguém, para que faça ou 
deixe de fazer algo.

�� V. CPC: arts. 49, 192, 234 a 242, 
247, 298, 316, 343, § 1o, 412, 435, 
506, 564, 883 e 1.216.

�� V. CPP: arts. 370 e 371.

	Da sentença de pronúncia.

�� V. art. 420 do CPP (com redação 
dada pela Lei no 11.689/2008).

	Por edital nos procedimentos do 
Tribunal do Júri.

�� V. art. 420, parágrafo único, do 
CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

Intransmissível – Diz-se da coisa gra-
vada com cláusula de inalienabilidade 
ou legalmente indisponível.

Intrínseco – O que está subtendido 
em um conceito; dentro da coisa ou 
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pessoa. Aquilo que é da substância do 
ser. Inerente.

Introdução à Ciência do Direito – 
Preparação preliminar ao estudo dos 
vários ramos do Direito, pelo conhe-
cimento especulativo dos diversos 
aspectos pelos quais se manifesta.

Inumação – Sepultamento. Ato de dar 
à sepultura cadáver humano, após o 
preenchimento de formalidades legais 
e regulamentares.

Inupto – Solteiro, celibatário.

Invenção – Achado de coisa alheia per-
dida pelo dono ou possuidor, obrigando 
o inventor a restituí-la.

�� V. CC: arts. 1.233 a 1.237.
�� Expressão adotada pelo CC. 

1.916 substituída por “descoberta” 
no CC/2002.

Inventário – O tema relacionado ao 
inventário de bens foi parcialmente 
alterado pela Lei no 11.965, de 3-7-
2009, que passou a dispor sobre a 
participação do defensor público na 
lavratura da escritura pública de 
inventário e de partilha e de divórcio 
consensual. Além disso, o § 1o do art. 
982 do CPC dispõe que a partir de 
agora o tabelião somente lavrará a 
escritura pública se todas as partes 

interessadas estiverem assistidas 
por advogado comum ou advogados 
de cada uma delas ou por defensor 
público, cuja qualificação e assina-
tura constarão do ato notarial. Veja 
que, com o advento desta alteração, 
passa a entrar a figura do defensor 
público no rol. 

�� V. CC: art. 1.796.

�� V. CPC: arts. 982 e 983.

Irretroatividade da Lei – Princípio que 
determina que a lei só deve dispor para 
o futuro, o que é inerente à própria lei, 
pois esta só pode ser conhecida após 
sua publicação.

�� V. CF: art. 5o, XXXVI.

�� V. LICC: art. 6o.

Isenção Fiscal – Dispensa legal do 
pagamento de um tributo.

�� V. Súmulas nos 544 e 591 do STF.

Isonomia Jurídica – Princípio que 
determina a igualdade de todos pe-
rante a lei.

�� V. CF: arts. 5o, caput, I, VIII, 
XXXVII e XLII, e 7o, XXX, XXXI 
e XXXIV.

�� V. CLT: arts. 3o, 5o e 8o.



J
J. – Junte-se.

Jacente – Diz-se da herança cujos 
herdeiros não são conhecidos ou re-
nunciaram a esta. A herança fi ca sob 
a guarda de um curador.

�� V. Herança jacente.

J. CLS. – Abreviatura usada pelos 
juízes para pedir que os autos sejam 
trazidos à sua conclusão.

Jogo de Azar – Praticar ou explorar 
jogo de azar é contravenção penal de-
terminada pelo Dec.-lei no 3.688/1941, 
no art. 50, § 3o. Consideram-se jogos 
de azar: a) o jogo dependente da sor-
te; b) apostas feitas em corridas de 
cavalos, fora de hipódromo ou de local 
autorizado; c) apostas em qualquer 
outra competição.

�� V. Dec.-lei no 6.259/1944 (Dispõe 
sobre o serviço de loterias): art. 45.

Joint Venture – Expressão do idioma 
inglês que denomina a sociedade em 
conta de participação.

Jornada de Trabalho – A jornada 
normal é de 8 horas por dia e 44 horas 
por semana; pode haver compensação 
de horário e redução da jornada por 
acordo ou convenção coletiva de traba-
lho, como os bancários que trabalham 
40 horas semanais. A jornada diária 
pode ser aumentada, no máximo, em 
2 horas por acordo escrito entre em-
pregado e empregador ou convenção 
coletiva. Para trabalho realizado em 
turnos de revezamento é obrigatória a 
jornada de 6 horas. Entre duas jorna-

das é obrigatório intervalo mínimo de 
11 horas consecutivas; nas jornadas 
normais, deve haver um intervalo de 
1 hora para alimentação, não podendo 
ultrapassar de 2 horas. Para fazer jus 
ao repouso semanal remunerado, o 
empregado deve ter cumprido integral-
mente a jornada de trabalho da semana 
anterior, salvo faltas justifi cadas. O dia 
de repouso semanal trabalhado e não 
compensado em outro dia da semana 
deve ser pago em dobro.

Jubilação – Aposentadoria do profes-
sor de ensino básico e médio, depois 
de certo tempo de serviço. O professor 
aposenta-se após 30 anos e a professora 
após 25 anos de efetivo exercício do ma-
gistério. O Governo propôs a extinção 
das aposentadorias especiais.

Judicial – Pertencente ao juízo ou 
nele realizado; atos ou coisas ligados 
à jurisdição, referentes à administra-
ção da justiça ou conformes à ordem 
judiciária.

Judiciário – Referente à justiça e aos 
juízes. Um dos Poderes da União, ao 
lado do Executivo e do Legislativo.

Juiz – Magistrado que tem por função 
administrar a justiça; o que exerce 
atividade jurisdicional como membro 
do Poder Judiciário. O juiz dirige o pro-
cesso, devendo garantir igualdade de 
tratamento às partes, zelar pela rápida 
solução do litígio e prevenir ou reprimir 
atos contrários à dignidade da justiça. 
Goza das garantias de vitaliciedade, 
inamovibilidade e a da irredutibilidade 
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de vencimentos. A Lei Complementar 
no 35/1979 constitui a Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional. Os juízes 
farão correição e fiscalização nos livros 
de registro, conforme as normas da 
Organização Judiciária. 

Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais – São órgãos da justiça ordinária, 
podendo ser criados nos Estados e 
Distrito Federal, para o processo e 
julgamento, por opção do autor, de 
causas de reduzido valor econômico 
não excedentes do valor de 40 vezes 
o salário-mínimo vigente no País; as 
enumeradas no art. 275, II, do CPC; 
as de despejo para uso próprio e as 
ações possessórias e infrações penais 
de menor potencial. Os processos 
orientam-se pelos critérios da orali-
dade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, 
buscando, sempre que possível, a 
conciliação das partes. O juiz dirige o 
processo com ampla liberdade e adota 
em cada caso a decisão que reputar 
mais justa e equânime, isto é, emprega 
a equidade, técnica de aplicação da lei, 
adequando-a a cada tipo de processo. 
Os conciliadores são auxiliares da 
justiça e os árbitros escolhidos entre 
advogados indicados pela OAB. Não 
podem ser partes o incapaz, o preso, as 
pessoas jurídicas de direito público, as 
empresas públicas da União, a massa 
falida e o insolvente civil. Os atos 
processuais serão públicos e poderão 
realizar-se em horário noturno. O 
processo inicia-se com o pedido, oral 
ou escrito, à Secretaria do Juizado; 
o secretário será necessariamente 
bacharel em Direito; a sessão de con-
ciliação realizar-se-á em 15 dias após 
o registro do pedido. Não se admite a 
reconvenção. A execução da sentença 
será processada no próprio juizado; 
cabe recurso ao próprio juizado e tam-
bém embargos de declaração. O acesso 

aos Juizados independe, em primeiro 
grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas. Por decisão 
do STF, em relação ao novo Estatuto do 
Advogado, não será obrigatório consti-
tuir advogado nos Juizados e Varas do 
Trabalho. A CF também não mantém 
os conciliadores nem os árbitros, que 
foram substituídos por juízes togados 
ou togados e leigos. No Espírito Santo, 
a justiça utiliza um ônibus com insta-
lações especiais, sala de atendimento 
e de audiências, o qual se desloca e 
estaciona em bairros periféricos para 
atender a população.

�� V. CF: arts. 24, X, e 98, I.
�� V. Lei no 9.099/1995 (Dispõe 

sobre os Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais).
�� V. Lei no 11.719/2008 (Altera dis-

positivos do Dec.-lei no 3.689/1941 
– Código de Processo Penal –, 
relativos à suspensão do processo, 
emendatio libelli, mutatio libelli e aos 
procedimentos).

Juizados Especiais da Fazenda Públi-
ca  – Os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública, órgãos da justiça comum e 
integrantes do Sistema dos Juizados 
Especiais, serão criados pela União, 
no Distrito Federal e nos Territórios, 
e pelos Estados, para conciliação, 
processo, julgamento e execução, nas 
causas de sua competência (art. 1o da 
Lei no 12.153/2009). É de competência 
dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública processar, conciliar e julgar 
causas cíveis de interesse dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios, até o valor de 60 
salários-mínimos (art. 2o da Lei no 
12.153/2009).

Juizados Especiais Federais – Órgãos 
da Justiça Federal, criados pela Lei 
no 10.259/2001, competentes para, no 
âmbito criminal, processar e julgar 
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os feitos de competência da Justiça 
Federal relativos às infrações de menor 
potencial ofensivo, que são aquelas 
para as quais a lei comine pena má-
xima não superior a 2 anos ou multa. 
Já no campo cível processar, conciliar 
e julgar causas de competência da 
Justiça Federal até o valor de sessenta 
salários mínimos, bem como executar 
as suas sentenças. 

�� V. Dec. no 4.250/2002 (Regula-
menta a representação judicial da 
União, autarquias, fundações e 
empresas públicas federais perante 
os Juizados Especiais Federais, 
instituídos pela Lei no 10.259/2001).

Juízo – Opinião, conceito. O foro; o 
tribunal constituído; o juiz, as partes 
e seus advogados, provisionados, solici-
tadores, estagiários e outros auxiliares 
da justiça. Lugar onde o juiz exerce 
suas funções. Há juízos de primeira 
instância, onde se propõe o processo; 
de segunda instância, para o qual se 
recorre da decisão de juízo inferior; o 
primeiro é chamado de inferior instân-
cia ou a quo e o segundo de superior 
instância ou ad quem.

	Arbitral: Órgão julgador, criado pela 
vontade das partes que litigam em 
juízo ou extrajudicialmente a respeito 
de direitos patrimoniais, que admitem 
transação. A decisão do juízo arbitral é 
irrecorrível.

�� V. Lei no 9.307/1996 (Dispõe 
sobre a arbitragem).

	De exceção: Juízo criado contin-
gencial e excepcionalmente, com grave 
risco para as liberdades individuais. 
A Constituição Federal veda, expres-
samente, esta temerária instituição, 
ao declarar no art. 5o, XXXVII: “Não 
haverá juízo ou tribunal de exceção”.

Juiz Togado – Magistrado formado 
em Direito e aprovado em concurso 

de provas e títulos (CF: art. 93, I) ou 
levado a magistratura por disposição 
de lei. O juiz togado é vitalício.

�� V. CF: arts. 94, 104, II, e 107, I. 

Julgado – Decisão proferida por juízo 
singular ou coletivo a respeito do que 
foi o objeto do litígio.

Julgamento – Ato pelo qual a auto-
ridade competente profere decisão 
sobre aquilo que lhe é apresentado. 
V. Sentença.

	Antecipado da Lide (Dir. Proc. Civil): 
Quando a questão for de direito, ou não 
houver necessidade da produção de 
provas em questões de fato e de direito 
ou ainda quando ocorrer a revelia, pode 
haver o julgamento da lide antes da au-
diência de conciliação e julgamento, logo 
após a resposta do réu. O julgamento 
antecipado da lide é uma inovação do 
Código de Processo Civil de 1973.

�� V. CPC: art. 330.

Juntada – Termo usado em cartório 
que serve para indicar a inclusão de 
petição ou documento nos autos.

Jurado – Diz-se do cidadão que é esco-
lhido, devido a sua notória idoneidade, 
para compor o Tribunal do Júri. É 
chamado juiz de fato.

�� V. CPP: arts. 433 a 438.

Júri – Nome dado ao tribunal formado 
por cidadãos alistados, sorteados e 
escolhidos, para que, sob juramento, 
decidam, de fato, sobre a culpabilidade 
dos acusados.

�� V. CF: art. 5o, XXXVIII.

�� V. CPP: arts. 439 a 497.

�� V. Lei no 11.689/2008 (Altera dis-
positivos do Dec.-lei no 3.689/1941 
– Código de Processo Penal – rela-
tivos ao Tribunal do Júri).
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Jurisdição – Poder pertencente aos 
magistrados de aplicar o direito. A 
jurisdição se divide em: contenciosa, 
que tem por objetivo resolver os 
litígios, e voluntária, que se dedica 
à homologação de pedidos que não 
impliquem litígio.

Jurisprudência – Fonte secundária do 
direito, consistente em aplicar, a casos 
semelhantes, orientação uniforme dos 
tribunais.

Justa Causa – Em Dir. do Trabalho, 
diz-se do motivo, previsto em lei, para 
extinção do vínculo empregatício.

Justiça – Justiça, como diriam os ro-
manos, é dar a cada um o que é seu. O 
Poder Judiciário é o órgão competente 
para administrar a justiça.

Justiça de Paz – Prevista na CF: 
remunerada, composta de cidadãos 
eleitos pelo voto direto, secreto e uni-
versal, com mandato de 4 anos e com-
petência para celebrar casamentos, 
verificar o processo de habilitação e 
exercer atribuições conciliatórias, sem 
caráter jurisdicional, além de outras 
previstas na lei.

�� V. CF: art. 98, II.

Justiça Militar – É um dos Órgãos 
do Poder Judiciário, com previsão 
constitucional e Lei de Organização 
Judiciária que trata da sua competên-
cia, funcionamento e composição, em 
atendimento ao princípio da legalidade 
que deve reger as relações entre o 
Estado e os jurisdicionados.

�� V. Lei no 11.697/2008 (Dis-
põe sobre a organização judi-
ciária do Distrito Federal e dos 
Territórios e revoga as Leis nos 
6.750/1979, 8.185/1991, 8.407/1992 
e 10.801/2003, exceto na parte em 
que instituíram e regularam o fun-
cionamento dos serviços notariais 
e de registro no Distrito Federal).

Justificação (Proc. Civil) – Meio pelo 
qual se demonstra a existência de 
fato ou relação jurídica, pela oitiva de 
testemunhas e de documentos.

�� V. CPC: arts. 861 a 866.
Justo Título – Elemento essencial para 
adquirir-se ou transferir-se a proprie-
dade. Para declarar-se o usucapião 
ordinário, a lei civil exige que se tenha 
o justo título. V. Usucapião.

�� V. CC: art. 1.242.



Kibutz – Nome dado em Israel à fazenda 
coletiva em regime de copropriedade e 
cooperação mútua voluntária. Todas as 
atividades são feitas comunitariamen-
te. Dá aos seus habitantes alimentação, 
alojamento, educação alimentar, em 
consonância com as necessidades indi-
viduais. A administração é responsável 
pela educação.

Kulaks – Nome dado aos campone-
ses russos, na época czarista, que 
possuíam grandes áreas cultiváveis. 
Eram conhecidos por explorarem seus 
assalariados e por fazerem empréstimos 
aos camponeses pobres, em condições 
usurárias. Desta atividade surgiu a 
denominação pejorativa kulak, que 
signifi ca “punho”.

K





Lacuna da Lei – Falta de disposição le-
gal aplicável ao caso concreto. Quando 
isso se der, deve-se recorrer ao costu-
me, aos princípios gerais do direito, à 
analogia e à equidade.

��  V. LICC: art. 4o.

Ladrão – Autor de crime de roubo ou 
de furto.

Lançamento – Procedimento pelo qual 
se torna certa e determinada a obriga-
ção tributária.

�� V. CTN: art. 142.

�� V. Súm. Vinculante no 24 (Não se 
tipifi ca crime material contra a or-
dem tributária, previsto no art. 1o, I 
a IV, da Lei no 8.137/1990, antes do 
lançamento defi nitivo do tributo).

	Por homologação: Aquele que se 
efetua depois de pago o tributo.

Larápio – Ladrão, desonesto. A palavra 
teve origem em Roma, com o nome de 
um pretor corrupto, Lucius Antonius 
Rufus Appius, que assinava apenas as 
iniciais L.A.R. Appius. Dessas iniciais, 
surgiu larapius, em vernáculo larápio.

Latifúndio – Vasta propriedade rural 
pertencente a um só proprietário que 
não a torna produtiva.

�� V. Lei no 4.504/1964 (Dispõe 
sobre o Estatuto da Terra): art. 4o.

�� V. CF: arts. 184 e 185.

Latrocínio – Crime hediondo, con-
sistente em roubo, empregando-se 

violência, resultando morte ou lesão 
corporal grave.

�� V. CP: art. 157, § 3o.

�� V. Lei no 8.072/1990 (Dispõe so-
bre os crimes hediondos, nos termos 
do art. 5o, inciso XLIII, da Cons-
tituição Federal): arts. 1o, 6o e 9o.

Laudêmio – Prêmio pago ao senhorio 
direto pelo foreiro que renuncie ao 
direito de opção, na transferência de 
domínio útil por venda ou ação em 
pagamento. O valor do laudêmio é de 
2,5% sobre o preço da transação.

Laudo – Exposição, feita por escrito 
pelos peritos, das conclusões obtidas 
em relação aos que foram consultados.

�� V. CPC: arts. 429 a 432.

Lavagem – Ato de ocultar ou dissimu-
lar a origem, localização, natureza, 
movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores, oriundos de crimes, 
direta ou indiretamente.

�� V. Lei no 9.613/1998 (Dispõe 
sobre os crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valo-
res; a prevenção da utilização do 
sistema fi nanceiro para os ilícitos 
previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financei-
ras – COAF): art. 1o.

Lavra – Operações que objetivam o 
aproveitamento industrial da jazida.

L
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�� V. Dec. no 62.934/1968 (Aprova 
o Regulamento do Código de Mine-
ração): art. 45.
�� V. Lei no 9.478/1997 (Dispõe 

sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopó-
lio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo): 
art. 6o, XVI.

	Garimpeira: Aproveitamento de jazi-
da que tenha condições de ser lavrada, 
não dependendo de trabalhos prévios 
de pesquisa.

�� V. Lei no 7.805/1989 (Altera o 
Dec.-lei no 227/1967, cria o regime 
de permissão de lavra garimpeira, 
extingue o regime de matrícula): 
art. 1o, parágrafo único.

Leading Case – Diz-se da decisão 
proferida em determinado caso que 
passa a constituir paradigma juris-
prudencial.

Leasing – Expressão inglesa que 
significa espécie de contrato de arren-
damento, em que uma pessoa física 
ou jurídica arrenda um bem de outra 
por meio de um contrato por prazo 
determinado. Ao final do contrato com 
a arrendatária, tem a opção da compra 
do bem ou sua restituição.

�� V. Lei no 6.099/1974 (Dispõe 
sobre o tratamento tributário 
das operações de arrendamento 
mercantil).
�� V. Lei no 11.882/2008 (Dispõe 

sobre as operações de redesconto).
Legado – Disposição a título gratuito 
na qual o testador deixa para aquele 
que não é herdeiro, o legatário, parte 
da herança.

�� V. CC: arts. 1.901 a 1.946.
Legalidade – O que está conforme a 
ordem jurídica. No Dir. Penal, princípio 

que impede a punição de crimes que a 
lei não define com antecedência.

Legiferar – O mesmo que legislar.

Legislação – Ato ou efeito de legislar, 
de fazer as leis. Conjunto de leis sobre 
uma matéria ou de um país.

Legislativo – Um dos Três Poderes em 
que se funda a soberania do Estado 
no regime democrático, encarregado 
de elaborar leis. No Brasil, o Poder 
Legislativo é exercido pelo Congresso 
Nacional (Câmara dos Deputados 
e Senado Federal), com atribuições 
fixadas pela CF.

�� V. CF: arts. 44 a 75.
Legítima – É a parte da herança do 
testador reservada por lei aos herdeiros 
em linha reta, também denominados 
herdeiro necessários, que não pode ser 
objeto de doação ou legado.

�� V. CC: arts. 1.846 a 1.849.
Legitimação – Ato de tornar legítimo; 
legalização. Os filhos legitimados são 
em tudo equiparados aos legítimos. A 
Constituição Federal aboliu qualquer 
distinção: todos os filhos podem ser 
reconhecidos a qualquer tempo, sejam 
naturais, sejam adulterinos, sejam 
incestuosos, até na constância da socie-
dade conjugal. Diz a Carta Magna que 
“os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mes-
mos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação”. A Lei no 8.560/1992 
diz que “o reconhecimento dos filhos 
havidos fora do casamento é irrevogável 
e será feito: no registro de nascimento; 
por escritura pública ou escrito parti-
cular, a ser arquivado em cartório; por 
testamento, ainda que incidentalmente 
manifestado; por manifestação expressa 
e direta perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objeto 
único e principal do ato que o contém”. 
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Atualmente, verifica-se que a Lei no 
12.004, de 29-7-2009, altera a Lei no 
8.560, de 29-12-1992, passa a vigorar 
acrescida do art. 2o-A que dispõe que, 
na ação de investigação de paternidade, 
todos os meios legais, bem como os mo-
ralmente legítimos, serão hábeis para 
provar a verdade dos fatos. A recusa do 
réu em se submeter ao exame de código 
genético (DNA) gerará a presunção da 
paternidade, a ser apreciada em conjun-
to com o contexto probatório. É vedado 
reconhecer e legitimar filho na ata do 
casamento. O filho maior não pode ser 
reconhecido sem o seu consentimento. 
O casamento nulo produz os mesmos 
efeitos que um válido, em relação aos 
filhos e ao contraente de boa-fé; esta 
disposição vale para filhos naturais, 
adulterinos ou incestuosos. O filho pode 
mover ação para provar filiação legítima 
ou legitimada. A legitimação tem de 
ser averbada no Registro Civil. A legi-
timação dos filhos falecidos aproveita 
aos seus descendentes. Para efeitos da 
sucessão, aos filhos legítimos se equi-
valem ou se equiparam os legitimados, 
os naturais reconhecidos e os adotivos. 
O casamento legitima os filhos comuns, 
antes dele nascidos ou concebidos.

Legítima Defesa – Causa excludente 
da antijuridicidade, consistente em 
repelir injusta agressão, atual ou 
iminente, a direito seu ou de outrem, 
usando moderadamente dos meios 
necessários.

�� V. CP: arts. 23, II e parágrafo 
único, e 25. 

	Defesa putativa: É aquela em que 
a pessoa, por erro justificável pelas 
circunstâncias, repele aquilo que lhe 
parece ser uma agressão injusta e atual.

	Ad causam: Legitimação material, 
para a causa. Qualificação para atuar 
como parte a qual decorre de interesse 
na causa.

	Ad processum: Legitimação proces-
sual para o processo. Qualificação de 
pessoa que, como parte, tem os requi-
sitos legais para estar no processo.
Legislatura – Parte da atividade de 
casa de leis que vai, em geral, da posse 
de novos membros eleitos até o final do 
respectivo mandato.

Legitimário – Herdeiro necessário, a 
quem cabe a legítima.

Legitimidade – Retidão, conformidade 
com a lei; qualidade do que é legítimo.

	Para o processo: Reunião da con-
dição de legítimo interesse e a capa-
cidade para agir em juízo, por si ou 
representado por outrem, com outorga 
de mandato a advogado habilitado.

Lei – Norma escrita, elaborada por 
órgão competente, com forma estabe-
lecida, pela qual as regras jurídicas 
são criadas, modificadas ou extintas.

	Antitruste: V. Lei no 8.884/1994 (Lei 
Antitruste).

	Ânua: Diz-se da lei temporária com 
vigência de apenas 1 ano, ou daquela 
cuja matéria é objeto de nova lei a cada 
ano. A lei orçamentária é exemplo de 
lei ânua.

	Autoaplicável (Self-executing): 
Aquela que produz efeitos sem neces-
sidade de lei complementar. Pode ser 
aplicada diretamente pelo juiz e per-
tence à classe das normas completas 
ou de eficácia plena. 

	Cogente: Aquela que impõe uma 
ação ou omissão, sendo o oposto das 
leis dispositivas, que são optativas.

	Complementar à Constituição: Pre-
ceito legal destinado a completar a 
Constituição, sem, contudo, alterá-la. É 
a própria Carta Magna que determina 
a complementação de seu texto por esta 
espécie de lei. Será aprovada apenas 
por maioria absoluta. Não havendo o 
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que completar, não há que se falar em 
lei complementar.

�� V. CF: arts. 59, II, e 69.

	Constitucional: Aquelas que modifi-
cam parcialmente a Constituição como 
as Emendas.

�� V. CF: art. 60.

	De Conflito: Aquela que tem por 
objeto decidir quanto à aplicação da 
lei nova ou da lei anterior, ou em que 
medida se aplicará uma delas.

	De Incentivo à Cultura: Cria o Pro-
grama Estadual de Incentivo à Cultura 
e institui o Conselho de Desenvolvi-
mento Cultural, que se responsabiliza 
pela análise dos projetos. Os recursos 
que ela destina não podem superar 
80% do custo total dos projetos.

�� V. Lei Estadual no 8.819/1994 
(Lei de Incentivo à Cultura).

	De Introdução ao Código Civil: A 
Lei de Introdução ao Código Civil é o 
conjunto de disposições preliminares 
que antecede o próprio código, dispondo 
sobre a eficácia das leis no espaço e no 
tempo, assim como sua interpretação, 
aplicação e integração.

�� V. Dec.-lei no 4.657/1942 (Lei 
de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro).

	De Ordem Pública: São as leis que 
derrogam convenções entre particu-
lares, sobrepondo o interesse social à 
vontade de contratar. Exemplos: art. 
51 do CDC e art. 442 da CLT.

	Delegada: Lei elaborada pelo Pre-
sidente da República mediante de-
legação do Poder Legislativo. As leis 
delegadas podem ser alteradas ou 
revogadas.

�� V. CF: art. 68.

 De Ordem Pública: Aquela que re-
voga as convenções entre particulares, 
sem que contra ela se possa opor a 
autonomia da vontade individual; não 
valem, também, os direitos adquiridos. 
É norma obrigatória, que as partes não 
podem modificar em seus atos.

	Dispositiva: As que não ordenam 
nem proíbem, com antecedência, ações 
ou omissões, limitando-se a facultar ou 
reconhecer a existência de direitos, que 
serão exercidos conforme a vontade do 
seu titular.

	Do Audiovisual: Permite desconto 
fiscal para quem comprar quotas 
de filmes em produção; o limite de 
desconto para pessoas jurídicas é de 
3%, para físicas, de 5% sobre o IR. O 
limite de investimento por projeto é de 
R$ 3 milhões. Os projetos, para serem 
enquadrados na lei, precisam passar 
pela Comissão para o Desenvolvimento 
do Audiovisual, em Brasília.

 Excepcional ou Temporária: Aquela 
que visa solucionar situações anormais 
do Estado, mesmo derrogando direitos 
e garantias do cidadão, como no esta-
do de sítio (q.v.). Mesmo decorrido o 
período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, 
ela se aplica ao fato praticado durante 
a sua vigência.

	Extravagante: Aquela que não faz 
parte de um código; isolada.

	Marcial: É aquela posta em vigor 
com a finalidade de determinar as pu-
nições dos infratores militares durante 
a guerra.

	Mendonça: Permite ao contribuinte 
do IPTU e do ISS, em São Paulo, aba-
timento de até 70% desses impostos 
para patrocínio cultural. Não pode 
o desconto ir além de 20% do valor 
do imposto; pode-se, porém, lançar 
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a diferença entre patrocínios e des-
contos do imposto, a seu favor, para 
outros pagamentos dos impostos num 
prazo de até 24 meses, podendo nesse 
período resgatar o total de desconto a 
que tem direito.

�� V. Lei Municipal no 10.923/1990 
(Dispõe sobre incentivo fiscal para 
a realização de projetos culturais, 
no âmbito do Município de São 
Paulo).

	Orçamentária: É de iniciativa do 
Poder Executivo e compreenderá o 
orçamento fiscal referente aos poderes 
da União, o orçamento de investimento 
das empresas da União e o orçamento 
da Seguridade Social. A CF prevê seus 
critérios e encaminhamento.

�� V. CF: art. 165.

	Ordinária: É a lei padrão. Lei elabo-
rada pelo Legislativo e sancionada pelo 
Executivo. Hierarquicamente é inferior 
à lei complementar.

�� V. CF: art. 59, III.

	Pelé: Aquela que instituiu normas 
gerais sobre esportes.

�� V. Lei no 9.615/98 (Lei Pelé).

	Penal em Branco ou Aberta: Norma 
que exige complementação, por outras 
normas, de nível igual ou não. Em 
sentido estrito ela é complementada 
por outra de nível diverso, em que a lei 
é suprida por portaria ou regulamento, 
como no caso de transgressão de tabela 
oficial de preços. Em sentido amplo, é 
complementada por outra de nível idên-
tico, como ocorre na violação de direitos 
autorais, em que a lei penal é suprida 
pela lei civil de direitos autorais.

	Retroativa: Aquela que incide sobre 
fato ocorrido antes de sua vigência.

	Rouanet: Lei de incentivo cultural 
que permite às empresas patrocina-

doras um abatimento de até 4% no 
Imposto de Renda, se já se dispuser 
de 20% do valor da proposta. O projeto 
precisa ser aprovado pelo Ministério 
da Cultura, depois de apresentado 
à Coordenação-Geral do Mecenato e 
aprovado pela Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura. 

�� V. Lei Federal no 8.313/1991 
(Restabelece princípios da Lei n° 
7.505, de 2 de julho de 1986, institui 
o Programa Nacional de Apoio à 
Cultura (Pronac)).
�� V. Dec. no 6.590/2008 (Dispõe 

sobre o procedimento administra-
tivo para aplicação de penalidades 
por infrações cometidas nas ativi-
dades cinematográfica e videofo-
nográfica e em outras atividades 
a elas vinculadas).

	Seca: É uma denominação popular 
da proibição oficial do período em que o 
fabrico, varejo, transporte, importação 
ou exportação de bebidas alcoólicas se 
tornam proibidos ou ilegais.

�� V. Dec. no 6.489/2008 (Regula-
menta a Lei no 11.705/2008, que 
proíbe a comercialização de bebidas 
alcoólicas em rodovias federais).

Leilão – Venda pública de coisa móvel 
ou imóvel àquele que oferece o maior 
lance. Efetuado o leilão, lavrar-se-á o 
auto, expedindo-se a carta de arrema-
tação. Na arrematação, todos os bens 
penhorados devem ser alienados em 
leilão público, sendo o leiloeiro livre-
mente escolhido pelo credor.

�� V. CPC: arts. 686, 704 a 707, 763, 
766, IV, 773 e 1.017, § 3o.

Lenocínio – Crime contra a dignidade 
sexual que consiste em explorar, es-
timular ou favorecer, habitualmente, 
o comércio carnal ou induzir ou cons-
tranger alguém à sua prática, haja ou 
não mediação direta ou intuito de lucro 
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(proxenetismo). O lenocínio engloba, 
pois, a mediação para servir a lascívia 
de outrem, apenado com reclusão de 1 
a 3 anos. Se a vítima é maior de 14 e 
menor de 18 anos, ou se o agente é seu 
ascendente, descendente, cônjuge ou 
companheiro, irmão, tutor ou curador 
ou pessoa a quem esteja confiada para 
fins de educação, de tratamento ou 
de guarda, a pena é reclusão de 2 a 5 
anos, conforme redação dada pela Lei 
no 11.106/2005. Além disso, se o crime 
é cometido com emprego de violência, 
grave ameaça ou fraude, reclusão de 2 
a 8 anos, além da pena corresponden-
te à violência. No caso do crime ser 
cometido com o fim de lucro, aplica-se 
também multa. Incluem-se, igualmen-
te, no lenocínio o favorecimento da 
prostituição ou outra forma de explo-
ração sexual, a casa de prostituição, o 
rufianismo, com penas que variam de 
1 a 8 anos de reclusão e, em alguns 
casos, de multa.

�� V. CP: arts. 227 a 232.
Lesão (Dir. Civil) – Ofensa; dano sofrido 
por pessoa, coisa ou direito. Prejuízo. 
Perda. Em caso de lesão ao direito de 
personalidade pode-se reclamar perdas 
e danos.

�� V. CC: arts. 12, 157 e 171, II.
	Corporal: Crime contra a pessoa 
consistente em ofender a integridade 
corporal ou a saúde de outrem.

�� V. CP: art. 129.
	Culposa: ocorre quando a lesão 
corporal é praticada sem intenção de 
produzir o resultado ilícito, porém, 
previsível, que podia ser evitado.

�� V. Lei no 9.503/1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro).
�� V. Lei no 11.705/2008 (Lei Seca).

Lesbianismo – Termo derivado do 
nome grego Lesbos, que designa uma 

ilha grega onde se instalou a poetisa 
Safo com mulheres de sua predileção 
para práticas homossexuais. Daí tam-
bém chamar-se safismo. Diz-se do amor 
entre duas mulheres (lésbico). 

Letra – Na prova pericial, quando o 
exame tiver por objeto a autenticidade 
da letra e firma, o perito requisitará, 
para efeito de comparação, documen-
tos em repartições públicas; na falta 
destes, poderá requerer ao juiz que a 
pessoa, a que se atribuir a autoria do 
documento, lance em folha de papel, 
por cópia, ou sob ditado, dizeres dife-
rentes, para fins de comparação.

�� V. CPC: art. 434.

	De Câmbio: Título de crédito, feito 
pelo sacador, ao sacado, para que pa-
gue ao tomador quantia certa em local 
e dia determinados.

�� V. CPC: arts. 585, I, e 672.
�� V. LU: arts. 1o e 34.
�� V. Dec. no 2.044/1908 (Lei Cam-

bial).

	Do Tesouro Nacional (LTN): Título 
utilizado para operações do Banco 
Central no mercado aberto e para a 
cobertura do déficit orçamentário.

�� V. Lei no 10.179/2001 (Dispõe 
sobre os títulos da dívida pública 
de responsabilidade do Tesouro 
Nacional, consolidando a legislação 
em vigor sobre a matéria).

	Documentária: Tipo de letra de câm-
bio que se usa no comércio internacional 
contra a transmissibilidade junto ao 
conhecimento de embarque, garantida 
pela mercadoria embarcada.

	Financeira: É um título cambiário 
ao portador, emitido por sociedade de 
crédito, financiamento e investimento, 
a ser colocado no mercado de capitais 
com o aceite ou coobrigação de institui-



163LIB LIC

ção financeira que seja autorizada pelo 
Banco Central.

	Financeira do Tesouro (LFT): De 
responsabilidade do Governo Federal, 
é título escritural cujo objetivo é ob-
tenção de recursos para cobrir déficit 
correspondente a operações de crédito 
por antecipação orçamentária.

�� V. Lei no 10.179/2001 (Dispõe 
sobre os títulos da dívida pública 
de responsabilidade do Tesouro 
Nacional, consolidando a legislação 
em vigor sobre a matéria).

	Hipotecária: Título emitido pelo 
credor hipotecário, representativo do 
seu crédito.

	Imobiliária: Título de crédito que tem 
lastro em operação imobiliária.

Liberalismo – Doutrina política que 
sustenta as liberdades individuais 
perante o Estado.

Liberdade – Faculdade natural que 
permite à pessoa fazer o que quer, 
nos limites da lei, da moral e dos bons 
costumes, respeitados os direitos de 
cada um. A CF garante que ninguém 
será privado de sua liberdade ou de 
seus bens sem o competente processo 
legal; e também a liberdade para o 
exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, para a locomoção no 
território nacional em tempo de paz, 
a liberdade de reunião pacífica, de 
associação para fins lícitos, vedada a 
de caráter paramilitar, a de criação e, 
na forma da lei, de cooperativas, a livre 
expressão do pensamento, a liberdade 
de crença religiosa, convicção filosófica 
ou política, a liberdade de consciência, 
de imprensa, de ensino, de testar. O CP 
pune atentados contra a liberdade de 
associação e a liberdade do trabalho, 
a primeira com detenção de um mês 
a um ano e multa, além da pena pela 
violência; a segunda, com detenção de 

3 meses a 1 ano, multa e pena contra 
a violência. 

	De associação: Liberdade de criar 
e integrar associação de fins lícitos.

�� V. CF: art. 5o, XVII, XVIII e XX.

	De expressão: Liberdade que tem 
o indivíduo de exteriorizar os próprios 
sentimentos e pensamentos.

�� V. CF: art. 5o, IV e IX.

	De ir e vir: Liberdade de se deslo-
car no território nacional, sair dele e 
voltar a ele.

�� V. CF: art. 5o , XV, XLVI, a. 

	De religião: Aquela que permite ao 
cidadão professar e divulgar religião, 
conservar-se nela ou praticar outra.

�� V. CF: art. 5o, VI.

	Provisória: É a liberdade concedida 
pelo juiz ao indivíduo, para que este 
possa defender-se solto, com ou sem o 
pagamento de fiança.

�� V. CPP: arts. 310, 321, 322 e 350 
e 413, § 2o (com redação dada pela 
Lei no 11.689/2008).

Libidinagem – Sensualidade, lascívia. 
Forçar a prática de atos libidinosos 
com alguém, sob constrangimento, 
violência ou grave ameaça, diversos 
da conjunção carnal, apenado com 
reclusão de 6 a 10 anos. 

�� V. CP: arts. 214 e 216.

Licença-Maternidade (Dir. do Traba-
lho) – Direito concedido à gestante 
para afastar-se do trabalho e cuidar 
de filho recém-nascido.

�� V. CF: art. 7o, XVIII.
�� V. Lei no 8.112/1990 (Dispõe so-

bre licença à gestante, funcionária 
pública): arts. 207 a 210.
�� V. Lei no 11.770/2008 (Cria o 

Programa Empresa Cidadã, des-
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tinado à prorrogação da licença- 
-maternidade mediante concessão 
de incentivo fiscal, e altera a Lei no 
8.212/1991).
�� V. Dec. no 7.052/2009 (Regula-

menta a Lei no 11.770/2008, que 
cria o Programa Empresa Cidadã, 
destinado à prorrogação da licença-
-maternidade, no tocante a empre-
gadas de pessoas jurídicas).

Licença-Paternidade (Dir. do Trab.) 
– Período de 5 dias concedido ao 
trabalhador para permanecer ao lado 
de filho recém-nascido, sem prejuízo 
do salário.

�� V. CF: art. 7o, XIX.
�� V. ADCT: art. 10, § 1o.

Licitação (Dir. Adm.) – Ato promovido 
pela Administração Pública direta ou 
indireta entre aqueles que se habilitam 
na compra ou alienação de bens ou na 
concessão de serviço ou obra pública.

�� V. CF: arts. 22, XXVII, 37, XXI e 
§§ 1o e 2o, e 175.
�� V. CC: art. 2.019, § 2o.
�� V. Lei no 8.666/1993 (Regula-

menta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública).
�� V. Lei no 11.783/2008 (Acrescen-

ta o inciso XXIX ao caput do art. 24 
da Lei no 8.666/1993, que regula-
menta o inciso XXI do caput do art. 
37 da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da administração pública).

	Serviços de Publicidade: É o conjun-
to de atividades realizadas integrada-
mente que tenham por objetivo o es-
tudo, o planejamento, a conceituação, 
a concepção, a criação, a execução in-
terna, a intermediação e a supervisão 
da execução externa e a distribuição 

de publicidade aos veículos e demais 
meios de divulgação, com o objetivo de 
promover a venda de bens ou serviços 
de qualquer natureza, difundir ideias 
ou informar o público em geral (art. 2o 
da Lei no 12.232/2010).

�� V. Lei no 12.232/2010 (Dispõe 
sobre as normas gerais para a 
licitação e contratação pela admi-
nistração pública de serviços de pu-
blicidade prestados por intermédio 
de agências de propaganda).

Lide – Demanda, litígio, pleito judicial, 
questão que se decide na justiça; con-
flito de interesse suscitado em juízo. 
Meio pelo qual se exercita o direito de 
ação. A lide diz-se pendente, da citação 
inicial à sentença final; e temerária, 
sem justa causa ou interesse jurídico, 
com abuso do direito de litigar apenas 
para prejudicar a outrem.

Liminar – Medida tomada com a 
finalidade de resguardar direitos. A 
liminar se dá por ordem judicial, antes 
da discussão do feito.

Limitação de Fim de Semana – Trata--
-se de interdição temporária de direito, 
que consiste na obrigatoriedade de 
ficar por tempo determinado (cinco 
horas diárias), aos sábados e domin-
gos, em casa de albergado ou outro 
estabelecimento prisional adequado. 
Durante essa permanência, podem 
ser ministrados cursos e palestras ao 
condenado ou atividade educativa.

�� V. CP: art. 48 e parágrafo único.

Liquidação – Ato ou efeito de liquidar. 
Operações pelas quais uma sociedade 
mercantil, em fase de dissolução, com 
o ativo em liquidação, dispõe do seu 
patrimônio com o ajuste final de suas 
contas, concluindo as operações que 
iniciara, fazendo a cobrança de créditos 
e saldando os seus débitos, e, por fim, 
distribuindo aos seus sócios o ativo 
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líquido ou os prejuízos que se verifica-
rem, segundo a lei ou contrato social. 
Diz-se também da fase do inventário 
em que o contador do juízo relaciona os 
bens avaliados, deduz do seu total as 
dívidas, as custas e despesas judiciais, 
apura o líquido partível, estabelece o 
valor de cada cota-parte hereditária e 
faz o cálculo do imposto de transmissão 
causa mortis.

Litigante – Aquele que litiga, que é 
parte, ativa ou passiva, de um processo 
no juízo contencioso; demandante.

	De má-fé: Quando o litigante age 
de propósito contra o Direito ou as 
finalidades do processo.

�� V. CPC: art. 17.
�� V. Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação 

Civil Pública).

Litígio – Pendência que está em juízo 
para ser examinada. O litígio tem iní-
cio quando a parte contesta o pedido 
do autor.

�� V. CPC: arts. 5o, 282, 297 e 300 
a 306.

Litisconsórcio (Dir. Proc. Civil) – 
Reunião, em um mesmo processo, de 
vários autores e vários réus, ligados 
pelo mesmo direito material discutido.

�� V. CPC: arts. 46 a 49, 74, 75, 320, 
472, 592 e 981.

Litispendência – Diz-se da lide que 
está pendente, isto é, ainda não foi 
julgada. A litispendência não signi-
fica identidade de causas, mas sim 
pressuposto da arguição da identidade 
de causas.

�� V. CPC: arts. 90, 219, 267, V, 
e 301, V.
�� V. CPP: arts. 95, III, e 110.

Livramento Condicional – Permissão 
dada ao condenado que já cumpriu 
determinado período de pena privativa 

de liberdade e que, preenchendo os 
requisitos legais, pode ser libertado 
antecipadamente.

�� V. CP: arts. 83 a 90, 112, I, 
e 113.
�� V. CPP: arts. 581, XII, e 710 

a 733.
Livre Convencimento – Sistema ado-
tado nas leis processuais brasileiras 
segundo o qual o juiz decide pela sua 
convicção pessoal, sempre com respeito 
à apreciação das provas nos autos. 
Não constitui mero arbítrio, visto que, 
além de ater-se às provas, o juiz deve 
demonstrar as razões de seu convenci-
mento e fundamentar a decisão.

Lobby – Palavra inglesa que designa 
grupo de pressão para obtenção de 
aprovação de medidas legislativas ou 
de procedimentos de seu interesse. 
Grupo de pessoas cujo objetivo é in-
fluenciar processo público de tomada 
de decisões (lobbying).

Locação – Contrato feito entre o 
locador e o locatário, aquele se obri-
gando a dar a este, por preço e tempo 
determinados, o uso e gozo de coisa não 
fungível ou o produto de seu trabalho. 
As normas de locação mercantil não se 
aplicam aos imóveis urbanos, os quais 
são regidos pela Lei no 8.245/1991 (Lei 
de Inquilinato).

�� V. CC: arts. 565 a 578 e 594 
a 609.
�� V. CPC: arts. 585, IV, 701, § 3o, 

e 1.112, IV.
	Mercantil – Arrendamento Mercantil 
(Leasing): Locação de bens móveis 
duráveis ou imóveis, cujo locatário, ao 
término da locação, poderá prorrogar 
o aluguel, devolver o bem ou comprá-lo 
pelo seu valor residual. Na ocorrência 
do descumprimento do contrato caberá 
a reintegração de posse.

�� V. Lei no 11.649/2008 (Dispõe 
sobre procedimento na operação de 
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arrendamento mercantil de veículo 
automotivo (leasing)).

Lockout – Expressão inglesa que 
significa a greve feita pelos patrões, 
encerrando as atividades de suas em-
presas até que sejam satisfeitas suas 
reivindicações.

�� V. CP: arts. 197, 200 e 201.
Locupletamento – O mesmo que 
enriquecimento ilícito, injustificado, à 
custa alheia ou de situação da qual não 
devia tirar proveito pessoal.

Lote – Parte de um todo; objeto ou 
grupo de objetos levados a leilão de 
uma só vez; área reduzida de terreno, 
parte de um loteamento. Refere-se 
também a conjunto de mercadorias da 
mesma qualidade, diferente de outras 
depositadas no mesmo armazém.

Loteamento – Desmembramento feito 
em terras rurais ou urbanas, em lotes 
menores, destinados a venda em pres-
tações sucessivas e periódicas.

�� V. Dec. no 3.079/1938 (Regula-
menta o Dec.-lei no 58/1937, que 
dispõe sobre o loteamento e a venda 
de terrenos para pagamento em 
prestações).
�� V. Lei no 4.778/1965 (Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de serem 
ouvidas as autoridades florestais 
na aprovação de plantas e planos de 
loteamento para venda de terrenos 
em prestações).
�� V. Lei no 6.014/1973 (Adapta ao 

novo Código de Processo Civil as 
leis que menciona).
�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 

sobre os registros públicos): arts. 
161, I, 19 e 20, 167, II, 3.
�� V. Lei no 6.766/1979 (Dispõe sobre 

o Parcelamento do Solo Urbano).
Loto – Jogo de azar, realizado com 
cartões numerados, adquiridos pelos 
jogadores e que vão sendo por eles 

preenchidos à medida que os números 
são retirados de uma sacola. O mesmo 
que víspora.

�� V. CP: art. 50.
Loucos de Todo o Gênero – Estão 
incluídos, na lei civil, entre os absolu-
tamente incapazes de exercer os atos 
da vida civil. Do ponto de vista penal 
são irresponsáveis ou têm sua impu-
tabilidade diminuída, conforme o caso. 
Não podem ser admitidos como tes-
temunhas. Estão sujeitos à curatela, 
assim como os psicopatas, toxicômanos 
e viciados em substâncias que causem 
dependência física ou psíquica. No caso 
de loucura furiosa, o Ministério Público 
providenciará sua interdição; antes 
de autorizá-la, o juiz examinará pes-
soalmente o arguido de incapacidade, 
ouvindo profissionais sobre o caso. Os 
loucos, se impossível ou inconveniente 
mantê-los em casa, ou por exigência 
de seu tratamento, serão internados 
em estabelecimentos adequados. Eles 
são incapazes de testar, incluídos os 
que, ao testar, não estejam em seu 
perfeito juízo; também não podem ser 
testemunhas em testamento.

�� V. CC: arts. 3o, II, 228, II, 1.767, 
I, 1.777 e 1.860.
�� V. CP: art. 26.

LSD (Toxicologia) – Abreviatura 
usada para denominar, em alemão, 
Liserg Saure Diethylamid. Substância 
resultante da união do ácido lisérgico 
e da dietilamida, obtida em 1938 pelo 
cientista alemão Albert Hoffman. Com 
apenas 30 microgramas dessa subs-
tância, o usuário passa a ter violentas 
alucinações que duram, em média, 2 
horas. Fisicamente a droga provoca a 
dilatação das pupilas, vômitos e rubor 
facial. É difícil controlar o tráfico do 
LSD pois essa substância não possui 
cor nem cheiro.

Lucro Cessante – Ganho que alguém 
deixou de obter sobre coisa a que tinha 
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direito por culpa ou inexecução de obri-
gação por outrem. Privação de lucro 
previsto; efeito danoso, imediato e indi-
reto, de ato ilícito. V. Dano emergente.

�� V. CC: arts. 402 a 404.
Lustro – Período de 5 anos.

Luvas – Pagamento de importância 
que acresce ao aluguel, a título de 
compensação pelo valor do ponto, na 

locação comercial. Constitui contraven-
ção penal exigir, por motivo de locação 
ou sublocação, quantia ou valor além 
do aluguel e encargos permitidos. Pena 
de prisão simples de 5 dias a 6 meses 
ou multa de 3 a 12 meses do valor do 
último aluguel atualizado, revertida 
em favor do locatário. São nulas de 
pleno direito cláusulas contratuais que 
estipulem pagamento de luvas.





Mãe – Ascendente feminino em pri-
meiro grau.

	Genética: Ao contrário da mãe ges-
tacional, é aquela que transmite seu 
patrimônio genético à criança.

	Gestacional: Também chamada mãe 
substituta (barriga de aluguel) e mãe 
incubadora. É a mulher que cede seu 
útero para gestação de filho concebido 
por gametas de terceiros, masculinos 
e femininos.

	Social: É a mulher que dá assistência 
ao menor abandonado, exercendo esse 
encargo em um sistema de casas-lares.

�� V. Lei no 7.644/1987 (Dispõe so-
bre a Regulamentação da Atividade 
de Mãe Social): art. 2o.

Má-Fé – Atitude consciente de lesar 
interesse alheio.

�� V. CC: arts.1.220, 1.254 a 1.256, 
1.270 e 1.271.

Magistrado – No sentido estrito, é 
o juiz que tem poderes para julgar 
(excetuados os juízes de fato, como os 
jurados e outros). Membro do Poder 
Judiciário; juiz togado.

Magistratura – Classe dos magistra-
dos, que formam a ordem judiciária. 
Carreira ou função de magistrado; a 
própria duração do seu cargo.

Maior – Indivíduo que atinge a maio-
ridade civil, podendo dispor de sua 
pessoa e bens. A pessoa maior de 60 só 
pode se casar no regime de separação 
de bens. V. Maioridade Civil.

�� V. CC: arts. 1.618 e 1.641.
�� V. CP: arts. 65, I, 77, § 2o, e 115.

Maioridade Civil – Pelo novo CC a maio-
ridade começa aos 18 anos. Fica assim 
abolida a necessidade de autorização 
do pai ou responsável para casamento, 
abertura de empresas e compras a cré-
dito, assim como todos os atos da vida 
civil. Também aos 18 anos pode a pessoa 
adotar (CC: art. 1.618) e ser processada 
para pagar indenização por acidente de 
trânsito, por exemplo.

�� V. CC: art. 5o.

Malversação – Falta grave de funcio-
nário encarregado da gerência de bens; 
má gerência, administração nociva de 
negócios públicos ou privados; dilapi-
dação de um patrimônio.

Mandado – Ato escrito de autoridade 
pública competente, judicial ou admi-
nistrativa, determinando a prática de 
ato ou diligência.

	De Injunção (Dir. Constitucional): 
Garantia constitucional do exercício de 
um direito ainda não regulamentado 
em lei complementar ou ordinária. 
Graças a sua implantação, o direito 
subjetivo ainda não regulamentado 
em lei pode ser exercido, até porque o 
§ 1o do art. 5o da CF diz que as normas 
definidoras dos direitos e garantias 
têm aplicação imediata. Nos termos 
da Lei no 8.038/1990, o rito processual 
do mandado de injunção é o mesmo do 
mandado de segurança.

�� V. CF: art. 5o, LXXI.

M
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	De Segurança: Remédio ou garantia 
constitucional de que dispõe a pessoa 
física ou jurídica, órgão com capacidade 
processual ou universalidade que a lei 
reconhece, para proteção de direito in-
dividual líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, que 
tenha sido lesado ou esteja na iminên-
cia de o ser, por autoridade de qualquer 
categoria ou função, responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder. Criação 
do direito brasileiro, o mandado de 
segurança toma forma na Constituição 
Federal de 1934 e permanece nas que 
a seguiram, até a atual. 

�� V. CF: art. 5o, LXIX.
�� V. Lei no 1.533/1951 (antiga 

Lei do Mandado de Segurança – 
Revogada).
�� V. Lei no 12.016, de 7-8-2009 

(Lei do Mandado de Segurança 
Individual e Coletivo).

 	De Segurança Coletivo: Garantia 
constitucional prevista no art. 5o, LXX, 
da CF e que objetiva estender o alcance 
do mandado de segurança individual 
às pessoas jurídicas. Tutela, portanto, 
direitos coletivos, aliás, previstos, 
expressamente, na epígrafe do Capí-
tulo I do Título II, da Constituição. 
Fica sanada, com isto, a omissão da 
Carta Constitucional de 1967. Assim 
dispõe a Constituição vigente: “Art. 5o 
(...) LXX – O mandado de segurança 
coletivo pode ser impetrado por: a) 
partido político com representação 
no Congresso Nacional; b) organiza-
ção sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e 
em funcionamento há pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados”.

Mandato – Contrato feito pelo mandan-
te, para que o mandatário atue em seu 
nome, praticando determinados atos.

�� V. CC: arts. 653, 656 e 657.

�� V. CPC: art. 36.
�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto da 

Advocacia e a OAB): art. 5o.

	Em Causa Própria: Quando o man-
dato é conferido em causa própria, 
não terá eficácia a sua revogação 
nem a morte de qualquer das partes 
o extinguirá e o mandatário ficará 
dispensado de prestar contas, podendo 
transferir para si os bens móveis ou 
imóveis objeto do mandato, atendidas 
as formalidades legais.

�� V. CC: art. 685.

Manicômio Judiciário – Estabele-
cimento psiquiátrico mantido pelo 
Estado, no qual são recolhidos os 
delinquentes absolvidos por serem 
totalmente inimputáveis, por doença 
mental ou desenvolvimento mental 
retardado, assim como os sentenciados 
quando acometidos de loucura.

�� V. CP: arts. 41, 96 e 97.

Marca de Fábrica (Propriedade In-
dustrial) – Nome ou sinal que deve 
ser registrado no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial, usado pelo 
fabricante, industrial ou artífice, para 
identificar e diferenciar seus produtos 
de outros semelhantes.

�� V. CF: art. 5o, XXIX.
�� V. Lei no 9.279/1996 (Regula 

direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial).

Marco – Peça de madeira, cimento 
armado ou pedra com que se faz a 
assinalação das linhas divisórias nas 
demarcações de terras. Baliza, piquete, 
estaca. Dividem-se em: condutores, 
os que indicam o rumo nos trabalhos 
geodésicos; primordiais, principais 
ou peões, os que determinam o ponto 
de partida das operações nas áreas a 
demarcar; e terminais, os que indicam 
os pontos onde finda a demarcação.
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�� V. CPC: arts. 960 a 963.

Matéria – O fundamento de fato ou de 
direito, a substância de uma enuncia-
ção jurídica. Essência de obra escrita, 
do assunto tratado em uma obra.

Matricida – Aquele que mata a própria 
mãe, que comete matricídio.

Matrícula – Inscrição.

	De Universidade Pública: “A cobran-
ça de taxa de matrícula nas univer-
sidades públicas viola o disposto no 
art. 206, IV, da Constituição Federal” 
(Súm. Vinculante no 12).

Maus-tratos – Delito que consiste em 
submeter alguém a trabalho excessi-
vo ou inadequado, abusar dos meios 
de correção ou disciplina, privar de 
alimentação ou dos cuidados indis-
pensáveis, estando a pessoa sob sua 
autoridade, guarda, ou vigilância para 
fins de educação, ensino, tratamento ou 
custódia, expondo-a a perigo de vida ou 
de saúde. A pena é de detenção de 2 me-
ses a 1 ano ou multa. Se resulta lesão 
corporal de natureza grave, reclusão 
de 1 a 4 anos; se resulta a morte, re-
clusão de 4 a 12 anos. Perderá o poder 
familiar, por ato judicial, o pai ou a mãe 
que castigar imoderadamente o filho. 
Verificada a hipótese de maus-tratos, 
pelos pais ou responsável pelo menor, 
a autoridade poderá determinar, como 
medida cautelar, o afastamento do 
agressor da moradia comum.

�� V. CC: arts. 1.635 e 1.638.

�� V. CP: art. 136.

�� V. Lei no 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente): arts. 
129 e 130.

Meação (Dir. Civil) – Direito que uma 
pessoa tem, em relação a outra, à me-
tade dos bens em comunhão.

Mediação (Dir. Civil) – Ato pelo qual 
se reaproximam duas partes contra-
tantes, com o objetivo de orientá-las, 
mediante comissão a ser paga por um 
ou ambos os interessados.

Medicina Legal – Ramo da Medicina 
aplicado ao Direito, para esclarecer a 
justiça em questões de ordem criminal, 
civil ou administrativa.

Medida – 1. Condição que o juiz, na 
sentença de condenação, ou absolvi-
ção, impõe ao réu, restringindo-lhe a 
liberdade ou realizando providência 
de proteção social, quando os motivos 
e circunstâncias do crime autorizem a 
suposição de que ele torne a delinquir. 
2. Ato legislativo; providência, regula-
mento ou prescrição com força de lei.

	Cautelar (Proc. Civil): Medida de 
ação cautelar é a que se propõe para 
assegurar a eficácia de um processo 
distinto. O art. 796 do CPC dispõe 
que o procedimento cautelar pode ser 
instaurado antes ou no transcorrer do 
processo principal e deste é sempre 
dependente. As medidas cautelares 
podem ser típicas ou atípicas. Entre 
as típicas citemos o arresto, a busca e 
apreensão, os alimentos provisionais, 
o atentado e o protesto, estando as 
atípicas previstas no art. 798 do CPC.

�� V. CPC: arts. 796 a 889.

	De Segurança (Dir. Penal): Pena de 
natureza preventiva, consistente em 
internação em hospital de custódia 
ou tratamento ambulatorial, e que 
tem por finalidade impedir que o cri-
minoso de alta periculosidade volte a 
delinquir.

�� V. CP: arts. 96 a 99.

�� V. CPP: arts. 378 a 380, 386, 387, 
492, II, c, 581, XIX a XXIII, 596, 
parágrafo único, 627, 715 e 751.
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	Liminar: Medida preventiva cuja 
finalidade é a de resguardar direitos 
ameaçados. Precede a interposição do 
feito em juízo e tanto pode ser conce-
dida como denegada.

�� V. CPC: art. 804.

	Provisional: Providência urgente 
que se toma no curso de uma causa, 
como prestação de alimentos, serviços 
para conservação de coisa objeto de 
apreensão.

	Provisória (Processo Legis lativo): 
Diploma legal de competência priva-
tiva do Presidente da República, que 
tem por finalidade resolver provisoria-
mente situações sociais de relevância 
e urgência, até que seja ratificada em 
definitivo pelo Congresso Nacional. 
Sucedeu ao Decreto-lei da CF de 1967, 
embora transfira uma soma maior de 
poderes ao Congresso Nacional na sua 
apreciação.

�� V. CF: arts. 59, V, e 62.

	Restritiva de Liberdade: As penas 
privativas de liberdade podem ser de 
três espécies – reclusão, detenção e 
prisão simples. Entre a reclusão e de-
tenção não há diferença ontológica. No 
entanto, suas consequências jurídicas 
as diferenciam. Na reclusão o regime 
inicial de cumprimento de pena é o 
fechado; já na detenção é o semiaberto. 
A prisão preventiva é, em regra, possí-
vel nos crimes apenados com reclusão. 
Já os crimes apenados com detenção 
são, em regra, afiançáveis. A pena de 
reclusão deverá sempre ser executada 
com prioridade sobre a de detenção. A 
prisão simples, por sua vez, é cumprida 
sem rigor penitenciário e o condenado 
deve permanecer separado daqueles 
que cumprirem pena de reclusão e 
detenção.

	Tribunal do Júri: V. art. 413, § 3o, do 
CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

Meeiro – Aquele que possui ou tem 
direito à metade de uma coisa ou de 
certos bens, como cada cônjuge em 
relação ao patrimônio comum do casal, 
sob regime de comunhão de bens. No 
contrato de meação rural, o proprietá-
rio e o colono são meeiros.

Meio Ambiente – É o conjunto de condi-
ções, leis, influências e infra-estrutura 
de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida 
em todas as suas formas. O conceito 
legal do art. 3o, I, da Lei no 6.938/1981 
sinaliza o meio ambiente como uma 
unidade formada por inter-relações 
entre o homem, a natureza original, a 
artificial e os bens culturais, de forma 
interdependente. Portanto, o ambiente 
é um bem unitário formado também 
pelo patrimônio cultural em sentido 
amplo (histórico, artístico, turístico, 
paisagístico e arquitetônico).

�� V. CF: arts. 5o, LXXIII, 23, 30, 
216 e 225.
�� V. Lei no 4.717/1965 (Regula a 

ação popular).
�� V. Lei no 9.605/1998 Lei dos 

Crimes Ambientais). 
�� V. Dec. no 3.179/1999 (Dispõe 

sobre a especificação das sanções 
aplicáveis às condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente).
�� V. Resolução do CONAMA no 

396/2008 (Dispõe sobre a classi-
ficação e diretrizes ambientais 
para o enquadramento das águas 
subterrâneas).
�� V. Lei no 11.685/2008 (Institui o 

Estatuto do Garimpeiro).
�� V. Lei no 11.699/2008 (Dispõe so-

bre as Colônias, Federações e Con-
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federação Nacional dos Pescadores, 
regulamentando o parágrafo único 
do art. 8o da Constituição Federal 
e revoga dispositivo do Dec.-lei no 
221/1967).

Memoriais – Peças escritas nas quais as 
partes apresentam suas razões, após a 
instrução do processo, quando a causa 
apresentar questões de fato e de direito. 
Substituem, portanto, o debate oral.

�� V. CPC: art. 454, § 3o.

Mendicância – Ato de pedir, publica-
mente, com habitualidade, esmolas 
ou auxílio de qualquer natureza, a 
pretexto de pobreza ou necessidade. 
Indigência. Se exercida por ociosidade 
ou cupidez é contravenção penal, ape-
nada com prisão simples de 15 dias a 
3 meses. Aumenta-se a pena de um 
sexto a um terço se é praticada de modo 
vexatório, ameaçador ou fraudulento; 
com simulação de moléstia ou deformi-
dade; em companhia de alienado ou de 
menor de 18 anos.

�� V. LCP: art. 60.

Menor – Pessoa que não atingiu a 
maioridade, que não alcançou, em 
virtude de idade, a capacidade jurídi-
ca plena; não pode, portanto, exercer 
pessoalmente os seus direitos, nem 
pode ser responsabilizado por deveres 
inerentes ao maior de idade. O menor 
goza de inimputabilidade penal até os 
18 anos. Aos 16 anos, com o voto facul-
tativo, o menor atinge a maioridade 
política. Diz-se impúbere o menor que 
não atingiu a idade permitida para 
o casamento (16 anos); púbere, o que 
pode contrair matrimônio (maior de 
16 anos). O menor de 18 anos é pe-
nalmente inimputável, ficando sujeito 
à legislação especial. A corrupção de 
menores trata-se do ato de induzir 
alguém menor de 14 anos a satisfazer 
a lascívia de outrem, com reclusão, 

de 2 a 5 anos, conforme redação dada 
pela Lei no 12.015/2009. Entregar filho 
menor de 18 anos a pessoa inidônea é 
crime apenado com detenção de 1 a 2 
anos. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão 
se o agente pratica delito para obter 
lucro ou se o menor é enviado para o 
exterior. Incorre na mesma pena quem 
auxilia a efetivação de ato destinado ao 
envio de menor para o exterior, com fito 
de lucro. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente dispõe sobre sua proteção 
integral, considerando criança a pessoa 
até 12 anos de idade incompletos, e 
adolescente a que tem entre 12 e 18 
anos. Excepcionalmente, aplica-se o 
Estatuto às pessoas entre 16 e 18 anos 
de idade. A lei trata de seus direitos 
fundamentais, da prevenção de ocor-
rência de ameaça ou violação de seus 
direitos, da política de atendimento, 
das medidas de proteção, da prática 
de ato infracional, das medidas per-
tinentes aos pais ou responsáveis, do 
acesso à justiça, da perda e suspensão 
do poder familiar, da destituição da tu-
tela, da adoção, da colocação em família 
substituta, da liberdade assistida etc. 
Prescreve em um ano, contado o prazo 
do dia em que chegar à maioridade, a 
ação do filho para desobrigar e reivindi-
car imóveis de sua propriedade, aliena-
dos ou gravados pelo pai fora dos casos 
expressos em lei; e a ação dos herdeiros 
do filho, a contar do dia do falecimento, 
se o filho morreu menor, e também a do 
seu representante legal, se o pai decaiu 
do poder familiar, correndo o prazo da 
data em que houver decaído. O adota-
do, quando menor ou interdito, poderá 
desligar-se da adoção no ano imediato 
àquele em que cessar a interdição ou 
a menoridade. Quem institui um me-
nor herdeiro, ou legatário seu, poderá 
nomear-lhe curador especial para os 
bens deixados, ainda que o menor 
esteja sob o poder familiar ou curatela. 

MEM MEN
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Os menores abandonados terão tutores 
nomeados pelo juiz ou serão recolhidos 
a estabelecimentos públicos destinados 
a este fim. O mútuo feito a menor, sem 
prévia autorização de quem o guarda, 
não pode ser reavido nem do mutuário 
nem de seus fiadores ou abonadores; 
este dispositivo perde eficácia se a 
pessoa que poderia autorizar o mútuo 
o ratificar depois; se o menor, ausente 
essa pessoa, foi constrangido a contrair 
o empréstimo para seus alimentos 
habituais; se o menor tiver bens como 
os indicados no art. 1.693 II, do CC; 
neste caso, a execução do credor não lhe 
poderá ultrapassar as forças. 

�� V. CF: arts. 14, § 1o, II, c, e 228.
�� V. CC: arts. 3o e 5o, §§ 1o e 2o.
�� V. CPC: arts. 405, § 1o, III, e 

888, IV e V.
�� V. CP: arts. 27, 65, I, 115, 218 

e 245.
�� V. Lei no 8.069/1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA).

Menoridade – Período de vida em que 
a pessoa, por causa da idade, não tem 
capacidade jurídica plena. A incapaci-
dade do menor é absoluta, quando tem 
menos de 16 anos; e relativa, se maior 
de 16 e menor de 18; mas a incapacida-
de pode cessar pela emancipação (q.v.).

�� V. CC: arts. 3o e 4o.
�� V. LC no 128/2008 (Altera a LC 

no 123/ 2006; o Código Civil entre 
outras).

Meritíssimo – De grande mérito. Tra-
tamento dispensado aos juízes togados 
de primeira instância. Abrevia-se MM. 
Nos arrazoados aos tribunais prefere--
-se a expressão Egrégia Câmara ou 
Colendo Tribunal.

Microempresa – Pessoa jurídica ou 
firma individual, definida por lei como 

microempresa, para que tenha um 
tratamento diferenciado, simplificado 
e favorecido em todos os campos.

�� V. CF: art. 179.
�� V. LC no 128/2008 (Altera a LC 

no 123/2006; o Código Civil entre 
outras).

Militar – Membro das Forças Armadas 
ou de corporações auxiliares, como as 
milícias estaduais. Não corre prescri-
ção contra os que estiverem servindo 
nas Forças Armadas em tempo de 
guerra. O militar na ativa será citado 
na unidade em que estiver servindo, se 
não se conhecer sua residência ou nela 
não for encontrado. São absolutamente 
impenhoráveis o soldo e os equipa-
mentos dos militares. É vedada aos 
militares temporários, para aquisição 
de estabilidade, a contagem em dobro 
de férias e licenças não gozadas (Súm. 
no 346 do STJ). Não viola a Constitui-
ção o estabelecimento de remuneração 
inferior ao salário-mínimo para as 
praças prestadoras de serviço militar 
inicial. Súm. Vinculante no 6 do STF.

�� V. Dec. no 6.604/2008 (Dá nova 
redação ao item 6 do art. 21 do 
Regulamento para as Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares (R-200), aprovado pelo 
Dec. no 88.777/1983).

Ministério Público – Instituição perma-
nente incumbida de defender e fiscalizar 
a aplicação e execução das leis, represen-
tando os interesses da sociedade.

�� V. CF: arts. 21, XIII, 22, XVII, 
107, I, 108, I, a, e 127 a 130.
�� V. CPC: arts. 81 a 85, 116, 246, 

511, 731, 862, 944, 1.177 e 1.189.
�� V. CPP: arts. 47, 68, 87, 92, 93, 

112, 115, 120, 142, 144, 257, 258, 
268, 272, 333, 348, 384, 385, 390, 
399, 406, 408, 416, 419, 436, 448, 
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471, 473, 474, 500, 501, 533, 564, 
576, 593, 653, 654, 688, 730, 734, 
745, 755, 800 e 801.
�� V. CLT: art. 168.
�� V. CC: arts. 1.549, 1.637, 1.692 

e 1.768 a 1.770.

Ministro – É o nome dado ao cargo dos 
juízes da Suprema Corte ou STJ; tais 
cargos só podem ser ocupados por quem 
tenha “notável saber jurídico”, e, ainda, 
“reputação ilibada”. Terá de ter o indica-
do mais de 35 anos e menos de 65 anos. 
Deverá ser nomeado pelo Presidente da 
República, e ser sabatinado pelos Sena-
dores com perguntas jurídicas, políticas 
e filosóficas: obtendo maioria absoluta 
(mais de 50%) dos Senadores não have-
rá óbice para o cargo; 2/3 dessas vagas 
de Ministro do STJ são reservadas a 
juízes de carreira e 1/3 a profissionais 
militantes nas atividades essenciais à 
Justiça (advogados e promotores).

Mitomania – Tendência patológica 
para a mentira, para atrair a atenção 
das pessoas ou alcançar a compaixão de 
outrem. Na sua forma mais acentuada, 
o mitômano faz acusações e autoacusa-
ções de falsos crimes ou de denúncias 
e depoimentos falsos.

Moção – Propositura que contém uma 
declaração ou recomendação. Pode ser 
de censura ou de desconfiança, isto é, de-
liberação parlamentar que desautoriza 
o gabinete podendo causar sua queda.

Moléstia de Trabalho – É a doença 
que se adquire ou se desencadeia em 
razão de condições especiais em que 
o trabalho é realizado e está direta-
mente relacionado a ele. Chama-se 
mesopatia, do grego mesos, meio, e 
pathos, sofrimento. Classificada ou 
não como profissional, equipara-se a 
acidente de trabalho para fins de inde-
nização decorrente de infortunística. 
O trabalhador recebe 92% do salário 

de contribuição do dia do acidente. São 
beneficiários (também das moléstias 
profissionais) os empregados rurais e 
urbanos, os temporários, os avulsos, os 
segurados especiais, os presidiários que 
exerçam trabalho remunerado. Não são 
beneficiários os domésticos, os empre-
sários urbanos ou rurais, os autônomos, 
os eclesiásticos, os facultativos.

Moléstia Profissional – Causada ou de-
sencadeada pelo exercício do próprio tra-
balho peculiar a certa atividade, como 
as doenças provocadas por inalação de 
sílica (silicose). Alguns as denominam 
de idiopatias, ou tecnopatias, isto é, 
doenças da arte, do ofício. Caracteriza-se 
como acidente do trabalho e o traba-
lhador recebe da Previdência Social a 
prestação de 50% do salário-de-benefício 
que deu origem ao auxílio-doença do 
segurado, corrigido até o mês anterior 
ao do início do auxílio-acidente. Também 
se diz doença profissional.

Monarquia – Forma de governo, se-
gundo a classificação de Maquiavel 
(O Príncipe, Maquiavel – Editora Ri-
deel, 2003, trad. Torrieri Guimarães). 
Caracteriza--se pelo aspecto vitalício 
da investidura na chefia do Estado. 
Pode, porém, ser temporária a chefia 
do governo, como ocorre na monarquia 
parlamentarista. O monarca somente 
se afasta se abdica ou morre. A for-
ma mais comum de investidura é a 
hereditária. Tem o monarca o poder 
de escolher livremente seu sucessor: 
cooptação.

Monitoração Eletrônica  – Fiscalização 
dos condenados autorizados à saída 
temporária no regime semiaberto e 
prisão domiciliar realizada por equipa-
mento eletrônico (arts. 146-B e 146-C 
da Lei no 7.210/1984).

�� V. Lei no 12.258/2010 (Altera o 
Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código 
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Penal), e a Lei no 7.210/1984 (Lei 
de Execução Penal), para prever 
a possibilidade de utilização de 
equipamento de vigilância indireta 
pelo condenado nos casos em que 
especifica).

Montepio – Instituição formada com 
o objetivo de prover a subsistência 
daqueles designados por seus filiados, 
quando estes vierem a falecer.

�� V. CC: art. 1.668, V.

Mora – Impontualidade no cumprimen-
to de uma obrigação, seja por parte 
do devedor, ou por parte do credor. À 
primeira dá-se o nome de mora deben-
di, e à segunda, de mora accipiendi 
ou credendi.

�� V. CC: arts. 394 a 401.

Morte – Fim da vida da pessoa natural, 
cessando sua capacidade jurídica.

�� V. CC: arts. 6o e 1.784 a 1.823.
�� V. LRP: art. 88.

Motim – Diz-se da rebelião coletiva de 
grupos sob disciplina estrita. Exem-
plos: tripulação, guarnição militar, 
internos ou presos (CP, art. 354). O 
mesmo que amotinamento.

Motofrete – Meio destinado ao trans-
porte remunerado de mercadorias que 
somente poderá circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou enti-
dade executivo de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, conforme a Lei 
no 12.009, de 29-7-2009, que acresceu 
o Capítulo XIII-A (arts. 139-A e 139-B) 
ao Código de Trânsito Brasileiro.

Multa – Pena desfavorável, consistente 
no pagamento de importância em 
dinheiro.

�� V. CF: art. 5o, XLVI, c.
�� V. CC: arts. 408 a 416.
�� V. CP: arts. 32, III, e 49 a 52.

Multipropriedade – Tempo partilhado 
(Time sharing). É o direito comum de 
uso de uma coisa que se exerce me-
diante rodízio.

Município (Dir. Constitucional) – En-
tidade federada dotada de autonomia 
política, administrativa e financeira, 
com as limitações impostas pela 
Constituição Federal. Enquanto o 
Estado Federal clássico apresenta 2 
ordens de competência, quais sejam, a 
da União e a dos Estados-Membros, o 
Estado Federal brasileiro admite uma 
terceira ordem, a municipal. Cada mu-
nicípio tem sua própria Constituição, 
representada pela lei orgânica (CF: art. 
29), seu Poder Executivo, representado 
pelo prefeito municipal (CF: art. 29, I), 
e seu Poder Legislativo, representado 
pela Câmara de Vereadores (CF: art. 
29, caput, e IV, VI e IX), bem como seus 
impostos (CF: art. 156).

�� V. EC no 57/2008 (Convalida os 
atos de criação, fusão, incorporação 
e desmembramento de Municípios).

Mutatio Libelli – É a mudança da im-
putação, do libelo acusatório.

�� V. CPP: art. 384.
�� V. Lei no 11.719/2008 (Altera dis-

positivos do Dec.-lei no 3.689/1941 
– Código de Processo Penal –, 
relativos à suspensão do processo, 
emendatio libelli, mutatio libelli e 
aos procedimentos).

Mutuante – Diz-se daquele que, no 
contrato de mútuo, entrega a coisa 
mutuada. 

Mutuário – Pessoa que recebe coisa 
fungível por empréstimo, obrigando- 
-se a restituir outra do mesmo gênero, 
qualidade e quantidade. Pessoa que 
contrai empréstimo de dinheiro a juros; 
prestamista de casa própria financiada 
pela Caixa Econômica Federal.

MON MUT



Nação (Dir. Político) – Na brilhante 
definição de Pasquale Estanislao 
Mancini (1817-1888), a nação é uma 
“sociedade natural de homens, na qual 
a unidade de território, de origem, de 
costumes e de língua e a comunhão 
de vida criaram a consciência social”. 
Embora enfatizando que Mancini foi 
bastante feliz ao destacar a consciência 
social como dado marcante da nação, 
vale lembrar que o elemento território, 
em alguns casos, pode ser meramente 
acidental no conceito de nação, pois 
houve – como ainda há – povos que 
se mantiveram durante séculos, sem 
fi xação a uma base física, por exemplo 
os ciganos e, principalmente, os judeus, 
que, dispersados no ano 71 d.C., pelo 
imperador romano Tito, permanece-
ram incólumes como povo até que foi 
criado o atual Estado judeu na Pales-
tina, reconhecido em 1949.

Nacionalidade – Vinculação jurídica 
que prende um indivíduo a um Estado. 
Isso se deve ao local de nascimento, à 
ascendência paterna ou da vontade 
do interessado. Há três critérios para 
a determinação da nacionalidade: 
I – aquele que leva em conta o local de 
nascimento, chamado jus soli (CF: art. 
12, I, a); II – aquele que considera a 
nacionalidade dos pais para determinar 
a dos fi lhos, denominado jus sanguinis 
(CF: art. 12, I, b); III – o misto, que ora 
faz concessões ao jus soli, ora ao jus 
sanguinis (CF: arts. 12, 13 e 22, XIII).

Não à Ordem – Cláusula que, lançada 
em título, impede novo endosso que não 

seja de mandato. Está subentendida no 
endosso pignoratício.

Nascimento – Ato pelo qual uma 
criança é trazida ao mundo, por parto 
normal ou técnicas cirúrgicas. O nasci-
mento com vida inicia a personalidade 
civil do homem.

Nascituro – Nome dado ao ser humano 
já concebido, que se encontra em estado 
fetal, dentro do ventre materno. O 
direito à vida do nascituro é tutelado 
pela lei penal que pune o aborto. Os 
direitos do nascituro são resguardados 
por lei, desde a sua concepção.

�� V. CC: art. 2o.
�� V. CP: art. 124.

Natimorto – Feto que nasce sem vida, 
que não chega a respirar. Se morreu 
logo após o nascimento, transmite 
direitos, devendo-se para tanto apurar 
se chegou a respirar.

Necrofi lia – Perversão sexual, aberra-
ção repugnante, crime que consiste em 
profanar cadáver, satisfazendo nele o 
desejo libidinoso. Vilipendiar cadáver 
ou suas cinzas: pena de detenção de 1 
a 3 anos e multa.

�� V. CP: art. 212.

Necropsia – Exame pericial feito no 
cadáver para se descobrir a causa 
mortis. O Código de Processo Penal 
usa erroneamente a palavra autópsia 
para designar esse exame, porém, a 
própria etimologia da palavra nos dá 
o sentido desta: Auto, em si próprio, na 

N
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própria pessoa; psia, exame. Autópsia 
nada mais é que o exame feito pela 
pessoa nela mesma, portanto, pessoa 
viva. A necropsia deverá ser feita até 
seis horas depois da morte.

�� V. CPP: art. 162.

Negativação – Registrar ou dar in-
formação negativa, proibitiva ou 
desabonadora.

Negligência – Descuido ou desatenção 
empregado na realização de um ato. 
Um dos componentes da culpa.

Negócio Jurídico – Expressão usada 
para identificar o ato de vontade do 
indivíduo que tem como objetivo pro-
duzir efeitos jurídicos admitidos pelo 
ordenamento jurídico.

Nepotismo – É a nomeação, con-
tratação ou designação de familiar 
de Ministro de Estado, familiar da 
máxima autoridade administrativa 
correspondente ou, ainda, familiar 
de ocupante de cargo em comissão 
ou função de confiança de direção, 
chefia ou assessoramento, para: cargo 
em comissão ou função de confiança; 
atendimento a necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público, 
salvo quando a contratação tiver sido 
procedida de regular processo seletivo; 
e estágio, salvo se a contratação for 
precedida de processo seletivo que 
assegure o princípio da isonomia entre 
os concorrentes (art. 3o, I, II e III, do 
Dec. no 7.203/2010).

�� V. Dec. no 7.203/2010 (Dispõe 
sobre a vedação do nepotismo no 
âmbito da administração pública 
federal).

Nexo Causal – Relação existente entre 
a causa e a consequência de uma con-
duta criminosa tipificada pela norma 
jurídica.

Ninfomania – Palavra de origem grega, 
nymphon, que significa câmara nup-
cial. É a patologia da mulher, consis-
tente no impulso descontrolado que a 
impele a manter relações sexuais. São 
termos sinônimos: andromania, furor 
uterino e uteromania.

Nojo – Palavra que serve para ex-
primir a tristeza causada por algum 
acontecimento funesto. Juridica-
mente, é o período de luto que o réu 
atravessa em virtude do falecimento 
de algum parente. Nesse período o réu 
não deve ser citado.

�� V. CPC: art. 217.
�� V. CLT: art. 473, I.

Nome – Palavra que serve para identi-
ficar a pessoa em sociedade, mediante o 
registro em órgão competente, ou seja, 
o Registro Civil das Pessoas Naturais. 
O indivíduo só poderá requerer a alte-
ração de seu nome se este for suscetível 
de expô-lo ao ridículo; deverá requerê-
-la no primeiro ano após alcançar a 
maioridade. Lei no 6.015/1973 – Lei de 
Registros Públicos: arts. 56, 57 e 58. O 
CC atende à igualdade entre o marido 
e a mulher (CF, art. 226, § 5o) e estatui 
em seu art. 1.565, § 1o, que qualquer 
dos nubentes, se quiser, pode acrescer 
ao seu nome o sobrenome do outro. A 
escolha é facultativa. Já o art. 1.578 
determina que o cônjuge declarado 
culpado em ação de separação judicial 
perde o direito de usar o sobrenome do 
outro, se assim o requerer expressa-
mente o cônjuge inocente, e se isto não 
trouxer as consequências que o artigo 
prevê em seus incisos. O inocente pode 
renunciar ao direito de usar o patroní-
mico do outro.

�� V. EC no 66/2010 (Dispõe sobre 
a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
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cial por mais de 1 (um) ano ou de 
comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos).

Nomeação à Autoria – Ato processual 
por meio do qual aquele que detiver em 
nome de outrem a coisa demandada 
chama o verdadeiro proprietário para 
que na sua pessoa seja feita a citação. 
Os requisitos da nomeação à autoria 
são os seguintes: I – possuir o réu coisa 
alheia em seu nome; II – reivindicar o 
autor a coisa, achando que esta seja de 
propriedade do réu.

�� V. CPC: arts. 62 a 69.

Nome Social – Termo usado pela 
sociedade mercantil. É a razão social 
ou firma.

Norma Jurídica – Preceito obrigatório 
de direito que pode ser exigido por 
meio da força física ou coerção. São 
características da norma jurídica: 
I – imperatividade, pois é um man-
damento; II – generalidade, porque 
toda norma é abstrata, genérica; III 
– bilateralidade, pois são exigidos pelo 
menos dois sujeitos para a sua existên-
cia; IV – heteronomia, a vontade do 
Estado prevalece sobre a individual; 
V – coercibilidade, seu emprego pode 
utilizar da violência.

	Coercitiva: Aquela que contém uma 
ordem indisponível, de cumprimento 
obrigatório pelas partes envolvidas na 
relação jurídica. Divide-se em várias 
espécies: taxativas, preceptivas, proi-
bitivas e ab-rogatórias. Podemos citar 
como exemplos de normas preceptivas 
os arts. 667, 876 e 1.566 do CC e de 
normas proibitivas os arts. 412, 437, 
476, 580 e 1.899, também do CC.

	Imperfeita: É aquela que não torna 
nulo o ato que contém vício nem aplica 
sanção ao transgressor, por motivos 
de natureza social. Exemplo de norma 
jurídica imperfeita é o art. 1.551 do CC.

	Mais que Perfeita: É a norma que 
impõe uma sanção mais intensa do que 
a infração de seu dispositivo. Exemplo 
de norma jurídica mais que perfeita é 
o art. 952 do CC.

Norma Penal em Branco – É aquela 
que necessita de outra norma para 
completá-la.

�� V. CP: arts. 178, 237 e 269.

Nota – 1. Ato ou efeito de notar. 2. 
Sinal com que se marca um texto de 
livro digno de menção especial. 3. 
Observação ou aditamento. 4. Registro 
das escrituras dos tabeliães. 5. Papel 
que representa moeda.

	De Culpa: Documento escrito, 
assinado pela autoridade competente 
e entregue ao acusado para que este 
fique ciente do que contra ele está 
sendo alegado.

�� V. CPP: art. 306.

	Promissória: Título de crédito consis-
tente na promessa de pagamento, feita 
pelo emitente ao credor, de certa impor-
tância em dinheiro, na data avençada.

�� Dec. no 2.044/1908 (Lei Cam-
bial).
�� Dec. no 57.663/1966 (Promulga 

as Conversões para adoção de uma 
lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Notificação Judicial – Medida pre-
ventiva que tem por objetivo preve-
nir responsabilidades e eliminar a 
possibilidade de alegações futuras de 
desconhecimento.

�� V. CPC: arts. 867 a 873.

Novação – Substituição de uma dívida 
por outra, tornando extinta a primeira.

�� V. CC: arts. 360 a 367.

Noxal – Referente a dano. Ação noxal 
é o mesmo que ação de perdas e danos.
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Nua-Propriedade – Direito abstrato 
de propriedade que resta ao dono do 
móvel ou imóvel dado em usufruto, cujo 
titular tem a posse e passa a auferir 
para si os frutos por ela produzidos, 
sejam eles naturais ou civis, conforme 
a coisa e sua administração.

Nulidade (Dir. Civil) – Atestação legal 
que tem por objetivo declarar que certos 
atos não produzem efeitos jurídicos.

�� V. CC: arts. 166 a 182.

Nulo – O que não tem validade, nem 
produz efeitos, desde a sua concepção.

Nuncupação – Termo que serve para 
designar apelação, denominação. Diz-se 
do testamento nuncupativo quando é 
feito oralmente.

�� V. CC: art. 1.896.

Nu-Proprietário – Diz-se daquele que 
tem o domínio direto da coisa de que 
outrem tem o domínio útil.



Óbito – Morte, falecimento, decesso, 
perecimento. A certidão de óbito é o 
meio por excelência para provar que 
uma pessoa é falecida. Extrai-se a 
certidão dos livros do Registro Civil das 
Pessoas Naturais, nos quais devem ser 
registrados todos os óbitos ocorridos no 
País ou no estrangeiro.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Lei de 
Registros Públicos): arts. 77 a 88.

Objeção de Consciência – Diz-se da 
recusa em acatar o cumprimento de 
um dever personalíssimo de ordem 
pública, fundada em crença religiosa 
ou convicção moral, gerando a exceção 
excludente respectiva.

Objeto Jurídico – É o bem tutelado 
pela lei, por exemplo, a honra, a vida 
e o patrimônio.

Oblação – Diz-se do ato de ofertar, de 
livre e espontânea vontade. É a doação 
de bens imóveis.

Ob-repção – Fraude, dissimulação, 
ardil para obter benefício ou favor 
jurídico indevido, com ocultação da 
verdade, que deveria ser revelada. O 
mesmo que sub-repção.

Obrigação – Relação jurídica pela qual 
alguém deve dar, fazer ou não fazer al-
guma coisa, de valor economicamente 
apurável. As obrigações se classifi cam 
em: I – alternativas, quando, entre 
várias prestações distintas, o devedor 
escolhe uma delas; II – subsidiárias, 
quando dependem da obrigação prin-
cipal; III – compostas, quando possuem 

mais de um objeto; IV – a prazo, a 
que possui prazo estipulado para 
seu complemento; V – condicionais, 
quando dependem de uma condição; 
VI – divisíveis, aquelas que podem ser 
divididas em várias prestações; VII 
– líquidas, que possuem como objeto 
coisa determinada; VIII – indivisíveis, 
aquelas que não podem ser cumpridas 
parcialmente; IX – ilíquidas, quando 
possuem objeto incerto; X – simples, 
quando têm um só objeto; XI – puras, 
as que não dependem de nenhuma 
condição; XII – solidárias, aquelas que 
dizem respeito a todos os devedores; 
XIII – de dar, aquelas cuja caracte-
rística é a entrega de coisa móvel ou 
imóvel; XIV – de fazer, aquelas em 
que o devedor deve realizar algum ato 
para satisfazê-la; XV – de não fazer, 
consistente na omissão ou abstenção 
obrigatória da prática de um ato.

�� V. CC: arts. 313 a 420. 

Obrigação Cambial – Aquela que 
decorre de título cambial.

Obsceno – Que ultraja o pudor, que 
fere o decoro, torpe. Praticar ato obsceno 
em lugar público, ou aberto ou exposto 
ao público, é crime apenado com deten-
ção de 3 meses a 1 ano ou multa. Fazer, 
importar, exportar, adquirir ou ter sob 
sua guarda, para fi m de comércio, dis-
tribuição ou exposição pública, escrito, 
desenho, pintura, estampa ou qualquer 
objeto obsceno; detenção de 6 meses a 
2 anos ou multa. Incorre na mesma 
pena quem vende, distribui, ou expõe 

O
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à venda ou ao público qualquer dos 
objetos acima, realiza em lugar público 
ou acessível ao público, apresentação 
teatral, ou exibição cinematográfica 
de caráter obsceno, ou qualquer outro 
espetáculo que tenha o mesmo caráter, 
ou realiza, em lugar público ou acessível 
a ele, ou pelo rádio, audição ou recitação 
de caráter obsceno.

�� V. CP: arts. 233 e 234.
Ocultação – Ato ou efeito de ocultar.

	De Cadáver: Crime contra o respeito 
aos mortos, consistente em ocultar, 
destruir ou subtrair cadáver ou parte 
dele.

�� V. CP: art. 211.
	De Impedimento: Crime contra a 
instituição familiar, consistente em 
contrair casamento, induzindo o outro 
contraente a erro ou ocultando-lhe 
impedimento, que não seja casamento 
anterior.

�� V. CP: art. 236.
	De Recém-Nascido: Crime contra 
o estado de filiação, consistente em 
ocultar recém-nascido ou substituí-
-lo, suprimindo ou alterando direito 
inerente ao estado civil, ou ainda, dar 
parto alheio como próprio ou registrar 
o filho de outrem.

�� V. CP: art. 242.
Ofendículos (Dir. Penal) – Maneira de 
se exercer o direito da inviolabilidade 
do domicílio, instalando meios de 
defesa na propriedade, como arame 
farpado, eletrificação de maçanetas, 
cacos de garrafas em muros, cercas de 
ferro pontiagudas.

�� V. CF: art. 5o, caput e XXII.
Ofendido – Sujeito passivo de delito por 
ofensa ou danos; o mesmo que vítima.

�� V. CPP: arts. 201, 210, 212, 
217 e 386.

�� V. Lei no 11.690/2008 (Altera dis-
positivos do Dec.-lei no 3.689/1941 
– Código de Processo Penal – rela-
tivos à prova).

Ofício Requisitório – É o meio utili-
zado para a cobrança de providências 
de um órgão público competente para 
outro. Por meio de ofício é requisitado 
pelo judiciário ao executivo o pagamen-
to de importância objeto de condenação 
judicial (Precatório).

Oligarquia – Regime político em que 
o governo é exercido por um pequeno 
grupo que tira proveito próprio. Forma 
corrompida de governo.

Oligopólio – Diz-se da minoria que 
domina o mercado (bem, serviço ou 
atividade).

Oneração – Criar ônus ou encargo, 
encarecer.

Omissão de Socorro – Crime consis-
tente em deixar de prestar assistência 
à criança abandonada ou extraviada, 
à pessoa inválida ou ferida, ao desam-
paro ou em grave e iminente perigo, 
ou não pedir, nesses casos, o socorro 
da autoridade pública. A pena de 1 a 
6 meses é aumentada de metade, se 
da omissão resulta lesão corporal de 
natureza grave, e triplicada, se resulta 
a morte.

�� V. CP: art. 135.

Operação Fraudulenta de Coisa 
Própria – Crime praticado por quem 
oferece como garantia coisa própria 
onerada ou inalienável, sem esclare-
cimento dessa situação.

�� V. CP, art. 171, § 2o, II.

Oposição de Terceiro (Dir. Proc. Civil) 
– Meio utilizado por terceiro para ter 
direito à coisa, objeto do litígio, apre-
sentando-se em juízo com o propósito 
de excluir o autor e o réu.
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�� V. CPC: arts. 56 a 61.

Oralidade – Princípio que busca abre-
viar o andamento dos pleitos judiciais, 
permitindo que muitos atos proces-
suais sejam oferecidos oralmente, sem 
necessidade de redução a termo. No 
processo trabalhista encontramo-lo 
no art. 846 da CLT, que admite a 
contestação oral, bem como no pro-
cesso civil, art. 278, caput, do CPC, 
procedimento sumário.

Orçamento – Previsão da receita a ser 
arrecadada para determinado exercício 
financeiro.

�� V. CF: arts. 165 a 169.

�� V. Lei no 4.320/1964 (Estatui 
Normas Gerais de Direito Finan-
ceiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal).

Ordem – Disciplina; classe, categoria, 
organização, boa disposição e equilíbrio 
entre partes de um todo. À ordem, 
cláusula que, em títulos de crédito, 
indica que podem eles ser transmitidos 
por endosso.

	Dos Advogados do Brasil: Órgão 
representativo da classe dos advogados 
em todo Brasil, onde, por meio de exa-
me, o bacharel passa a ter habilitação 
para exercer a profissão de advogado. 
A Ordem deve defender e representar, 
em juízo ou fora dele, todos os interes-
-ses relacionados à profissão, sejam 
eles individuais ou da classe.

�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto da 
Advocacia e a OAB).

	Jurídica: Todas as normas impostas 
pelo Estado para organizar as relações 
de uma sociedade. A ordem jurídica é 
um conjunto harmônico, um complexo 

de normas jurídicas em vigor numa 
sociedade.

Ordenações (História do Direito) 
– Consolidação de leis portuguesas 
que vigoraram de 1446 a 1867, até a 
aprovação do primeiro Código Civil 
Português. No Brasil, as ordenações 
foram mantidas até 1916, quando 
foi promulgado o Código Civil (Lei no 
3.071/1916), revogado e substituído 
a partir de 9 de janeiro de 2003 pelo 
atual Código Civil (Lei no 10.406 de 
10-1-2002). As Ordenações Afonsinas, 
Manoelinas e Filipinas tiveram esses 
nomes em homenagem ao monarca, 
então reinante.

Organização – Ato ou efeito de or-
ganizar. 

	Do Estado: Compreende, no Brasil, 
a União, os Estados, o Distrito Fede-
ral, e os Municípios, todos autônomos, 
tendo como capital Brasília.

�� V. CF: arts. 18 a 43.

	Dos Poderes: Os Poderes Legisla-
tivo, Executivo e Judiciário têm suas 
funções, atribuições, responsabilida-
des, funcionamento, fixados pela CF 
nos arts. 44 a 135.

	Judiciária: Conjunto de regras que 
determinam a composição e a compe-
tência dos tribunais, dos juízes e dos 
auxiliares do juízo. Cada Estado do 
Brasil possui seu Código de Organiza-
ção Judiciária.

	Sindical: É livre a associação 
profissional ou sindical, vedadas ao 
Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical. 
Proíbe-se a criação de mais de uma or-
ganização sindical, em qualquer grau, 
representando categoria profissional 
ou econômica na mesma base territo-
rial. É obrigatória a participação dos 
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sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho. Ninguém é obrigado a 
filiar-se ou manter-se filiado a um 
sindicato.

�� V. CF: art. 8o.
Outorga – Autorização, concessão, 
permissão.

	Marital: Autorização que o marido 
dá à mulher para a prática certos atos 
da vida civil.

�� V. CC: art. 1.642.

	Uxória: Autorização dada pela mu-
lher ao marido para a prática de certos 
atos que, sem seu consentimento, não 
seria válido.

�� V. CC: arts. 1.647 e 1.648.

Ouvidor – No Brasil, antes da In-de-
pendência, era a autoridade superior 
da Comarca. Hoje, diz-se do agente 
público que tem por função receber 
reclamações, inspecionar ou controlar 
instituição ou governo.



Paco – Na gíria policial, pacote habil-
mente preparado para dar a impressão 
de conter grande soma de dinheiro; 
usado na prática de estelionato.

Pacto – Acordo, ajuste, contrato, con-
venção entre duas ou mais pessoas.

	Antenupcial: Acordo feito por es-
critura pública, antes do casamento, 
pelos contraentes, dispondo sobre o 
regime de bens que vigorará durante 
sua vida em comum (CC: arts. 1.639, 
1.640, 1.653 a 1.657; Lei no 6.015/1973: 
arts. 167, I, 12, e II, 1, e 244). O atual 
CC permite a opção de casamento com 
separação total, parcial ou comunhão 
de bens; a opção, qualquer que seja, 
pode ser alterada pelo casal a qualquer 
momento, durante o casamento.

	De Melhor Comprador: Cláusula 
existente no contrato de compra e 
venda determinando que, dentro de 
um prazo estipulado, o vendedor pode 
desfazer o negócio se aparecer um novo 
comprador oferecendo melhor oferta.

Pague-se – Cláusula própria do endos-
so nominativo que, aposta em título de 
crédito, transfere a propriedade deste à 
pessoa indicada, que substitui o credor.

Paradigma – Padrão, modelo. Os 
empregados que têm a mesma função, 
na mesma localidade, com o mesmo 
empregador, devem receber salários 
iguais, segundo as regras de equipa-
ração salarial; isto não ocorrendo, ou 
seja, havendo empregado na mesma 
função com salário maior, terá este 

a denominação de paradigma para a 
ação de equiparação salarial.

�� V. CF: art. 7o, XXX.
�� V. CLT: art. 461.
�� V. Súm. no 6 do TST.

Paraestatal – Nome dado a autarquia, 
entidade ou empresa que não integra 
diretamente os órgãos do Estado, exer-
cendo funções que poderiam ser por ele 
exercidas, e em cuja administração o 
Estado intervém.

Parafernal – Diz-se do bem que per-
tence à mulher casada, excluído da 
propriedade do marido e que pode ser 
administrado sem a sua ingerência.

Paranóia – Forma grave de alienação 
mental, caracterizada por delírios e 
manias obsessivas. Esses inadaptados 
sociais são perigosos e praticam, com 
facilidade, homicídios, atentados ao 
pudor e delitos sexuais.

Parecer – Opinião fundamentada, 
estudo de aspectos de uma lei ou caso 
jurídico. Conselho ou esclarecimento 
dado por advogado ou jurisconsulto 
sobre questão de direito ou de fato 
submetida ao seu juízo. Opinião de 
técnico, perito, arbitrador, sobre assun-
to de sua especialidade. Ato pelo qual 
comissão do Legislativo se pronuncia 
sobre projeto de lei ou emenda sobre 
ele apresentada.

Paridade Salarial – É a igualdade 
salarial imposta pela CF, art. 7o, XXX, 
XXXI, e art. 461 da CLT.

P
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Parlamentarismo – Regime de Governo 
em que a chefia é exercida pelo Par-
lamento governamental formado por 
um primeiro-ministro, que comanda 
o gabinete e por ministros auxiliares, 
sendo a chefia de Estado exercida pelo 
Presidente da República.

Participação nos Lucros da Empresa 
– Direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais, determinado pela CF, no art. 
7o, XI, de participarem do lucro da 
empresa. Esse valor pago a título de 
participação não estará sujeito a ônus 
social, trabalhista, previdenciário ou 
fiscal. Esse direito constitucional está 
condicionado à futura lei ordinária 
regulamentadora, enquanto isso o 
pagamento referente à participação 
nos lucros será facultativo, fruto de 
negociação coletiva entre sindicatos 
e empresas.

Partidos Políticos – São pessoas ju-
rídicas de direito privado, destinadas 
a assegurar, no interesse do regime 
democrático, a autenticidade do sis-
tema representativo e a defender os 
direitos fundamentais definidos na 
Constituição Federal.

�� V. Lei no 11.694/2008 (Altera 
dispositivos da Lei no 9.096/1995 
– Lei dos Partidos Políticos –, e da 
Lei no 5.869/1973 – Código de Pro-
cesso Civil –, para dispor sobre a 
responsabilidade civil e a execução 
de dívidas de Partidos Políticos).

Partilha – Formação e divisão dos 
bens que compõem o patrimônio a 
ser dividido, mediante julgamento ou 
homologação judiciais entre os interes-
sados. O tema relacionado à partilha 
de bens foi parcialmente alterado pela 
Lei no 11.965, de 3-7-2009, que passou 
a dispor sobre a participação do defen-
sor público na lavratura da escritura 
pública de inventário e de partilha e de 

divórcio consensual. Além disso, o § 1o 
do art. 982 do CPC dispõe que a partir 
de agora o tabelião somente lavrará 
a escritura pública se todas as partes 
interessadas estiverem assistidas por 
advogado comum ou advogados de cada 
uma delas ou por defensor público, cuja 
qualificação e assinatura constarão do 
ato notarial. Veja que, com o advento 
desta alteração, passa a entrar a figura 
do defensor público no rol. 

�� V. CC: arts. 817, 1.912, 1.990 e 
2.013 a 2.027.
�� V. CPC: arts. 89, II, 96, 97, 1.017, 

1.022 a 1.030 e 1.036.

Patente de Invenção (Propriedade 
Industrial) – Título que formaliza ao 
autor de invenção sua propriedade e 
uso exclusivo.

�� V. Lei no 9.279/1996 (Regula 
direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial).

Paternidade – Qualidade, situação, de 
quem é pai. V. relações de parentesco 
(Lei no 8.560/1992, que regula a investi-
gação de paternidade de filhos havidos 
fora do casamento). Não se admite 
registro de nascimento sem o nome 
do pai. Quando isto ocorre abre-se um 
procedimento ou averiguação oficiosa, 
sendo obrigatório o ajuizamento de 
Ação de Investigação de Paternidade 
(Lei no 8.560/1992). Se a mãe, porém, 
não indicar o nome do pai, para 
preservá-lo ou por não o saber, faz-se o 
registro sem essas providências legais 
para respeitar-se o silêncio da mulher. 
O teste de DNA facilita o reconheci-
mento, sendo usado largamente nos 
casos de investigação de paternidade, o 
que torna inadequado o preceito: Mater 
semper certa, pater semper incertus.

Patrimônio Genético – Informação de 
origem genética, contida em amostras 
do todo ou de parte de espécime vege-
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tal, fúngico, microbiano ou animal, na 
forma de moléculas e substâncias pro-
venientes do metabolismo destes seres 
vivos e de extratos obtidos destes or-
ganismos vivos ou mortos, encontrados 
em seus habitats naturais e, no caso de 
espécies domesticadas ou cultivadas, 
nos meios em que tenham desenvolvido 
suas propriedades características.

Patrocínio Infiel – Crime contra a 
Administração da Justiça, consistente 
em trair, na qualidade de advogado 
ou procurador, o dever profissional, 
prejudicando interesse cujo patrocínio, 
em juízo, lhe é confiado.

�� V. CP: art. 355.
�� V. Lei no 8.906/1994 (Dispõe sobre 

o Estatuto da Advocacia e a OAB).

Peculato – Crime contra a Adminis-
tração Pública cometido pelo servidor 
público, consistente na apropriação 
indevida de dinheiro, valor ou qual-
quer bem imóvel, público ou particu-
lar, do qual tenha a posse em razão 
de cargo, ou desviá-lo em proveito 
próprio ou alheio.

�� V. CP: arts. 312 e 313.

Pecúlio – Benefício previdenciário ao 
acidentado, cuja capacidade laboral se 
mostre igual ou inferior a 25%.

Pedido – Ato de se pedir; solicitação, 
petição.

	Alternativo: Aquele que objetiva 
mais de uma coisa, podendo ser con-
cedida uma delas.

	Genérico: Aquele que depende 
de condição futura. Não determina 
a quantidade ou extensão do direito 
pleiteado.

�� V. CPC: art. 286.

Pedofilia – É a perversão sexual na 
qual a atração sexual de um indivíduo 

adulto está dirigida primariamente 
para crianças pré-púberes ou não.

�� V. art. 244-B do CP que foi inse-
rido pela Lei no 12.015/2009, que 
dispõe sobre condutas criminosas 
utilizadas por eletrônicos e salas 
de bate-papo da Internet.
�� V. Lei no 11.829/2008 (Altera a 

Lei no 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para 
aprimorar o combate à produção, 
venda e distribuição de pornografia 
infantil, bem como criminalizar a 
aquisição e a posse de tal material 
e outras condutas relacionadas à 
pedofilia na internet).

Penalogia (Dir. Penal) – Parte da 
ciência criminal que trata das penas, 
aplicação e efeito da sanção penal, 
como meio de defesa e preservação do 
grupo social. Diz-se também penologia.

Penhor – Direito real sobre bens mó-
veis alheios, entregues para garantir 
o cumprimento de uma obrigação, de 
forma privilegiada entre os demais 
credores. Completa-se pela tradição 
efetiva, se penhor comum ou caução 
de títulos; e pelo constituto possessório 
seguido de transcrição se o penhor é 
agrícola ou pecuário. O penhor pode 
ser convencional, se resulta de con-
trato entre as partes; e legal, que é a 
garantia dada pela lei a certos credores 
de determinada obrigação. O conven-
cional subdivide-se em: civil, quando 
o objeto sobre que recai é de natureza 
civil, coisas corpóreas, móveis e semo-
ventes; mercantil, se garante obrigação 
de natureza mercantil e consiste na 
entrega de coisas móveis, ações e títu-
los de crédito, mercadorias etc.; rural, 
pelo qual agricultores e pecuaristas 
sujeitam cultura ou animais ao paga-
mento da dívida. O rural, conforme a 
coisa penhorada, pode ser: agrícola, o 
que abrange máquinas e implementos 
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agrícolas, colheitas pendentes, frutos 
armazenados etc.; e pecuário, se cons-
tituído sobre animais que se criam 
pastando; industrial, se compreende 
veículos automotores, equipamentos 
de terraplenagem e pavimentação, 
viaturas etc. O penhor civil é monopólio 
da Caixa Econômica Federal.

�� V. CPC: arts. 874 a 876.

	De Automóvel: Inexistente no Código 
Civil de 1916, foi introduzido pelo novo 
CC. O penhor pode ser constituído 
mediante instrumento público ou parti-
cular, registrado no Cartório de Títulos 
e Documentos do domicílio do devedor e 
anotado no Certificado de Propriedade. 
Pode ser feito pelo prazo máximo de dois 
anos, prorrogável até o limite de igual 
tempo, sendo esta prorrogação aver-
bada à margem do registro respectivo. 
Para se fazer o penhor, o veículo deve 
estar segurado contra furto, avaria, pe-
recimento e danos causados a terceiros 
(CC: arts. 1.461 a 1.466). O CC exige o 
registro das transações de penhor para 
que possam servir contra terceiros.

Penhora de Bens – Apreensão judicial, 
feita no processo executivo, dos bens do 
devedor, para garantir o pagamento da 
dívida (CF: art. 5o, LXVII; CPC: arts. 
659 e segs.). A Lei no 11.382/2006 dá 
nova redação ao § 4o do art. 659; diz que 
cabe agora ao exequente, sem prejuízo 
da imediata intimação do executado, 
providenciar, para presunção absoluta 
de conhecimento por terceiros, o res-
pectiva averbação no ofício imobiliário, 
mediante apresentação de certidão 
de inteiro teor do ato, e independen-
temente de mandado judicial. O § 5o 
estabelece que, nos casos do § 4o, a 
penhora de imóveis será realizada por 
termo nos autos, do qual será intima-
do o executado, pessoalmente ou na 
pessoa de seu advogado, e por este ato 
constituído depositário.

�� V. Leis nos 10.444/2002 (Altera 
a Lei no 5.869/1973 – Código de 
Processo Civil) e 11.382/2006.

Pensão – Prêmio do aforamento, certo 
e invariável, que o enfiteuta paga 
anualmente. Abono, renda. Renda 
vitalícia que o Estado paga ao cônjuge 
sobrevivente do funcionário público 
ou aos seus herdeiros; é a chamada 
pensão civil.

�� V. Lei no 10.887/2004 (Os proven-
tos de aposentadoria e as pensões 
de que tratam os §§ 3o e 4o do art. 40 
da Constituição Federal e art. 2o da 
Emenda Constitucional no 41/2003, 
nos termos dos arts. 1o e 2o desta 
Lei, serão atualizados, a partir de 
janeiro de 2008, nas mesmas datas 
e índices utilizados para fins dos 
reajustes dos benefícios do regime 
geral de previdência social): art. 15.

	Alimentícia: Importância em dinhei-
ro fixada pelo juiz que a mulher recebe 
para si e seus filhos, por força de lei, 
na dissolução do casamento. Pelo atual 
CC, o marido tem o direito de pedir 
pensão à mulher.

�� V. CC: arts. 1.694 a 1.710.

Perdão – Graça concedida pelo Presi-
dente da República a um condenado 
comum, extinguindo-se a punibilidade; 
perdão judicial. Nos crimes em que se 
procede apenas mediante queixa, o 
perdão do ofendido impede o prossegui-
mento da ação. O perdão, no processo 
ou fora dele, expresso ou tácito, a todos 
aproveita; se concedido por um dos 
ofendidos, não prejudica o direito de 
outros; se o querelado o recusa, não 
produz efeito. Perdão tácito é aquele 
que resulta de ato incompatível com a 
vontade de prosseguir na ação. Não se 
admite o perdão depois que passa em 
julgado a sentença condenatória. O 
perdão poderá ser aceito por procura-
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dor com poderes especiais. A renúncia 
tácita e o perdão tácito admitirão 
todos os meios de prova. Concedido o 
perdão, mediante declaração expressa 
nos autos, o querelado será intimado a 
dizer, em 3 dias, se o aceita, devendo, 
ao mesmo tempo, ser cientificado de 
que o seu silêncio importará aceitação. 
Aceito o perdão, o juiz julgará extinta 
a punibilidade. A aceitação do perdão 
fora do processo constará de declara-
ção assinada pelo querelado, por seu 
representante legal ou procurador com 
poderes especiais.

�� V. CP: arts. 105 e 106.

Perdas e Danos – Prejuízo patrimo-
nial efetivo, por perda certa ou o que 
a pessoa deixou de ganhar por culpa 
de outro, que não cumpriu obrigação. 
O devedor que não pagou no tempo e 
forma devidos, só responde pelos lucros 
que foram ou podiam ser previstos 
na data da obrigação. Mesmo que a 
inexecução resulte de dolo do devedor, 
as perdas e danos só incluem prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito 
dela direto e imediato. As perdas e 
danos, nas obrigações de pagamento 
em dinheiro, consistem nos juros da 
mora e custas, sem prejuízo da pena 
convencional. Se a coisa perecer por 
fato alheio à vontade do dono, terá este 
ação, pelos prejuízos, contra o culpado. 
A mesma ação de perdas e danos terá 
o dono contra aquele que, incumbido 
de conservar a coisa, por negligência 
a deixe perecer; cabendo a este, por 
sua vez, direito regressivo contra o 
terceiro culpado.

�� V. CC: arts. 402 a 405.

�� V. CPC: arts. 76, 624, 627, 
caput e § 2o, 633, 638, 643, 921, I, 
e 936, III.

Perempção – Extinção da relação 
processual pela perda de um prazo 
definido e definitivo.

�� V. CPC: arts. 220, 267, 268, 301, 
IV, e 329.

�� V. CPP: art. 60.

Perfilhação – Reconhecimento vo-
luntário, por parte do pai ou da mãe, 
ou por ambos, de filiação ilegítima. 
A CF não admite distinções; todos 
os filhos podem ser reconhecidos a 
qualquer tempo, sejam naturais, 
adulterinos e até incestuosos, mesmo 
na constância da sociedade conjugal. 
O reconhecimento dos filhos nascidos 
fora do casamento é irrevogável e será 
feito no registro de nascimentos; por 
escritura pública ou escrito particular 
a ser arquivado em cartório; por tes-
tamento, ainda que incidentalmente 
manifestado; por manifestação expres-
sa e direta perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento não tenha sido o objeto 
único e principal do ato que o contém. 
O filho maior só pode ser reconhecido 
com o seu consentimento. O casamento 
nulo produz os mesmos efeitos que 
um casamento válido, em relação aos 
filhos e ao contraente de boa-fé. Esta 
disposição abrange os filhos naturais, 
adulterinos e incestuosos.

�� V. CF: art. 227, § 6o.

�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do 
Divórcio): art. 14, parágrafo único.

�� V. CC: art. 1.561.

�� V. Lei no 8.560/1992 (Regula a 
investigação de paternidade dos 
filhos havidos fora do casamento): 
arts. 1o e 3o.

Perícia – Meio de prova consistente no 
parecer técnico de pessoa habilitada. 
São espécies de perícia: o exame, a 
vistoria e a avaliação.
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�� V. CPC: arts. 202, § 2o, 392, 420 
a 439 e 846 a 851.
�� V. CPP: arts. 6o, VII, 168, 170, 

184, 235 e 423.

Perigo de Contágio Venéreo – Crime 
consistente em expor alguém, por 
meio de relações sexuais ou qualquer 
ato libidinoso, a contágio de moléstia 
venérea, de que sabe ou deve saber que 
está contaminado.

�� V. CP: arts. 130 a 132.

Perjúrio – Falso testemunho; quebra 
de juramento; falsidade. Delito contra 
a administração da justiça.

Permuta – É uma forma de alienação 
e de aquisição de coisa. Contrato pelo 
qual as partes transferem e recebem 
um bem, uma da outra; esses bens se 
substituem, reciprocamente, no patri-
mônio dos que os trocam. Pressupõe--
-se que os bens permutados sejam do 
mesmo valor, mas também se admite 
troca de coisas de valores desiguais, um 
em relação ao outro, havendo reposição 
em dinheiro do que faltar.

Personalidade – É a possibilidade 
jurídica de adquirir direitos e contrair 
obrigações. A personalidade civil se 
adquire com o nascimento com vida, 
como determinam os arts. 2o a 4o do 
atual CC. Os direitos da personalidade 
são intransmissíveis e irrenunciáveis. 
Avanço importante do novo CC é o 
direito de personalidade (q.v.). Existe 
uma tendência de incluir no art. 2o do 
CC os direitos do embrião por causa 
da clonagem, havendo uma grande 
corrente de opinião que defende ser 
o embrião um ser vivo e com direito 
à vida.

	Jurídica: Pode ser de: I – direito 
público interno (a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, 
as autarquias, e demais entidades de 

caráter público, criados por lei; Estados 
estrangeiros e todas as pessoas regidas 
pelo direito internacional público e 
externo); II – direito privado (as asso-
ciações, as sociedades, as fundações). 
Sua existência começa com a inscrição 
do ato constitutivo no respectivo re-
gistro, precedida, quando necessário, 
de autorização ou aprovação do Poder 
Executivo. A elas aplicam-se, no que 
couber, a proteção dos direitos da 
personalidade. V. Pessoa.

�� V. CC: arts. 40 a 69.

Perturbação do Trabalho – Contraven-
ção que consiste em alguém perturbar 
o trabalho ou o sossego alheios com 
gritaria, algazarra, exercendo profis-
são incômoda ou ruidosa contra as 
determinações legais, abusando de 
instrumentos sonoros ou de sinais 
acústicos, procurando impedir barulho 
produzido por animal de que tem a 
guarda: prisão simples de 15 dias a 3 
meses, ou multa.

�� V. LCP: art. 42.

Perversidade – Depravação, corrup-
ção, maldade. Qualidade de perverso, 
de quem exacerba os sofrimentos da 
vítima de homicídio, agravando as 
suas lesões e dores. É circunstância 
agravante.

Pessoa – Ser que é capaz de exercer 
direitos e contrair obrigações. O CC 
divide-a em pessoa natural e pessoa 
jurídica. A personalidade civil começa 
com o nascimento com vida, mas a 
lei põe a salvo desde a concepção os 
direitos do nascituro. As pessoas jurí-
dicas são de direito público, interno ou 
externo, e de direito privado. De direito 
público interno são a União, cada um 
dos Estados e o Distrito Federal, cada 
um dos municípios legalmente consti-
tuídos, e são civilmente responsáveis 
por atos de seus representantes. São 
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pessoas jurídicas de direito privado: 
as sociedades civis, religiosas, cientí-
ficas ou literárias, as associações de 
utilidade pública e as fundações; as 
sociedades mercantis. O domicílio civil 
da pessoa natural é o lugar onde ela 
estabelece sua residência com ânimo 
definitivo. A que não tem residência 
habitual, seu domicílio será o lugar 
onde for encontrada. O domicílio das 
pessoas jurídicas é: da União, o Distri-
to Federal; dos Estados, as respectivas 
capitais; dos municípios, os locais onde 
funcione a Administração Municipal. 
O usufruto constituído em favor de 
pessoa jurídica extingue-se com esta, 
ou, se ela perdurar, aos 30 anos da data 
que se começou a exercer. A pessoa 
jurídica pode ser formada por pessoas 
naturais ou bens, como nas fundações.

�� V. CC: arts. 1o a 21, 75, 981 e 
1.410, III. 

Petição Inicial – Peça escrita na qual o 
autor formula seu pedido, expondo os 
fatos e sua fundamentação legal contra 
o réu, dando início ao processo.

�� V. CPC: arts. 282 a 296 e 396.

Pignoratício – Que diz respeito ao 
penhor; credor garantido com penhor.

Plágio – Violação da propriedade inte-
lectual que se caracteriza pela imitação 
total ou parcial de obra literária alheia, 
inculcando-se a qualidade de seu autor. 
O plágio é parcial, quando alguém se 
vale de obras alheias em trabalho seu, 
sem indicar a fonte ou sem pôr entre 
aspas as citações, para que pareçam 
próprias. Torna-se contrafação quando 
há reprodução fraudulenta de obra 
alheia com objetivo de lucro. Ocorre 
tanto em livros, como em música, 
filmes, pintura etc.

Plano Diretor – O Plano Diretor é o 
instrumento básico da política de desen-
volvimento do Município. Sua principal 

finalidade é orientar a atuação do poder 
público e da iniciativa privada na 
construção dos espaços urbano e rural 
e na oferta dos serviços públicos es-
senciais, visando assegurar melhores 
condições de vida para a população. O 
art. 50 do CC/2002 estabelece que: “Os 
Municípios que estejam enquadrados 
na obrigação prevista nos incisos I e 
II do caput do art. 41 desta Lei e que 
não tenham plano diretor aprovado 
na data de entrada em vigor desta 
Lei deverão aprová-lo até 30 de junho 
de 2008”. (Redação dada pela Lei no 
11.673/2008)

Plebiscito – Consulta prévia que se faz 
ao eleitorado, para a adoção ou não de 
determinada medida de relevante inte-
resse público. É a forma mais autêntica 
e democrática da participação do povo 
no governo, pois a deliberação tomada 
diretamente dispensa o parecer dos 
representantes da nação. Assim, por 
exemplo, conforme determinou o art. 
2o do ADCT, no dia 7 de setembro de 
1993, o eleitorado definiria, mediante 
plebiscito, que forma (república ou 
monarquia) e que sistema de governo 
(parlamentarismo ou presidencialis-
mo) passariam a vigorar no País.

�� V. CF: art. 14, I.

Plenário – Diz-se do Tribunal do Júri 
ou de qualquer assembleia delibera-
tiva ou parlamentar, assim como de 
tribunal reunido com número legal ou 
regimental de membros para funcionar 
em sessão plenária. O próprio órgão ou 
recinto onde se realiza a sessão. 

	Preparação do processo para julga-
mento em Plenário: V. arts. 422 a 424 
do CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

	Da Instrução em Plenário: V. arts. 
473 a 475 do CPP (com redação dada 
pela Lei no 11.689/2008).
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Plenos Poderes – Cláusula ampla que 
o mandante dá ao mandatário para que 
aja em seu nome e por sua conta. Pode-
res plenos estão consubstanciados na 
carta credencial de um representante 
diplomático para discutir e concluir 
tratados internacionais em nome de 
seu país.

Poder – Força imanente do Governo 
para atingir sua finalidade; possibi-
lidade legal de agir, de fazer. Direito 
de ordenar, de fazer-se obedecer, pela 
força coercitiva da lei ou das atribui-
ções de que se reveste o cargo de que 
está investido quem tem a faculdade 
de ordenar.

	Constituinte: Poder destinado a 
alterar total ou parcialmente a es-
trutura jurídico-política do Estado. 
Manifesta-se, em via de regra, pela 
força, embora não sejam raras suas 
manifestações pacíficas. Seus veículos 
usuais de manifestação vêm a ser a 
revolução política e o golpe de Estado. 
Quando dotado de soberania, ou seja, 
de capacidade ilimitada de atuação, 
chama-se poder constituinte originário, 
e, quando criado por este, para alterar 
periodicamente a Constituição, nos 
limites impostos por esta, chama-se 
poder constituinte derivado, sendo re-
presentado, na Constituição brasileira, 
pelos senadores, deputados federais e 
deputados estaduais, e pelo Presidente 
da República.

	Discricionário: Margem de liberdade 
concedida pela lei à Administração 
Pública para, em cada caso, decidir 
conforme a convicção do agente e as 
circunstâncias do fato. É a liberdade 
concedida aos órgãos administrativos 
quanto à conveniência e oportunidade 
dos atos administrativos. Estando 
limitado pela lei, o poder discricionário 
não se confunde com a arbitrariedade 
ofensiva à legalidade.

	Executivo: É um dos três poderes de 
que se compõe o Estado, incumbido de 
fazer executar as leis e governar, com 
instrumentos próprios, para gerir os 
negócios públicos e realizar os fins do 
Estado. Poder atribuído, nos regimes 
democráticos, ao chefe da Nação e a 
seus auxiliares imediatos. Prefere-se, 
atualmente, a denominação Governo 
ou função governamental, já que o 
Executivo tem o poder, também, de 
legislar sobre várias matérias por 
meio de medidas provisórias (q.v.) e 
apresentar emendas à CF e projetos de 
leis complementares e ordinárias e leis 
delegadas. Nesse sentido, o Presidente 
da República passa a ser o chefe do 
Governo e o Chefe de Estado no regime 
presidencialista.

�� V. CF: arts. 60, II, 61, caput e 
§ 1o, 62, 68, 76 e 84, caput, I a V.

	Familiar: Antes denominado “pátrio 
poder”, é uma soma de direitos e obri-
gações estabelecida para a proteção dos 
filhos menores. Compete em conjunto 
ao pai e à mãe, durante o casamento e a 
união estável. Quando há discordância, 
cabe recurso ao juiz. No impedimento 
ou na falta de um deles, o outro exerce-
rá o poder familiar com exclusividade 
(arts. 1.630 a 1.638 do CC); o art. 1.689 
do CC preconiza que o poder familiar 
implica a administração e o usufruto 
dos bens dos filhos.

	Judiciário: Conjunto de órgãos desti-
nados à administração da justiça, que 
tem o poder de julgar, como função do 
Estado, aplicar a lei e zelar pelo seu fiel 
cumprimento. São órgãos do Poder Ju-
diciário: O Supremo Tribunal Federal 
(STF), o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Tribunais Regionais Federais e 
Juízes Federais, os Tribunais e Juízes 
do Trabalho, os Tribunais e Juízes Elei-
torais, os Tribunais e Juízes Militares, 
os Tribunais e Juízes dos Estados, do 
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Distrito Federal e dos Territórios. O 
STF e os Tribunais Superiores têm 
sede em Brasília e jurisdição em todo 
o Território Nacional.

�� V. CF: arts. 92 a 126.
	Legislativo: O Poder Legislativo é 
exercido pelo Congresso Nacional, com-
posto de Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal; cada deputado federal 
terá mandato de 4 anos; o dos senado-
res é de 8 anos, e são invioláveis por 
suas opiniões, palavras e votos. A CF 
fixa as atribuições do Poder Legislativo 
e as normas para o seu funcionamento.

�� V. CF: arts. 44 a 75.
Polícia – Órgão do Poder Público in-
cumbido de garantir, manter, restaurar 
a ordem e a segurança públicas; zelar 
pela tranquilidade dos cidadãos; pela 
proteção dos bens públicos e particula-
res; prevenir contravenções e violações 
da lei penal; auxiliar a justiça.

	Judiciária: Aquela exercida pelas 
autoridades policiais, tendo por obje-
tivo a apuração das infrações penais e 
a autoria destas.

�� V. CPP: art. 4o.

Poluição – É a degradação da qualida-
de ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente prejudi-
quem a saúde, a segurança e o bem-
-estar da população; criem condições 
adversas às atividades sociais e eco-
nômicas; afetem desfavoravelmente a 
biota; afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente; e lancem 
matérias ou energia em desacordo com 
os padrões ambientais estabelecidos. 

Portaria – Ato normativo de autoridade 
pública, consistente na determinação 
de providências para o bom andamento 
do serviço público.

Porte de Arma – Regulado atualmente 
pelos arts. 6o a 11 da Lei no 10.826/2003 

(Estatuto do Desarmamento), o porte de 
arma somente é permitido às pessoas 
constantes de rol taxativo previsto 
expressamente no art. 6o do Estatuto. 
O porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido constitui crime previsto no 
art. 14, que é apenado com reclusão 
de 2 a 4 anos e multa. Referido crime 
é inafiançável, salvo quando a arma 
de fogo estiver registrada em nome 
do agente. Constitui crime mais grave 
o porte de arma de uso proibido ou 
restrito, apenado com reclusão de 3 a 
6 anos e multa.

Posse – Exercício pleno, ou não, de al-
guns dos poderes inerentes ao domínio 
ou propriedade. A posse é a exteriori-
zação da propriedade, o poder de fato 
sobre a coisa, sendo a propriedade um 
poder de direito. Não é possuidor o que 
está em relação de dependência para 
com outro e conserva a posse em nome 
deste e em cumprimento de ordem ou 
instruções suas; sendo-lhe demandada 
a coisa em nome próprio, deverá nomear 
à autoria o proprietário ou o seu pos-
suidor. No caso do usufrutuário, credor 
pignoratício. É justa a posse que não 
for violenta, clandestina ou precária; 
mas não induzem posse os atos de mera 
permissão ou tolerância, assim como 
não autorizam a sua aquisição os atos 
violentos, clandestinos, senão depois de 
cessar a violência ou a clandestinida-
de. A posse é de boa-fé se o possuidor 
ignora o vício, ou o obstáculo que lhe 
impede a aquisição da coisa, ou do 
direito possuído. O possuidor com justo 
título tem por si a presunção da boa-fé, 
salvo prova em contrário, ou quando 
a lei expressamente não admite esta 
presunção, e quando as circunstâncias 
indiquem que o possuidor não ignora 
que possui indevidamente. O possuidor 
tem direito a ser mantido na posse em 
caso de turbação, e restituído no de es-
bulho. As ações de manutenção e as de 



194POS PRA

esbulho serão sumárias, se intentadas 
no prazo de 1 ano e dia da turbação ou 
esbulho; e, passado esse prazo, serão de 
rito ordinário, não perdendo o caráter 
possessório. O prazo de ano e dia não 
corre enquanto o possuidor defende a 
posse, restabelecendo a situação ante-
rior à turbação ou esbulho. A mulher 
que desejar garantir os direitos do 
filho nascituro, apresentará laudo que 
ateste a sua gravidez e o juiz declarará 
a requerente investida na posse dos 
direitos que assistem ao nascituro. O 
CC especifica os modos de aquisição e 
perda da posse, assim como assegura 
ao proprietário o direito de usar, gozar 
e dispor dos seus bens, e de reavê-los 
do poder de quem quer que injusta-
mente os possua. Regula, ainda, a 
aquisição e a perda de propriedade 
imóvel e móvel.

�� V. CC: arts. 1.196 a 1.224.
�� V. CPC: arts. 877 e 878.

Posseiro – Aquele que invade e ocupa 
a coisa, não tendo direito a ela. O que 
ocupa, por primeiro, mansa e pacifica-
mente, terras devolutas.

Postulação – Pedido, petição, reivin-
dicação, requerimento. Exposição do 
fato e alegação do direito que a parte 
apresente a juízo, fundamentando pre-
tensão sua ou refutando a de outrem.

Posturas Municipais – São as leis e 
os decretos originários dos poderes 
municipais competentes. As pos-
turas municipais visam regular as 
atividades comerciais, os transportes 
urbanos e outras questões específicas 
dos municípios.

Praxista – O que conhece a praxe, 
versado na prática forense; jurista 
especializado em praxe processual. 
Processualista.

Prazo – Lapso de tempo em que um 
ato deve ou não ser praticado. Conta-se 

por dias, por intervalos de 24 horas, de 
meia-noite ao meio-dia, entre a data 
de início (dies a quo) e o termo final de 
uma relação jurídica (dies ad quem). 
Exclui-se o dia de início e inclui-se o 
do vencimento. O prazo diz-se: conven-
cional ou contratual, se ajustado pelas 
partes; consuetudinário, se decorre de 
usos e costumes; contínuo, é aquele 
que flui continuamente, mesmo em 
domingos e feriados; de graça ou fa-
vor, aquele que o credor concede por 
tolerância, graciosamente; determi-
nado ou certo, aquele, suspensivo ou 
resolutivo, cuja duração é fixada com 
antecedência, com previsão; extintivo 
ou de decadência, dentro do qual decai 
o direito que não foi exercido; também 
chamado prazo de caducidade; inde-
finido, quando não tem fixada a sua 
duração; indeterminado ou incerto, 
quando fixado em relação a aconteci-
mento futuro necessário, tendo o seu 
término no dia em que ele ocorrer; 
legal, aquele fixado por lei; preclusivo, 
aquele durante o qual deve ser cumpri-
do um ato, tornando-se inoperante se 
isso não acontecer; resolutivo, quando 
seu vencimento implica na extinção 
ou caducidade de um direito a ele 
subordinado; suspensivo, quando se 
estabelece que o exercício do direito 
se dará apenas numa certa data. Os 
atos entre vivos, sem prazo, são exe-
quíveis desde logo; salvo se a execução 
tiver de ser feita em lugar diverso ou 
depender de tempo. No Dir. Penal, o 
dia do começo inclui-se no cômputo do 
prazo; dias, meses e anos são contados 
pelo calendário comum. O prazo para 
internação ou tratamento ambulatorial 
será indeterminado, sendo o mínimo de 
1 e o máximo de 3 anos. O CP aponta, 
ainda, prazos de prescrição antes de 
trânsito em julgado de sentença, das 
penas restritivas de direito e depois 
de transitar em julgado sentença final 
condenatória, além de outros prazos. 
A ação contra grave violação dos de-
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veres do casamento, como, tentativa 
de morte, sevícia ou injúria grave, 
abandono do lar por um ano contínuo, 
condenação por crime infamante e con-
duta desonrosa, poderá ser proposta a 
qualquer tempo, no foro do domicílio 
da residência da mulher (art. 100, I, do 
CPC). O prazo forense diz-se: citatório, 
aquele dentro do qual devem ser feitas 
certas citações ou atendidas estas; 
cominatório, em cujo percurso deve ser 
praticado o ato indicado, sob sanção 
se o não for; deliberatório, fixado para 
que as partes nele apresentem defesa; 
dilatório, aquele que decorre antes do 
prazo marcado para efetivação de ato 
no processo; improrrogável, aquele que 
o juiz não pode prorrogar a seu arbítrio; 
judicial, o concedido pelo juiz; prorro-
gável, o que pode ser ampliado pelo 
juiz, sem ferir dispositivo legal; que 
corre em cartório, aquele cujos casos a 
lei especifica, contado com os autos em 
poder do escrivão, de onde não podem 
sair com vistas às partes; restabelecido, 
quando é de novo instituído em favor 
da parte. Na intimação, o prazo começa 
no ato da intimação, cientificada nos 
autos; nas citações, inicia-se com a 
juntada nos autos do ato citatório ou da 
peça que o contém; no edital, começa o 
prazo no fim do tempo fixado pelo juiz.

�� V. CC: arts. 132 a 135.
�� V. CPC: arts. 177 a 199, 241, 

242 e 506.
�� V. CP: arts. 10, 97, § 1o, e 109 

a 118.
Preâmbulo da Lei – Elemento estru-
tural da lei que a situa no tempo e 
esclarece sua natureza e a matéria 
que versa. Compõe-se de três partes: 
a epígrafe, que informa a natureza e a 
data do diploma legal; a ementa, que 
esclarece qual ou quais os assuntos de 
que trata a lei, e os considerandos, que 
antecedem os artigos propriamente 
ditos e cuja finalidade é informar, à 

coletividade, as razões que levaram o 
legislador a elaborar a lei.

Precatório – Requisição determinada 
pelo juiz a repartições públicas e asse-
melhadas, para previsão, nos respecti-
vos orçamentos, de verba suficiente ao 
pagamento de condenações judiciais 
sofridas pelo Estado. O mesmo que 
requisitório. A EC no 62 Altera o art. 
100 da CF e acrescenta o art. 97 ao 
ADCT, instituindo regime especial de 
pagamento de precatórios pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios.

Preclusão – Caducidade de um direito, 
de termo ou faculdade processual que 
não foi exercitada no prazo fixado. Im-
pedimento de retornar a fases ou opor-
tunidades já superadas no processo. 
Pode ser: temporal, a perda do direito 
de praticar um ato por encerramento 
do prazo; deve-se contestar no prazo 
ou não se poderá mais fazê-lo, a não 
ser por justa causa; lógica, prática de  
ato incompatível com outro que se 
queira também praticar; consumativa, 
referente a atos já realizados, que não 
podem ser de novo praticados; máxima, 
a produzida pela coisa julgada, que 
afasta alegações e defesas que a parte 
poderia ainda opor. A preclusão, que 
só alcança as partes e não o juiz, pode 
também apresentar-se sob a forma 
pro judicato, na qual o juiz não pode 
decidir questão interlocutória já de-
cidida e que não foi objeto de recurso. 
No Dir. Administrativo, a coisa julgada 
administrativa é uma preclusão de 
direitos internos, quando se exaurem 
os meios de impugnação, tornando-se 
irretratável a última decisão, que pode 
ser atacada por via judicial.

�� V. CPC: arts. 183, 245, 295, IV, 
473, 516 e 601.

Preconceito – Prejuízo, conceito ou 
opinião formados antecipadamente, 
sem maior ponderação ou conheci-
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mento dos fatos. Intolerância. A CF 
inclui entre os objetivos fundamentais 
do Brasil a promoção do bem de todos 
“sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação”. E informa que 
será considerado crime inafiançável e 
imprescritível a prática de racismo, 
sujeito à pena de reclusão na forma da 
lei. A Lei no 7.437/1985 incluiu entre 
as contravenções penais a prática de 
atos que resultem de preconceito de 
raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 
As penas variam de prisão simples, 
de 15 dias até 1 ano e perda do car-
go, quando se tratar de funcionário 
público que obste o acesso de alguém 
a um cargo público civil ou militar ou 
negue emprego ou trabalho a alguém 
em autarquia, sociedade de economia 
mista, empresa concessionária de 
serviço público ou empresa privada, 
por preconceito de raça, de cor, sexo ou 
estado civil. Nos casos de reincidência 
em estabelecimentos particulares, o 
juiz poderá determinar a pena adicio-
nal de suspensão do funcionamento por 
prazo não superior a 3 meses.

�� V. CF: arts. 3o, IV, e 5o, XLII.
�� V. Lei no 7.716/1989 (Define os 

crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor).

Prédio Urbano – Prédio assim con-
siderado pela sua destinação, sendo 
irrelevante sua localização. A locação 
de prédios urbanos é regulada pela 
Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

Preempção – Cláusula especial do con-
trato de compra e venda que estipula o 
direito de preferência do vendedor de 
um bem em adquiri-lo novamente, caso 
o comprador deseje vendê-lo.

�� V. CC: arts. 513 a 520.

Pregão – Aviso público, proclamação. 
Anúncio feito pelo leiloeiro ou pelo 

porteiro dos auditórios de coisa levada 
a leilão ou hasta pública e dos lances 
que os licitantes fazem, chamada de 
testemunhas ou das partes feita pelo 
porteiro, ou o modo como declara aber-
ta ou encerrada uma audiência do juiz. 
Local que as Bolsas de Valores mantêm 
para encontro de seus membros e reali-
zação, entre eles, de negociações para 
compra e venda de ações, em mercado 
livre e aberto. Modalidade de licitação 
permitida à União para a aquisição 
de bens e serviços comuns, segundo 
determinadas regras. Ainda, o Dec. 
no 3.555/2000 (art. 3o, § 2o) considerou 
bens e serviços comuns aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos 
no edital, por meio de especificações 
usuais praticadas no mercado.

�� V. Dec. no 7.174/2010.

Prejulgado – Pronunciamento do Tri-
bunal Superior do Trabalho, prévio e 
de caráter interpretativo, sobre direito 
em tese, que vinha estatuído no art. 
902 da CLT. Foi extinto por suposta 
inconstitucionalidade, tendo sido subs-
tituído pelo enunciado, de acordo com 
a Resolução Administrativa no 44/1985 
do TST. V. Enunciado. Mediante a 
Resolução no 129/2005, o TST passou 
a utilizar expressão “Súmulas” para 
denominar os verbetes de sua juris-
prudência uniformizada.

Preliminares – Argumentos que visam 
apontar vícios processuais ou fatos 
impeditivos do regular andamento da 
ação, sem referir-se diretamente ao 
mérito da causa.

�� V. CPC: art. 301.

Premeditação – Determinação deli-
berada, consciente, tomada com ante-
cedência, dolosa, pelo agente do crime 
antes de o consumar. É agravante 
qualificativa do delito.
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Prenotação – Anotação prévia e 
provisória, feita por oficial do registro 
público, em títulos ou documentos 
dependentes de registro público.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 
sobre os registros públicos): arts. 
132, I, e 146 e segs.

Preposto (Representação na Justiça 
do Trabalho) – Nome dado à pessoa que 
dirige negócio ou operação de outrem.

�� V. CLT: art. 843, § 1o.

Prequestionamento – Exigência do 
STF e do STJ para conhecimento do 
recurso: é necessário ter-se levantado 
previamente a questão controvertida 
perante o juízo de origem, mesmo por 
meio de embargos declaratórios, se 
omissa a decisão a quo.

Prerrogativas do Advogado – O 
advogado tem a prerrogativa de ter 
vista dos processos judiciais ou admi-
nistrativos de qualquer natureza, em 
cartório ou na repartição competente, 
ou retirá-los pelos prazos legais. Os 
arts. 40 e 141, IV, do CPC esclarecem 
que: “Art. 40. O advogado tem direito 
de: I – examinar, em cartório de justiça 
e secretaria de Tribunal, autos de qual-
quer processo, salvo o disposto no art. 
155; II – requerer, como procurador, 
vista dos autos de qualquer processo 
pelo prazo de 5 (cinco) dias; III – retirar 
os autos do cartório ou secretaria, pelo 
prazo legal, sempre que lhe competir 
falar neles por determinação do juiz, 
nos casos previstos em lei. § 1o Ao rece-
ber os autos, o advogado assinará carga 
no livro competente”. No entanto, 
referida prerrogativa foi parcialmente 
alterada pela Lei no 11.969/2009 no 
que concerne à carga de autos para 
obtenção de cópias para a qual cada 
procurador poderá retirá-los pelo prazo 
de uma hora independentemente de 
ajuste para alteração.

Prescrição – Perda de um direito em 
razão da inércia de seu titular e do 
decurso de tempo.

�� V. CF: art. 7o, XXIX.

�� V. CC: arts. 189 a 206, 880, 882 
e 1.223.

�� V. CPC: arts. 219 e 617.

�� V. Súm. Vinculante no 8 do STF.

Prescrição Quinquenal (Dir. do Tra-
balho) – Prazo para o trabalhador 
propor ação trabalhista. A prescrição 
quinquenal foi introduzida pela vigen-
te Constituição Federal, que derrogou 
o art. 11 da CLT, que dizia: “Não ha-
vendo disposição especial em contrário 
nesta Consolidação prescreve em 2 
anos o direito de pleitear a reparação 
de qualquer ato infringente de dispo-
sitivo nela contido”. Fica suprimida, 
portanto, a chamada prescrição bienal, 
e o prazo de prescrição da ação tra-
balhista, para o trabalhador urbano, 
passa para 5 anos, contados da data da 
lesão ao direito, com o que o empregado 
tem o prazo de 5 anos, no transcurso 
do contrato de trabalho, para pleitear 
seus direitos. Assim determina a CF 
no art. 7o, XXIX: “Ação, quanto aos 
créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de 5 
anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos após 
a extinção do contrato de trabalho”.

Presidencialismo – Regime de governo 
em que a chefia de Estado (represen-
tação do Estado) e a chefia de Governo 
(administração) estão reunidas em um 
só órgão, o Presidente da República.

�� V. CF: arts. 2o e 76 a 91.

Prestação – Ato de dar, conceder, 
desobrigar-se, de fazer, de cumprir. 
Parcela de um pagamento.
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Presunção – Consideração das conse-
quências que a lei ou o juiz formulam 
perante certos fatos conhecidos. V. 
Fato Notório.

	De morte: para todos os efeitos, 
presumem-se mortos os ausentes com 
declaração judicial de sucessão defini-
tiva, no processo de ausência (CC: art. 
6o) ou no caso de indícios veementes de 
morte, não dependendo desse processo 
(art. 7o).

Pretensão – Diz-se do direito reivindi-
cado em juízo.

Preterdolo (Dir. Penal) – Ação do 
agente que ultrapassa o resultado 
desejado. As consequências vão além 
da intenção dolosa.

�� V. CP: arts. 129, § 3o, 133, §§ 1o 
e 2o, 134, 135, parágrafo único, 136, 
§§ 1o e 2o, e 137.

Preterintencionalidade – Qualidade do 
fato delituoso (misto de dolo e culpa) 
em que o efeito produzido, quase sem-
pre imprevisível, vai além da intenção 
do agente e do seu conhecimento do 
mal que poderia causar.

Prevaricação – Crime praticado pelo 
servidor público, consistente em retar-
dar ou praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer inte-
resse ou sentimento pessoal.

�� V. CP: art. 319.
Previdência Complementar – Está 
prevista no art. 202 da CF: “O regime 
de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral 
de previdência social, será facultativo, 
baseado na constituição de reservas 
que garantam o benefício contratado, 
e regulado por lei complementar”. 
Este regime se compõe de entidades 
de caráter paraestatal. A legislação 
brasileira prevê dois tipos de previdên-
cia privada: as fechadas e as abertas, 

as primeiras acessíveis apenas aos 
empregados de uma só empresa ou de 
grupo de empresas; as segundas podem 
ter fins lucrativos e atribuir rendas e 
outras prestações não necessariamente 
complementares daquelas da Previ-
dência Social, pelo que se integram no 
sistema nacional de seguros privados.

Previdência Social – V. Seguridade 
Social.

Princípio – Lei, doutrina ou acepção 
fundamental em que outras são ba-
seadas.

	Da Legalidade: Princípio que deter-
mina que a conduta da administração 
pública deve obedecer à lei e ao orde-
namento jurídico.

	Da Reserva Legal: Princípio cons-
titucional garantidor de que ninguém 
poderá sofrer pena se não existir, an-
teriormente, lei que puna o fato como 
crime. Chama-se, também, princípio 
da anterioridade da lei penal.

Princípios Gerais do Direito – Precei-
tos gerais e abstratos de direito que 
decorrem do próprio fundamento da 
legislação positiva, constituindo os 
pressupostos lógicos necessários das 
normas legislativas.

�� V. LICC: art. 4o.
�� V. CPC: art. 126.
�� V. CLT: art. 8o.

Prisão – Medida legal ou administra-
tiva, de caráter punitivo, pela qual o 
indivíduo tem restringida a sua liber-
dade de locomover-se, por prática de 
ilícito penal ou por ordem de autorida-
de competente, nos casos previstos em 
lei. Pela importância, cumpre ressaltar 
que com o advento da Lei no 12.012, de 
6-8-2009, passou a tipificar como crime 
o ingresso de pessoa portando aparelho 
telefônico de comunicação móvel, de 
rádio ou similar, sem autorização legal, 
em estabelecimento prisional.
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�� V. CF: arts. 5o, XII, 136, 137 e 13.
�� V. CP: arts. 150, 151, 154, 184 

a 186 e 210.
�� V. CPC: art. 485, V.
�� V. CPP: art. 233.
�� V. Lei no 4.117/1962 (Código 

Brasileiro de Telecomunicações).
�� V. Lei no 4.898/1965 (Dispõe 

sobre o direito de representação): 
art. 3o, c.
�� V. Lei no 6.538/1978 (Dispõe 

sobre os serviços postais): arts. 
36 a 49.

	No Tribunal do Júri: V. art. 413 § 3o 
do CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

	Albergue Domiciliar: Segundo a Lei 
no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) 
a prisão-albergue (Casa do Albergado) 
destina-se ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade em regime 
aberto e da pena de limitação de fim 
de semana. O recolhimento desses 
presos em residência particular só será 
admitido para condenado maior de 
70 anos, aquele acometido de doença 
grave, a condenada com filho menor 
ou deficiente físico ou mental e a con-
denada gestante.

�� V. Lei no 7.210/1984 (Lei de Exe-
cução Penal): arts. 93 e 117, I a IV.

	Civil: Sanção coercitiva destinada 
a compelir o devedor ao cumprimento 
de uma obrigação civil, por exemplo, no 
caso de negativa de prestar alimentos. 
Não tem o caráter de pena criminal, 
mas de pressão para obrigar o punido 
a satisfazer seu débito. Satisfeito este, 
a prisão é levantada. A CF adverte no 
art. 5o, LXVII: “Não haverá prisão civil 
por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescu-
sável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel”.

�� V. Súm. Vinculante no 25 (É 
ilícita a prisão civil de depositário 
infiel, qualquer que seja a modali-
dade do depósito).

	Temporária: Decretada pelo juiz, por 
representação da autoridade policial 
ou de requerimento do Ministério Pú-
blico, nas hipóteses fixadas em lei, com 
duração máxima de 5 dias, prorrogável 
por igual período em caso de extrema 
e comprovada necessidade. A duração 
será de 30 dias em caso de crime he-
diondo. A Lei Federal no 8.930/1994 
deu nova redação ao art. 1o da Lei no 
8.072/1990 (sobre crimes hediondos), 
passando a ser considerados hediondos 
o homicídio qualificado e o homicídio 
simples, ligado a grupos de extermínio, 
mas sem agravamento da pena. Já 
o crime de envenenamento de água 
potável ou de substância alimentícia 
ou medicinal, qualificado pela morte, 
foi excluído do rol de crimes hediondos, 
mas continua com pena agravada.

�� V. Lei no 7.960/1989 (Dispõe 
sobre prisão temporária).
�� V. Lei no 8.072/1990 (Dispõe 

sobre crimes hediondos).
Privilégio de Invenção – Direito ao 
uso e à exploração de um invento 
industrial.

�� V. CF: art. 5o, XXIX.
�� V. Lei no 9.279/1996 (Regula 

direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial).

Procedência – Conformidade com o 
Direito, contendo fundamento legal; 
que atende aos requisitos da ação; 
acolhimento, deferimento. Origem.

Procedimento – Forma pela qual o 
processo se desenvolve, em qualquer 
de suas espécies.

�� V. CPC: arts. 271 e 890 a 1.210.

	Especiais: Estão previstos no CPC e 
também em leis avulsas. Dividem-se, 
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em geral, em duas fases, a primeira 
de andamento diverso das demais, a 
segunda obedecendo ao procedimento 
comum ordinário. São de jurisdição 
contenciosa, como a consignação em 
pagamento, a anulação de títulos, as 
prestações de contas, o usucapião, o 
inventário, a reserva de domínio; e de 
jurisdição voluntária, como as aliena-
ções judiciais, os testamentos, a tutela, 
a curatela, a herança jacente, a retifi-
cação de nome e outros. Procedimentos 
especiais regidos pelo CPC de 1939 são 
mantidos pelo art. 1.218 do CPC atual, 
como o que diz respeito à dissolução e 
liquidação de sociedades ou os salvados 
marítimos. Há procedimentos especiais 
regulados por leis avulsas, como na 
desapropriação e nas falências.

	Sumário: Inovação introduzida no 
CPC atual, tal procedimento tem como 
principais características, a rapidez e a 
concentração dos atos, para causas de 
pequeno valor.

�� V. CPC: arts. 174, II, 275 a 281, 
550 e 551.

Processante – Diz-se do órgão, juiz, 
câmara ou comissão que preside os 
atos de um processo judicial ou ad-
ministrativo.

Processo – 1. Ação, demanda. 2. 
Forma ou maneira de tratar no foro 
uma demanda ou questão. 3. Conjunto 
das peças que servem à instrução do 
juízo; autos.

	Administrativo: É aquele que encerra 
litígio entra a Administração Pública e 
o administrado ou o servidor.

�� V. Súm. Vinculante no 5 do STF.

	Cautelar: V. Ação Cautelar. A Lei 
no 8.076/1990 estabelece as hipóteses 
nas quais se suspende a concessão de 
medidas liminares até 15 de setembro 
de 1992.

	De Execução: Processo judicial que 
o credor portador de título executivo 
extrajudicial move em face do devedor.

	Legislativo: Processo pelo qual se 
elaboram as leis, iniciando com a 
apresentação do projeto e terminando 
com a publicação.

�� V. CF: arts. 59 e 84.

Procuração – Instrumento que com-
prova a celebração de um pacto, ou 
seja, do contrato de mandato.

�� V. CC: arts. 653 a 691.
�� V. CPC: arts. 38 e 44.
�� V. CPP: arts. 39, 50, 55, 59, 

98 e 146.

	Ad judicia: Com o CPC vigente, a 
procuração ad judicia passou a ter 
a denominação de procuração geral 
para o foro. Por essa procuração, o 
advogado fica habilitado a praticar 
todos os atos judiciais em qualquer 
foro ou instância.

�� V. CPC: art. 36.

Procurador – Nome dado à pessoa que 
recebe poderes para atuar em nome 
de outrem.

�� V. CC: arts. 653 a 691.

Pródigo – Aquele que faz, habitual-
mente, gastos injustificáveis, imode-
-rados, sem proveito; o que dissipa o 
seu patrimônio, a ponto de arruinar-se; 
o que esbanja a sua fortuna. O pródigo 
está relacionado entre os relativa-
mente incapazes para os atos da vida 
civil. Sua interdição limita-se à esfera 
patrimonial, mas para casar-se em 
regime diverso do da separação de bens 
ele precisa do consentimento de seu 
curador, visto que o casamento pode 
envolver disposição de bens.

�� V. CC: arts. 4o, 1.767, V, e 1.782.
�� V. CPC: art. 1.185.
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Progenitor – Na acepção usual refere- 
-se ao pai, mas originalmente referia-
-se ao avô, a pessoa que procria antes 
do pai. Deve-se usar, com mais acerto, 
a palavra genitor quando se referir 
ao pai.

Promitente – Aquele que promete 
ou assume obrigação de fazer ou não 
fazer; aquele que se obriga com o esti-
pulante a realizar certa prestação em 
benefício de terceiro. Também se diz 
compromitente.

Promotor – Órgão do Ministério Públi-
co, servidor da lei, defensor dos interes-
ses da justiça, da sociedade, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, com 
função junto aos juízes de Direito, na 
justiça comum, federal, trabalhista.

Promulgação – Etapa do processo 
legislativo consistente em atestar, 
oficialmente, a existência da lei. É por 
meio da promulgação que se confere 
força executória à lei.

�� V. CF: arts. 60, § 3o, 66 e 84, IV.

Prontuário – Cadastro, ficha de re-
gistro de uma pessoa ou de uma ati-
vidade. É também a ficha policial em 
que estão registrados antecedentes e 
fatos da vida pregressa de criminosos 
e contraventores, suas condenações e 
prisões. Registro, igualmente, da vida 
carcerária do condenado.

Pronúncia – Sentença declaratória 
judicial, que acolhe a denúncia ou a 
queixa, determinando o dispositivo 
legal em que o réu está incurso, reco-
mendando-o à prisão. V. Impronúncia.

�� V. CPP: arts. 408, caput e § 4o, 
413 a 421 (com redação dada pela 
Lei no 11.689/2008), 564, III, f, 581, 
IV, 583 e 584, § 2o.

	Sobre a intimação da sentença de 
pronúncia: V. CPP: art. 420 (com reda-
ção dada pela Lei no 11.689/2008).

Propriedade – O direito pelo qual uma 
coisa pertence a alguém; posse legal de 
alguma coisa.

	Imaterial ou Intelec tual: Direito sobre 
coisas corpóreas, ou seja, os pertinen-
tes a produções intelectuais do domínio 
literário, científico, artístico, bem como 
àqueles que têm por objetivo invenções, 
desenhos e modelos industriais.

�� V. CF: art. 5o, XXIX.
�� V. Lei no 9.279/1996 (Código de 

Propriedade Industrial).
�� V. Lei no 9.610/1998 (Lei de Di-

reitos Autorais).
	Resolúvel: Instituída mediante 
cláusula resolutória, tem como carac-
-terística a possibilidade de ser revoga-
da, passando a propriedade ao antigo 
dono. A propriedade resolúvel não tem, 
portanto, caráter permanente.

�� V. CC: arts. 1.359 e 1.360. 
	Ambiental: A lei obriga a reparação 
de danos causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos de 
valor histórico, artístico ou turístico. 
Para tanto, é postulada pelo Minis-
tério Público ou por pessoas jurídicas 
públicas ou particulares a Ação Civil 
Pública de Responsabilidade.

�� V. CF: art. 5o, LXXIII.
�� V. Lei no 4.717/1965 (Regula a 

ação popular): art. 1o.
�� V. Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação 

Civil Pública): arts. 1o, 5o, § 2o, e 6o.
Protesto – 1. Propósito ou resolução 
inabalável. 2. Ato pelo qual se declara 
responsável por todas as despesas e 
prejuízos aquele que deveria pagar 
uma letra de câmbio, nota promissória 
etc., e não o fez no vencimento.

	Cambiário: Protesto promovido 
perante o Cartório de Protestos de Tí-
tulos, motivado pela falta de aceite ou 
falta de pagamento de título cambiário 
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(nota promissória, letra de câmbio, 
cheque e duplicata).

�� V. Dec. no 2.044/1908 (Lei Cam-
bial): art. 28.
�� V. Lei no 9.492/1997 (Define com-

petência, regulamenta os serviços 
concernentes ao protesto de títulos 
e outros documentos de dívida).

	Judicial: Medida de caráter preven-
tivo que não suscita efeitos coercitivos 
ao destinatário, limitando-se a tornar 
pública a manifestação de vontade do 
interessado.

�� V. CPC: arts. 867 a 873.
Prova – Todo meio legal, usado no 
processo, capaz de demonstrar a ver-
dade dos fatos alegados em juízo. A 
prova deve ter como objetivo principal 
o convencimento do juiz.

�� V. CF: art. 5o, LVI.
�� V. CC: arts. 107 a 109 e 232.
�� V. CPC: arts. 83, 130, 131, 265, 

277, § 5o, 282, VI, 300, 332 a 336, 
354, 373, parágrafo único, 380, 401, 
402, 485, VI, 902 e 1.107.
�� V. CPP: arts. 155 a 157.
�� V. CLT: arts. 818 a 830.
�� V. LICC: arts. 13 e 14.

	Produção de provas para julgamento 
em Plenário: V. art. 423 do CPP (com 
redação dada pela Lei no 11.689/2008).

	Documental (Proc. Civil): Prova 
feita por meio de documento, público 
ou particular. O autor deverá juntar 
os documentos no momento de ajuiza-
mento da ação, e o réu, na resposta.

�� V. CPC: arts. 283, 300, 364 a 
389 e 397.
�� V. CLT: art. 830.

	Pré-Constituída: Aquela produzida 
com o objetivo de provar um fato ou 
um negócio que acontecerá no futuro.

Providências Preliminares – São de-
terminadas pelo juiz, em 10 dias, após 
a conclusão dos autos.

�� V. CPC: arts. 323 a 328.
Psicopatia (Medicina Legal) – Nome 
dado aos distúrbios patológicos que 
conduzem o indivíduo a comportamen-
tos antissociais.

Psicotrópico (Medicina Legal) – Dro-
ga que atua sobre o organismo como 
calmante ou estimulante, produzindo 
dependência psíquica.

Publicação da Lei – Última etapa do 
processo legislativo, consistente em 
tornar a lei conhecida por todos. Só 
com a publicação é que a lei se torna 
obrigatória (LICC: arts. 1o, caput, e 
3o). A publicação será sempre oficial, 
realizada no Diário Oficial.

Publicidade Enganosa – Qualquer 
comunicação, inteira ou parcialmente 
falsa, capaz de induzir a erro o con-
sumidor, quanto às características 
do produto.

�� V. CDC: art. 37, §§ 1o e 3o.
�� V. Lei no 8.078/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor).

Publicização – Tornar público. Trans-
ferência da gestão de serviços e ativida-
des, não exclusivas do Estado, para o 
setor público não estatal, assegurando 
o caráter público à entidade de direito 
privado, bem como autonomia admi-
nistrativa e financeira.

Purgação da Mora – Expressão subs-
tituída pela Lei no 8.245/1991 – Lei do 
Inquilinato – emenda da mora (q.v.).



Quadrilha – Grupo de pessoas que se 
associam com o objetivo de praticar 
atos criminosos, geralmente com o 
intuito de lucro e sob a supervisão de 
um chefe. V. Bando.

�� V. CP: art. 288.
Qualifi cação – Classifi cação, aptidão; 
identifi cação do acusado, do ofendido, 
da testemunha, em ato lavrado pelo 
escrivão do feito, com todas as infor-
mações: nome, idade, estado civil, 
fi liação, profi ssão, naturalidade, grau 
de instrução, residência, relações de 
parentesco, amizade ou inimizade en-
tre testemunhas, grau de dependência 
do qualifi cado com as partes. Indicação 
da pena que define ou classifica a 
infração. É requisito indispensável 
da denúncia ou queixa. O CPP aponta 
outras hipóteses de qualifi cação.

�� V. CPP: arts. 41, 185, 203, 533, 
§ 3o, e 724, I.

Quase-Alijamento – Perda de mer-
cadorias baldeadas para lanchas 
ou chatas, a fim de aliviar o navio 
ameaçado de sinistro. É considerado 
avaria comum.

Quase-Contrato – Expressão que 
denomina o instituto que, não sendo 
um contrato, isto é, não tendo todos 
os atributos concernentes a este, 
gera obrigações. A doutrina do quase-
-contrato hoje está em descrédito. São 
exemplos de quase-contrato a aceitação 
da herança e a tutela (q.v.).

Quase-Crime – Expressão que identi-
fi ca o comportamento do agente que, 

embora não tendo cometido crime, 
revela alto grau de periculosidade, 
devendo fi car submetido à medida 
de segurança.

Quase-Flagrância – Ato de prisão de 
autor de delito quando, após praticá-
-lo, é perseguido sem interrupção pelo 
clamor público ou autoridade. Diz-se 
também fl agrância imprópria.

Queixa-Crime – Petição inicial da 
ação penal privada. Não se deve con-
fundir a queixa-crime com a notícia 
do crime, que é a comunicação de um 
fato criminoso à autoridade policial. 
A queixa-crime somente poderá ser 
encaminhada ao juiz competente.

�� V. CP: art. 339.
�� V. CPP: arts. 41 a 50 e 406 

(com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

Quesitos (Tribunal do Júri) – Questões 
feitas sobre o fato criminoso, que vão 
auxiliar os jurados na decisão da causa.

�� V. CPP: art. 483.

Quesível – Dívida que deverá ser paga 
na residência ou domicílio do devedor.

�� V. CC: art. 327.

Questão – Caso que sofre contestação. 
Confl ito de interesses que se submete à 
decisão dos tribunais; litígio, processo, 
ação. Ponto básico de uma discussão.

Quinhão – Parte que cabe a cada um 
na divisão de coisa comum; cota-parte 
de cada herdeiro na partilha.

Q
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Quinto Constitucional – Expressão 
utilizada para designar o preenchi-
mento das cinco vagas para o cargo 
de desembargador, por advogados e 
membros do Ministério Público.

�� V. CF: arts. 94, 107, I, 111, § 2o, 
e 115, II.

Quirografário – Credor ou crédito 
não privilegiado; escrito particular de 
dívida que não goza de preferência. 
Documento firmado, de próprio punho, 
só pelo devedor. Sem garantia real, na 
falência e na concordata.

Quitação – Ato escrito do credor, 
certificando que recebeu a prestação 
do devedor, liberando-o da obrigação.

�� V. CC: arts. 472, 1.760 e 1.761.
�� V. CPC: arts. 38, 709, parágrafo 

único, e 897, parágrafo único.

Quorum – Número mínimo de mem-
bros presentes para que funcione tri-
bunal ou assembleia, deliberando regu-
larmente. Maioria de votos proferidos 
em julgamento de corte judiciária. No 
Legislativo, presença de um mínimo 
regimental de deputados e senadores, 
indispensável em certas votações.



Rábula – Advogado de poucos conhe-
cimentos, que usa de recursos pouco 
convencionais em juízo; chicaneiro. 
Diz-se também daquele que advoga 
sem ser formado. Estão em desuso a 
palavra e a fi gura.

Rapto – 1. Crime que consiste em tirar 
do lar mulher, com o fi m de submetê-la 
à satisfação de instintos libidinosos, 
empregando violência, intimidação ou 
fraude. 2. Ação de arrebatar do domi-
cílio habitual qualquer pessoa.

�� Violento ou Mediante Fraude: 
Art. 219 do CP revogado pela Lei 
no 11.106, de 28-3-2005.

	Consensual: Art. 220 do CP revoga-
do pela Lei no 11.106, de 28-3-2005.

Rasa – Diz-se das custas cobradas 
pelo número de linhas dos traslados 
e outros documentos; pagamento por 
extração de certidões etc.

Rata – Proporção. Pro rata: proporcio-
nalmente, em partes iguais.

Ratifi cação – Confi rmação, aprovação, 
consentimento expresso ou tácito pelo 
qual se confirma ou se valida o ato 
anterior, suscetível de nulidade por 
vício. Ato pelo qual se confi rma tratado 
entre dois países. Na gestão de negócios, 
a ratifi cação pura e simples do dono 
retroage ao dia do começo da gestão e 
produz todos os efeitos do mandato. O 
casamento de incapaz pode ser ratifi -
cado quando ele adquirir a capacidade.

�� V. CC: arts. 172 a 175, 662, 665, 
673, 873, 1.553 e 1.647.

Razão Comercial – Nome pelo qual 
o comerciante ou sociedade exerce 
o comércio e assina nos atos a ele 
referentes.

�� V. CF: art. 5o, XXIX.
�� V. Dec. no 916/1990.

Razões Finais – Exposição das ques-
tões de direito e de fato apontadas nos 
autos, feita por escrito, tendo cada 
uma das partes o direito de fazê-la, 
após a instrução do processo e antes 
da prolação da sentença.

Reajuste de Aluguel – Acordo entre 
as partes para alteração do aluguel 
ajustado em contrato, inserindo ou 
modificando a cláusula respectiva. 
Não havendo concordância, o locador 
ou o locatário, após três anos de vi-
gência do contrato ou acordo, poderá 
pedir revisão judicial do aluguel (arts. 
18 e 19 da Lei no 8.245/1991). A Lei no 
9.069, de 29-6-1995, que dispõe sobre o 
Plano Real, o Sistema Monetário Na-
cional, em seu art. 21, § 4o, preconiza: 
“Em caso de desequilíbrio econômico 
financeiro, os contratos de locação 
residencial, inclusive os convertidos 
anteriormente, poderão ser revistos, a 
partir de 1o de janeiro de l995, através 
de livre negociação entre as partes, 
ou judicialmente, a fi m de adequá-los 
aos preços de mercado, sem prejuízo 
do direito à ação revisional prevista 
na Lei no 8.245/1991. § 5o Efetivada 
a revisão, o novo valor do aluguel re-
sidencial vigorará pelo prazo mínimo 
de um ano”.

R
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Recâmbio – Direito que tem o portador 
de letra de câmbio, não paga e protesta-
da, de sacar sobre os obrigados regres-
sivos nova letra, descontando o título 
na praça indicada, para reembolsar-se 
de seu valor e acessórios. O mesmo 
que ressaque.

Recenseamento – Levantamento ge-
ral para apurar dados sobre população, 
produção e outros dados estatísticos.

Receptação – Crime contra o patrimô-
nio, consistente em adquirir, receber 
ou ocultar, em proveito próprio ou 
alheio, coisa que sabe ser produto de 
crime, ou inferir para que terceiro, de 
boa-fé, adquira-a, receba ou oculte.

�� V. CP: art. 180.

Reclamado (Dir. do Trab.) – Nome dado 
ao réu no processo trabalhista.

�� V. CLT: arts. 841, 844 e 846.

Reclamante (Dir. do Trab.) – Denomi-
nação dada ao autor na reclamação 
trabalhista.

�� V. CLT: arts. 841, § 2o, e 844.

Reclamatória (Proc. do Trab.) – O 
mesmo que reclamação, porém con-
sideramos o termo reclamatória mais 
indicado para designar a petição inicial 
no processo do trabalho.

�� V. CLT: arts. 784 a 788 e 837 
a 842.

Reclusão – Pena aplicada a crimes 
mais graves, cumprida em regime 
fechado, semiaberto ou aberto.

�� V. CP: art. 33.

Reconciliação – Conciliação, ato de 
conciliar.

�� V. EC no 66/2010 (Dispõe sobre 
a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judi-
cial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos).

Recondução – Prorrogação de con-
trato, nas mesmas condições e sem 
preceder um novo ajuste. Ato pelo qual 
o funcionário não efetivo é renomeado 
para cargo que já vinha exercendo. 
Novo provimento em cargo ou em ofício 
que vinha sendo exercido. Pode ser 
expressa ou tácita.

Reconsideração – Ato de retirar deci-
são anterior, proferindo nova decisão 
ou desfazendo um ato, voluntaria-
-mente ou por provimento de agravo.

Reconvenção – Nova ação promovida 
pelo réu contra o autor da ação princi-
pal, no mesmo processo, desde que seja 
conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa.

�� V. CPC: arts. 315 a 318.

Recuperação – Ato ou efeito de recu-
perar ou recuperar-se.

	Extrajudicial: Instituída pela Lei no 
11.101/2005, Lei de Recuperação de 
Empresas – LRE, que revogou o De-
creto-Lei no 7.661/1945, antiga Lei de 
Falências, a recuperação extrajudicial 
dispensa a participação de todos os cre-
dores, sendo estes selecionados, para os 
quais o devedor propõe novas condições 
de pagamento, não ensejando a realiza-
ção de assembleia-geral para aprovar 
o plano. Trata-se da renegociação com 
alguns credores dos créditos com ga-
rantia real, quirografários ou subordi-
nados – dispensados os demais –, para 
a solução dos problemas de liquidez, 
na qual o devedor propõe remissão ou 
dilação, de antemão elaborada, acordo 
este que difere da recuperação judicial 
pela necessidade da convocação nesta 
de credores em assembleia; não há 
habilitação pois são chamados apenas 
os credores escolhidos pelo devedor.
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	Judicial: Instituída pela Lei no 
11.101/2005 Lei de Recuperação 
de Empresas – LRE, que revogou o 
Decreto-Lei no 7.661/1945, antiga Lei 
de Falências, a recuperação judicial 
permite ao empresário e a sociedade 
empresária, definidos nos arts. 966 
e 982 do CC, apresentar aos seus 
credores um plano de recuperação em-
presarial, cujo objetivo é a preservação 
da empresa impedindo a sua falência. 
Deverá esse plano ser apresentado no 
prazo improrrogável de 60 dias do de-
ferimento do processo de recuperação, 
propositalmente curto pela Nova Lei 
que objetiva uma rápida solução para 
a crise da empresa. Encaminhado o 
plano a juízo os credores serão cha-
mados (por edital) a manifestar-se. 
Não havendo objeções, o plano será 
aprovado; havendo objeções, será 
convocada assembleia-geral de cre-
dores que deliberará alterando-o ou 
rejeitando-o. Caberá ao juiz conceder 
a recuperação judicial ou, caso não 
concorde, decretará a falência.

Recurso – Meio pelo qual o vencido 
pode obter a anulação ou reforma, total 
ou parcial, de uma decisão.

�� V. CPC: arts. 496 a 564.
�� V. CPP: arts. 5o, § 2o, 273, 374 e 

574 a 580.
�� V. CLT: arts. 893 a 901.

	Adesivo: Inovação do novo Código de 
Processo Civil, aplicando-se aos casos 
em que autor e réu fiquem vencidos 
parcialmente.

�� V. CPC: art. 500.

	De Apelação: É o recurso que 
impugna a sentença, tanto aquela me-
ramente terminativa, num dos casos 
previstos no art. 267 do CPC, quanto a 
definitiva, ou de mérito, nas hipóteses 
do art. 269. Assim, será cabível para 

atacar o ato do juiz de primeiro grau 
com eficácia extintiva do processo, ou, 
em outras palavras, que encerra a re-
lação jurídica processual, caso não seja 
provocada a abertura da fase recursal.

�� V. Súm. no 347 do STJ.

	Contra sentença de impronúncia ou 
de absolvição sumária: V. art. 416 do 
CPP (com redação dada pela Lei no 
11.689/2008).

	De Revista (Proc. do Trab.) – Da 
decisão proferida pelo TRT no recurso 
ordinário, cabe recurso de revista para 
o TST. Neste recurso não se discute 
questão de fato, mas apenas o direito 
em tese, pois seu objetivo é a uniformi-
zação da jurisprudência.

�� V. CLT: art. 896.

	Especial: Recurso próprio do Supe-
rior Tribunal de Justiça, para conhecer 
as causas decididas pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos Tribunais 
dos Estados, nos casos previstos pela 
CF, no art. 105, III. 

	Extraordinário: Recurso cabível 
quando há violação de lei federal. 
Recurso interposto das decisões pro-
feridas pelas justiças locais, em única 
ou última instância, para o STF.

�� V. CF: art. 102, III.

	Ordinário: Ao STF e ao STJ em ma-
térias como habeas corpus e mandado 
de segurança. Na Justiça do Trabalho, 
de acordo com nova redação dada pela 
Lei no 11.925/2009, caberá recurso 
ordinário para instância superior: I 
– das decisões definitivas ou termina-
tivas das Varas e Juízos, no prazo de 
8 dias; e II – das decisões definitivas 
ou terminativas dos Tribunais Regio-
nais, em processos de sua competência 
originária, no prazo de 8 dias, quer 
nos dissídios individuais, quer nos 
dissídios coletivos. Só pode recorrer 
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aquele que sofrer dano em razão da 
sentença (lesividade), no prazo de 8 
dias da intimação da sentença da Vara, 
excluído o dia da intimação, incluído 
o do vencimento (tempestividade) e 
pagando-se as custas no prazo de 5 dias 
da interposição do recurso, mediante 
guia (preparo). Estes são os pressupos-
tos objetivos. Os subjetivos: o recurso 
pode ser interposto pela parte vencida 
ou por terceiro prejudicado que tenha 
participação na relação processual na 
fase do conhecimento.

�� V. CF: arts. 102, II, e 105, II.

Recursos – Elementos de força, de 
produção de riqueza.

	Naturais: A palavra “recurso” sig-
nifica algo a que se possa recorrer 
para a obtenção de alguma coisa. O 
homem recorre aos recursos naturais, 
isto é, aqueles que estão na natureza, 
para satisfazer suas necessidades. São 
eles: a atmosfera, as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuá-
rios, o mar territorial, o solo, o subsolo 
e os elementos da biosfera, a fauna e a 
flora. Os recursos naturais podem ser 
renováveis, isto é, continuarem a ser 
disponíveis após o seu uso, ou não re-
nováveis, deixarem de ser disponíveis 
após seu uso.

�� V. Lei no 11.428/2006 (Dispõe 
sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica).
�� V. Dec. no 6.660/2008 (Regu-

lamenta dispositivos da Lei no 
11.428/2006, que dispõe sobre a 
utilização e proteção da vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica).

	Públicos: São os meios financeiros 
oriundos de impostos e outras fontes 
destinados ao custeio e aos investimen-
tos do Poder Público.

�� V. Lei no 11.694/2008 (Altera 
dispositivos da Lei no 9.096/1995 
– Lei dos Partidos Políticos – e da 
Lei no 5.869/1973 – Código de Pro-
cesso Civil –, para dispor sobre a 
responsabilidade civil e a execução 
de dívidas de Partidos Políticos).

Redução de Salários – De acordo com a 
Constituição Federal só se admite a re-
dução de salário se resultante de acordo 
ou convenção coletiva de trabalho. 
Porém, admite-se a redução de salários 
e do horário de trabalho em face de 
difícil conjuntura econômica, mediante 
negociações com os sindicatos.

�� V. CF: art. 7o, VI.
�� V. CLT: art. 468.
�� V. Lei no 4.923/1965 (Institui o 

Cadastro Permanente das Admis-
sões e Dispensas de Empregados, 
Estabelece Medidas Contra o 
Desemprego e de Assistência aos 
Desempregados).

Reexame Obrigatório – Recurso de 
ofício, medida pela qual o próprio juiz 
deve remeter certas sentenças ao tri-
bunal, haja ou não apelação das partes.

�� V. CPC: art. 475.
Referendo – Consulta popular. O povo 
é chamado diretamente às urnas para 
opinar e decidir sobre uma política pú-
blica. Em 23-10-2005 houve o referendo 
sobre a proibição de armas de fogo 
e compra de munições, respondendo 
“sim” os que eram favoráveis à proi-
bição e “não” os contrários à mesma. 
O referendo movimentou mais de 120 
milhões de eleitores em todo o País e 
o “não” venceu por larga diferença de 
votos. Há distinção entre referendo 
e plebiscito: no primeiro o cidadão é 
convocado a votar após a edição da 
norma legal, devendo ratificá-la ou 
não; no segundo, convoca-se o povo 
para opinar antes da criação da lei. O 
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primeiro referendo ocorreu em l963, 
quando foi proposta a mudança de go-
verno do presidencialismo para o parla-
mentarismo, sendo este rejeitado pelo 
povo. Em 1993 houve plebiscito para 
decidir entre os regimes monárquicos 
parlamentarismo e presidencialismo, 
tendo o povo escolhido este último.

Reforma Agrária – Conjunto de me-
didas que visem a promover melhor 
distribuição da terra, mediante modi-
ficações no regime de sua posse e uso, a 
fim de atender aos princípios de justiça 
social e ao aumento da produtividade.

�� V. Lei no 4.504/1964 (Estatuto da 
Terra): art. 1o, § 1o.
�� V. CF: arts. 184 a 191.

Regime de bens – é o conjunto de 
determinações legais ou convencionais, 
obrigatórios e alteráveis, que regem as 
relações patrimoniais entre o casal, 
enquanto durar o casamento.

	Comunhão Parcial de Bens: Aquele 
em que os bens trazidos para a socie-
dade conjugal e os adquiridos a título 
lucrativo permanecem no patrimônio 
de cada cônjuge, só havendo comunhão 
dos bens adquiridos na constância do 
casamento (CC: arts. 1.659 a 1.663). 
O casal pode, a qualquer tempo após o 
casamento, mudar o regime escolhido, 
de acordo com o atual CC.

	Comunhão Universal de Bens: Aque-
le em que há a comunicação de todos os 
bens presentes e futuros dos cônjuges e 
suas dívidas passivas, com as exceções 
contidas no art. 1.668.

�� V. CC: arts. 1.667 a 1.671.

	Regime de Separação de Bens: 
Aquele em que os bens de cada cônjuge 
permanecerão sob sua administração 
exclusiva, podendo ser, livremente, 
alienados, se forem móveis.

�� V. CC: arts. 1.687 e 1.688.

Regimento – Normas agrupadas que 
disciplinam o serviço interno ou o fun-
cionamento de tribunais, assembleias 
legislativas, corporações, fundações, 
instituições civis.

Regime prisional – O modo pelo qual 
a pena deve ser executada. 

	Fechado: Regime de cumprimen-
to da pena privativa de liberdade 
consistente na execução da pena em 
estabelecimento de segurança máxima 
ou média.

�� V. CP: arts. 33, § 1o, e 34.

	Semiaberto: É o que determina a 
execução da pena em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar.

�� V. CP: art. 35.

Registro – Ato de assentar, em livro 
próprio, ato jurídico praticado ou títu-
los e documentos.

	Civil de Pessoas Jurídicas: As pes-
soas jurídicas podem ser de direito 
público (União, Estados, Municípios, 
Distrito Federal) e de direito privado 
(sociedades civis, religiosas, científicas, 
culturais, associações de utilidade 
pública, fundações, sociedades mercan-
tis). Para prova de sua existência legal, 
as pessoas jurídicas de direito privado 
devem inscrever seus contratos, atos 
constitutivos, estatutos ou compromis-
sos no seu registro peculiar, regulado 
por lei especial, ou com autorização e 
aprovação do Governo, quando neces-
sária; averbam-se, ainda, as alterações 
que esses atos sofrerem.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Lei de 
Registros Públicos): arts. 114 a 121.

	Civil de Pessoas Naturais: Incumbe--
-se de registros e averbações de atos 
jurídicos e títulos de pessoas naturais, 
conferindo-lhes autenticidade e publi-
cidade. São anotados os nascimentos, 
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os casamentos, óbitos, a emancipação 
por outorga dos pais ou sentença do 
juiz, interdição de loucos, surdos-mu-
dos e pródigos; sentença declaratória 
de ausência, opções de nacionalidade, 
sentença que deferir legitimação 
adotiva, as que decidirem nulidade 
ou anulação do casamento, o divór-
cio, o restabelecimento da sociedade 
conjugal, as sentenças que legitimam 
filhos concebidos na constância do ca-
samento e as que declararem a filiação 
legítima, casamentos de que resultem 
legitimação de filhos havidos ou con-
cebidos anteriormente, atos judiciais 
ou extrajudiciais de reconhecimento 
de filhos ilegítimos; as escrituras de 
adoção e os atos que as dissolverem; as 
alterações ou abreviaturas de nomes. 
Promover inscrição, no registro civil, 
de nascimento inexistente é crime 
apenado com reclusão de 2 a 6 anos.

�� V. CP: arts. 241 e 242, parágrafo 
único.
�� V. Lei no 6.015/1973 (Lei de 

Registros Públicos): arts. 29 e segs.
	De Imóveis: Espécie de registro pú-
blico cujas atribuições estão definidas 
no art. 167 da Lei no 6.015/1973 (Lei 
de Registros Públicos).

	De Marca: Assentamento feito no 
Departamento Nacional da Proprieda-
de Industrial, visando o uso exclusivo 
da marca.

	Do Comércio: Registro público de 
atos e fatos do comércio, que qualquer 
interessado pode consultar sem preci-
sar justificar-se. Da mesma forma, não 
pode ser recusado pedido de certidão 
com os emolumentos pagos. O funda-
mento desse registro é, exatamente, a 
publicidade dos fatos e atos nele inscri-
tos, cuja falta enseja a própria nulidade 
do ato em sua validade entre terceiros. 
Neste caso, mesmo válido entre as 
partes, não produz efeitos com relação 

a terceiros. São seus órgãos centrais: o 
Departamento Nacional de Registro do 
Comércio (DNRC) com funções super-
visoras, orientadoras e coordenadoras 
no plano técnico; a Divisão Jurídica 
do Registro do Comércio (DJRC), com 
funções consultiva e fiscalizadora no 
plano jurídico. São órgãos regionais: 
as Juntas de Comércio de todas as 
circunscrições do País, com funções 
administradora e executiva. São órgãos 
locais: as Delegacias das Juntas Co-
merciais nas zonas das circunscrições 
a que pertencerem, com funções iguais.

�� V. Lei no 8.934/1994 (Dispõe so-
bre o Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades). 

	Público: É o serviço que tem por 
finalidade autenticar e dar publicidade 
ao estado e à capacidade das pessoas, 
bem como autenticar e perpetuar do-
cumentos destinados à prova de atos 
jurídicos em qualquer tempo.

�� V. CF: arts. 5o, LXXVI, e 22, 
XXV.
�� V. CC: art. 1.604.
�� V. CP: art. 241.
�� V. CPC: arts. 1.124, 1.184 e 

1.186.
�� V. Lei no 6.015/1973 (Lei de 

Registros Públicos).

	Torrens :  Sistema de  inscr i -
ção de imóvel  rural ,  regulado  
atualmente pela Lei no 6.015/1973, 
com as alterações da Lei no 6.216/1975.

�� V. Lei no 6.015/1973 (Dispõe 
sobre os registros públicos): arts. 
277 a 288.

Regra Técnica de Profissão, Arte ou 
Ofício – Se não é observada, a pena é 
aumentada de um terço no homicídio 
doloso.

�� V. CP: art. 121, § 4o.
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Regulamentação – Ato de estabelecer 
regras, normas, de regulamentar a 
aplicação de uma lei. Por determinação 
da CF; a regulamentação dos serviços 
concedidos compete ao Poder Público.

�� V. CF: art. 175.

Reincidência – A reincidência ocorre 
quando o agente comete novo crime, 
depois de transitar em julgado a sen-
tença que, no País ou no estrangeiro, 
o tenha condenado por crime anterior.

�� V. CP: arts. 63 e 64.

Reintegração – 1. Ato ou efeito de rein-
tegrar. 2. Reaquisição, recuperação.

	De Servidor Público: Reinvesti-
dura de servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, 
quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens.

�� V. Lei no 8.112/1990 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis da 
União): art. 28.

	Na Posse: Nome dado à ação perti-
nente ao possuidor que quer restituir 
sua posse, perdida por efeito de esbulho.

�� V. CC: art. 1.210.

�� V. CPC: arts. 926 a 931.

Relação – 1. Conexão entre dois ob-
jetos. 2. Ligação íntima entre pessoas 
ou coisas. 3. Convivência, frequência 
social, trato entre pessoas; parentesco.

	De Trabalho: Vínculo existente entre 
duas ou mais pessoas, decorrente de 
contrato de prestação de serviço, de 
mandato ou de empreitada.

	Jurídica: Conjunto de obrigações e 
deveres recíprocos, sancionados pelo 
Direito.

�� V. CPC: art. 4o, I.

Relator – Nome usado para designar o 
juiz encarregado de expor perante ou-
tros juízes os fundamentos da questão 
a ser julgada.

�� V. CPC: arts. 120, 393, 537, 556, 
557, 1.059 e 1.068.
�� V. CPP: arts. 610, 612, 625, 670, 

673 e 789, § 2o.

Relevância da Omissão – A omissão 
é penalmente relevante quando o 
agente devia e podia agir para evitar 
o resultado.

�� V. CP: art. 13, § 2o.
Remessa dos Autos – É a saída dos 
autos de cartório e o envio dos mes-
mos ao juiz da causa, ao advogado, 
ao perito, ao contador ou ao grau de 
jurisdição superior.

Remição – Ato ou efeito de remir. 
Resgate de dívida; liberação de ônus, 
de obrigação, de um direito.

	De Execução: É o resgate da execu-
ção, desobrigando o devedor. Remido 
é aquele que está desobrigado de uma 
prestação mediante o pagamento des-
ta.

�� V. CPC: arts. 651 e 787 a 790.
Remissão – É o perdão, a renúncia. É a 
desobrigação, feita espontaneamente, 
sendo causa de extinção de obrigações, 
não se confundindo, porém com, remi-
ção (CC: arts. 385 a 388). É derivada 
do verbo remitir, que significa perdoar 
incondicionalmente. Mas, remissão 
ainda pode ter origem no verbo remeter 
(mandar a um ponto dado). Por exem-
plo: Há certos artigos de lei que fazem 
remissão (ato de remeter) a outro(s). 

�� V. Súm. Vinculante no 9 do STF.
Remuneração – É o montante pago ao 
empregado pelo empregador, constitu-
ído por salário, gorjetas, diárias etc.

�� V. CLT: art. 457.
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Renda – Proventos que se auferem 
periodicamente pelo trabalho ou pela 
exploração econômica de coisa ou pela 
aplicação ou investimento de capital. 
Preço do uso de coisa arrendada. Pres-
tação do devedor no contrato de renda 
sobre imóveis. Tudo quanto o Estado 
arrecada em tributos e na exploração 
de suas terras, empresas e bens pa-
trimoniais, o que vem a constituir a 
receita pública. Se o legado consistir 
em renda vitalícia, ou pensão periódi-
ca, esta, ou aquela, correrá da morte 
do testador. Já a doação em forma 
de subvenção periódica extingue-se 
com a morte do doador, salvo se este 
outra coisa dispuser. Renda de imóvel 
constitui título executivo extrajudicial. 
Renda vinculada a imóvel é direito real 
de fruição sobre coisa alheia. Dar às 
rendas públicas aplicação diversa da 
especificada em lei é crime apenado 
com detenção de 1 a 3 meses ou multa.

�� V. CC: arts. 803 a 813, 1.225, 
VI, e 1.926.
�� V. CPC: art. 585, IV.
�� V. CP: art. 315.

	Mínima: Foi instituída pela Lei no 
10.219/2001. Dispõe que o Governo 
Federal, a partir do exercício de 2001, 
beneficiará as famílias de renda re-
duzida com uma complementação da 
mesma. 

Rendeiro – Proprietário da casa dada 
à renda. O que dá ou toma de arrenda-
mento uma propriedade, recebendo ou 
pagando renda por seu uso. Arrenda-
dor ou arrendatário; parceiro agrícola.

Renúncia – Desistência voluntária, 
abandono, abdicação. Abandono de 
um direito, por vontade de seu titular, 
ou transferência para outrem. Ato 
de deixar, espontaneamente, cargo 
público. Causa de extinção de direitos 
subjetivos. Desistência, por parte do 

enfiteuta, do domínio útil em favor 
do senhorio. Caducidade de recurso, 
no juízo a quo, por não ter sido pre-
parado e remetido a tempo à superior 
instância. No Dir. Penal como no Pro-
cessual Penal, nos casos de crimes de 
ação privada, a renúncia ao direito de 
queixa é um dos modos de extinção da 
punibilidade. É expressa, quando feita 
pelo ofendido ou por seu representante 
legal; e tácita, quando resulta da prá-
tica de ato que não se compatibiliza 
com o propósito de iniciar a ação; di-
verge do perdão, porque é unilateral, 
decorrendo apenas da manifestação 
de vontade do ofendido. No processo 
civil, a procuração geral para o foro 
não permite ao advogado renunciar ao 
direito sobre que se funda a ação; mas 
pode, a qualquer tempo, renunciar ao 
mandato, notificando o mandante para 
que lhe dê sucessor e continuando a 
representá-lo nos 10 dias seguintes 
à notificação. A parte pode renunciar 
ao prazo estabelecido exclusivamente 
em seu favor. O processo extingue-se 
com julgamento de mérito quando o 
autor renunciar ao direito sobre que se 
funda a ação. Reputar-se-á renunciado 
o agravo se a parte não pedir expressa-
mente, nas razões e contrarrazões da 
apelação, sua apreciação pelo tribunal.

Reparação – Conserto, compensação 
de prejuízos, indenização que se pode 
exigir de alguém por violação do direito 
alheio, por ação ou por omissão volun-
tária, negligência ou imprudência. 
Satisfação por injúria ou ofensa. O CP 
trata da reparação do dano.

�� V. CP: arts. 9o, I, 16, 65, III, b, 
78, § 2o, 91, I, e 312, § 3o.

Repercussão Geral – Requisito de 
admissibilidade do recurso extraor-
dinário pelo STF, segundo o qual o 
recorrente deve demonstrar, em preli-
minar no recurso, a existência, ou não, 
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de questões constitucionais relevantes 
do ponto de vista econômico, político, 
social ou jurídico, que ultrapassem 
os interesses subjetivos da causa. A 
apreciação da repercussão geral é de 
competência exclusiva do STF, que 
somente poderá não conhecer do recur-
so pela manifestação de dois terços de 
seus membros.

�� V. CF: art. 102, § 3o.
�� V. CPC: arts. 543-A e 543-B.

Repetição de Ato Processual – Ao 
pronunciar a nulidade, o juiz declarará 
que atos são atingidos e ordenará pro-
vidências para que sejam repetidos ou 
retificados, não ocorrendo se a falta não 
prejudicar a parte ou se o juiz puder 
decidir do mérito a favor da parte a 
quem aproveite a nulidade. As custas 
caberão a quem der causa à repetição.

�� V. CPC: arts. 29 e 249.

Réplica – No judiciário penal, é a 
contradita complementar da acusação, 
oral e fundamentada, que o órgão da 
justiça opõe aos argumentos da defesa. 
Contracontestação. No processo civil, é 
a manifestação do autor sobre arguição 
do réu em matéria que impede, altera 
ou extingue o fato sobre o qual se 
baseia a lide.

�� V. CPC: arts. 301, 326 e 327.

Representação – Na sucessão legí-
tima, direito dos descendentes em 
linha reta, ou colateral, do falecido, 
de suceder em todos os direitos que 
a ele competiam; faculdade legal que 
se atribui a alguém para agir em 
juízo; a representação é o objetivo do 
mandato, razão pela qual se diferen-
cia de qualquer contrato. Podem ser 
representadas as pessoas jurídicas, 
os incapazes, o interdito, entre outros. 
Em Juízo, a parte será representada 
por advogado legalmente habilitado. 
Outras formas de representação são 

arroladas pelo CPC em seu art. 12. 
Autorização dada pela vítima do crime 
ou seu representante legal, para que a 
autoridade policial, o promotor público 
ou o juiz determinem a instauração de 
inquérito policial, a fim de que o órgão 
do Ministério Público possa oferecer a 
denúncia nos crimes de ação pública 
dependentes dessa formalidade.

Repristinação da Lei – Restauração de 
uma lei revogada. Para que ocorra, a 
repristinação deve ser expressa, como se 
deduz do art. 2o, § 3o, da LICC: “Art. 2o 
(...) § 3o Salvo disposição em contrário, 
a lei revogada não se restaura por ter 
a lei revogadora perdido a vigência”.

República – Forma de governo caracte-
rizada pela temporariedade do exercí-
cio das funções políticas. Distingue-se 
da monarquia porque nesta o poder 
é vitalício.

�� V. CF: arts. 1o, 3o e 4o.

Requerimento – Pedido, reivindicação, 
pretensão. Nos crimes de ação pública 
incondicionada o inquérito pode ser 
iniciado por requerimento da vítima 
ou de seu representante legal. A au-
toridade policial não pode indeferir o 
requerimento, sob pena de ser crimi-
nalmente responsabilizada, a menos 
que a punibilidade já esteja prescrita; 
se o fato narrado não configurar crime, 
que o requerimento não forneça dados 
suficientes para a investigação ou se 
dirija a autoridade incompetente.

Requisição – No Dir. Adm., é a utiliza-
ção, por força coativa, de bens ou ser-
viços particulares pelo Poder Público, 
por ato de execução imediata e direta da 
autoridade requisitante e indenização 
ulterior, para atendimento de neces-
sidades coletivas, de caráter urgente 
e transitório. A CF autoriza o uso da 
propriedade particular na iminência 
de perigo público, pelas autoridades 
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competentes, civis e militares. É ato 
de império do Poder Público, discricio-
nário, que independe da intervenção 
prévia do Poder Judiciário, como ato de 
urgência. No Cível, o juiz pode requi-
sitar certidões e procedimentos admi-
nistrativos às repartições públicas, no 
interesse da justiça, assim como pode 
requisitar funcionário público ou mili-
tar que figure no rol de testemunhas. 
Também requisitará força policial para 
efetivar a execução, para auxiliar os 
oficiais de justiça na penhora de bens, 
na prisão de quem resistir à ordem, e 
para atender a pedido de depositário na 
entrega a este de bens sequestrados. Se 
os bens a serem penhorados estiverem 
em repartição pública, precederá a pe-
nhora a requisição do juiz ao respectivo 
chefe da repartição. No Dir. Penal, pode 
haver requisição de ação pública pelo 
Ministro da Justiça.

�� V. CF: arts. 5o, XXV, e 22, III.

�� V. CPC: arts. 399, 412, § 2o, 579, 
659, § 1o, 662 e 825, parágrafo 
único.

�� V. CP: art. 100, § 1o.

Rescisão de Contrato – Interrupção do 
vínculo contratual por uma das partes. 
Trata-se de iniciativa unilateral.

�� V. CLT: arts. 467, 474 e 477 
a 486.

Reserva de Plenário – Pela chamada 
cláusula de reserva de plenário (art. 97 
da CF), ou regra do full beach, preva-
lece que, mesmo no controle difuso, os 
tribunais somente podem reconhecer 
a inconstitucionalidade de um ato 
normativo pelo voto da maioria abso-
luta de seus membros ou do respectivo 
órgão especial. 

�� V. CF: art. 97.

�� V. Súm. Vinculante no 10 do STF.

Residência – Lugar onde a pessoa fixa, 
temporariamente, a sua morada com 
ou sem a intenção de nela permanecer 
sempre. Chama-se residência de fato 
em oposição a residência de direito 
ou domicílio (q.v.). Diz-se, também, do 
período de 2 anos de prática hospitalar 
que deve ser cumprido pelo formando 
de Medicina, como parte obrigatória de 
sua formação profissional.

Resíduos – São os bens que devem 
passar para o patrimônio da pessoa 
indicada no testamento, por morte do 
legatário.

Resíduos Sólidos – Material, subs-
tância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas 
em sociedade, a cuja destinação final 
se procede, se propõe proceder ou se 
está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos 
ou em corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnica ou economica-
mente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível (art. 3o, XVI, da 
Lei no 12.305/2010). Objeto da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

�� V. Lei no 12.305/2010 (Institui 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos).

Resilição de Contrato – Dissolução 
do contrato feita por ambas as partes, 
que demonstram o desejo de romper 
o pacto.

Resistência – Delito cometido por 
quem se insurge, com violência, ou por 
ameaça, contra funcionário público ou 
agente da autoridade, ou contra quem 
lhe presta auxílio, na prática de ato 
legal, no exercício regular de suas 
funções e no cumprimento de ordem, 
mandado de natureza administrativa, 
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policial ou judicial, emanado de supe-
rior hierárquico. A pena é de detenção 
de 2 meses a 2 anos; se o ato, em razão 
da resistência, não se executa, pena 
de reclusão de 1 a 3 anos; as penas 
são aplicáveis sem prejuízo daquelas 
correspondentes à violência. Oposição 
do Estado à pessoa física ou jurídica 
que atente ao seu direito, patrimônio 
ou soberania. Direito de todo cidadão 
de opor-se, em defesa própria, ou de 
outrem, a ordens ilegais ou injustas, 
ou a constrangimentos de que seja 
vítima por parte de agentes da autori-
dade. Pode ser ativa, se exercida com 
violência contra ato tido como ilegal 
ou injusto; e passiva, se consiste na 
inexecução do ato pretendido ou na 
recusa a obedecê-lo.

Resolução de Contrato – Dissolução 
do contrato por sentença judicial.

Responsabilidade – Dever jurídico de 
responder pelos próprios atos e os de 
outrem, sempre que estes atos violem 
os direitos de terceiros, protegidos por 
lei, e de reparar os danos causados.

	Civil: É a reparação do dano causado 
a outrem, em decorrência de obrigação 
assumida ou por inobservância de 
norma jurídica.

�� V. CC: arts. 927 a 943.

	Civil dos Menores de Idade: O atual 
CC determina (art. 180) que o menor 
entre 16 e 18 anos não pode eximir-se de 
uma obrigação, invocando a sua idade, 
tendo-a intencionalmente ocultado ou a 
declarado maior. O menor de 21 anos e 
maior de 16 anos equipara-se ao maior 
em relação às obrigações resultantes de 
atos ilícitos, em que for culpado.

�� V. CC: art. 180.

	Limitada: Cláusula de sociedade 
mercantil pela qual a obrigação do 
sócio quanto aos encargos da empre-

sa, perante ela mesma e terceiros, 
limita-se ao valor da sua cota de capital 
integralizada. Abrevia-se Ltda.

	Solidária: Dispõe a CLT em seu art. 
2o, § 2o, que uma ou mais empresas, 
mesmo tendo cada uma delas perso-
nalidade jurídica própria, se estiverem 
sob direção, controle ou administração 
de outra (grupo industrial, comercial 
ou de outra qualquer atividade eco-
nômica), para efeitos da relação de 
emprego serão sempre solidariamente 
responsáveis a empresa principal e 
cada uma das subordinadas. No Dir. 
Civil é a responsabilidade comum a 
mais de uma pessoa, podendo ser exi-
gido de cada uma delas o cumprimento 
integral da respectiva obrigação. 

Resposta do Réu – Inovação do Código 
de Processo Civil de 1973 que abrange 
três atos do réu em consequência do 
pedido do autor: reconvenção, contes-
tação e exceção.

�� V. CPC: arts. 173, parágrafo 
único, 278, 297 a 318, 321 e 396.

Ressacado – Aquele contra quem se 
ressaca nova letra de câmbio à vista, 
por recusa de aceite ou de pagamento 
no título primitivo.

Ressalva – Ato pelo qual, em instru-
mento público, a parte contraente res-
tringe ou modifica condição de contrato. 
Reserva de direito quanto a certo ato, às 
vezes secreto, modificando, conservando 
ou resguardando direito. Repetição, es-
crita e rubricada pelo escrivão, tabelião, 
juiz, no final ou à margem de um ato, 
das palavras emendadas ou entrelinha-
das no texto para validá-las.

Ressarcimento – Reparação de dano, 
indenização, satisfação de prejuízo ou 
despesa de outrem.

Resseguro – Contrato pelo qual um 
terceiro assume, mediante prêmio 
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ajustado com o primeiro segurador, o 
risco total ou parcial por ele coberto 
sobre coisa que é objeto de seguro. Sim-
plistamente, o resseguro é visto como 
um seguro do seguro. Tecnicamente, é 
um contrato que visa equilibrar e dar 
solvência aos seguradores e evitar, por 
meio da diluição dos riscos, quebradei-
ras generalizadas de seguradores no 
caso de excesso de sinistralidade, como 
a ocorrência de grandes tragédias, 
e garantir assim o pagamento das 
coberturas aos segurados.

�� V. Dec. no 6.499/2008 (Dispõe 
sobre o limite máximo de cessão e 
retrocessão a resseguradoras even-
tuais de que trata o § 1o do art. 8o 
da Lei Complementar no 126/2007).

Restauração dos Autos – Renovação 
total ou parcial de autos inutilizados, 
extraviados ou indevidamente retidos.

�� V. CPC: arts. 1.063 a 1.069.
�� V. CPP: arts. 541 a 548.

Restituição dos Autos – Devolução dos 
autos ao cartório pelo advogado. Se não 
a fizer no prazo legal, a parte contrária 
ou qualquer outro interessado pode 
cobrar a restituição.

Retenção – Direito de reter coisa 
alheia até que satisfeita determinada 
obrigação, por exemplo, arts. 319, 578, 
644, e 1.433, II, do CC. 

	De Imóvel: A Lei do Inquilinato 
prevê a retenção do imóvel locado, em 
face da realização de benfeitorias.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Lei do 
Inquilinato): art. 35.
�� V. Lei no 12.112/2009.

	De Salários: Crime previsto pela CF 
no art. 7o, X, consistente em atrasar o 
pagamento do salário do empregado por 
vontade consciente do empregador.

�� V. CF: art. 7o, X.

�� V. CLT: art. 767.

Retombo – Ato do escrivão que, em re-
vista em seu cartório, recolhe documen-
tos, autos e livros findos, que deposita 
nos arquivos. Restauração de limites 
demarcados de propriedade agrária.

Retorsão – Represália verbal instantâ-
nea da pessoa injuriada, que pode ser 
considerada outra injúria. O mesmo 
que réplica. Sistema pelo qual um 
país recusa ao estrangeiro que reside 
em seu território a fruição dos mesmos 
direitos que seu país de origem nega 
aos nacionais daquele. O juiz deixa 
de aplicar a pena de injúria (detenção 
de 1 a 6 meses ou multa) no caso de 
retorsão imediata.

�� V. CP: art. 140, § 1o, II.

Retratabilidade – Qualidade do ato ou 
contrato sujeito a retrovenda ou que 
pode ser renovado ou desfeito pela 
vontade apenas das partes.

Retratação – Revogação, desfazimento, 
desmentido. Retirada voluntária da 
declaração de vontade, cessando os seus 
efeitos. Ato de declarar nula ou retirar, 
por arrependimento ou qualquer outro 
motivo, uma proposta. Diz-se também 
da confissão espontânea de erro que faz 
o acusado de crime de calúnia, injúria 
ou difamação antes de proferida a 
sentença, quando se desdiz e afirma 
a falsidade da imputação, por meio de 
termo nos autos, ficando isento de pena. 
Declaração perante o juiz da causa, 
retificando confissão anteriormente 
feita por erro ou sob violência ou coação.

�� V. CP: arts. 107, VI, e 143.

Retroatividade – Atividade no passado, 
efeito que abrange o tempo anterior. 
Influência de lei nova, decisão ou 
negócio jurídico sobre situações pas-
sadas. Na falência, há retroatividade 
da sentença que a decreta.
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	Da Lei: Aplicação da lei nova a fatos 
anteriores à sua vigência.

�� V. CF: art. 5o, XXXVI.
�� V. LICC: art. 6o.

Retrovenda – Cláusula de contrato de 
compra e venda na qual se estipula que 
o vendedor poderá resgatar a coisa ven-
dida, dentro de um prazo determinado, 
pagando o mesmo preço ou diverso, 
previamente convencionado.

�� V. CC: arts. 505 a 508.
Réu – Aquele contra quem é ajuizada 
ação cível ou penal; sujeito passivo da 
relação jurídico-processual. É chamado 
de acusado durante a investigação 
e instrução criminal e de indiciado 
durante a fase persecutória.

Revalidação – Ato de revalidar, confir-
mar, pelo qual se legitima ou legaliza 
outro ato ou se dá a ele nova validade 
e maior efeito jurídico.

Revel – Diz-se da parte que, citada le-
galmente, não contestou a ação; réu ou 
reconvindo que não comparece quando 
deveria apresentar a sua defesa.

Revelia – Diz-se do não compareci-
mento do réu aos termos do processo, 
tornando-se revel.

�� V. CPC: arts. 319 a 322, 324 e 
330, II.
�� V. CPP: arts. 366 e 451, § 1o.
�� V. CLT: art. 844.

Reversão – Retorno do servidor 
aposentado compulsoriamente ou do 
militar reformado ao serviço ativo, 
após processo regular. Volta ao doador 
de bens que havia doado com a cláusula 
(resolutiva) de que retornassem a ele 
com a morte do donatário e de seus 
descendentes.

Revezamento (Dir. do Trab.) – Espécie 
de jornada de trabalho em que o em-

pregado presta serviços por turno, com 
objetivo de preservar o funcionamento 
contínuo da empresa.

�� V. CF: art. 7o, XIV.

Revisão Criminal – Ação penal cons-
-titutiva que tem por finalidade a re-
paração de eventuais erros judiciários. 
Equivale à ação rescisória cível.

�� V. CF: arts. 102, I, j, 105, I, e, 
e 108, I, b.
�� V. CPP: arts. 621 a 631.

Revogação da Lei – Diz-se da substi-
tuição de uma lei por outra. Quando 
a revogação é total, dá-se o nome de 
ab-rogação; quando é parcial, dizemos 
que houve uma derrogação da lei. A 
norma jurídica deve acompanhar a 
evolução da sociedade, por isso, a lei 
velha deverá ser substituída por outra 
que atenda às necessidades presentes 
da própria evolução social.

�� V. LICC: art. 2o.

Revolução Política – Subversão políti-
co-social caracterizada pela substitui-
ção quase sempre violenta da forma de 
Estado, forma de Governo, Regime de 
Governo e dos próprios governantes. 
Tudo é subvertido, ao contrário do que 
ocorre no golpe de Estado, no qual os 
próprios governantes são quem subver-
tem a ordem constituída para reforçar 
seu poder.

Rito – Sequência de fases de um pro-
cesso, seu andamento, procedimento.

Rixa – Crime consistente na desavença 
entre 3 ou mais pessoas, com risco de 
incolumidade física.

�� V. CP: art. 137.

Rodovia Federal – São rodovias in-
teres taduais construídas e admi-
nistradas, direta ou indiretamente, 
pela União. Podem ter as seguintes 
nomenclaturas:
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	Rodovias radiais: São as rodovias 
que partem da Capital Federal em 
direção aos extremos do País. 

	Rodovias longitudinais: São as ro-
dovias que cortam o País na direção 
Norte-Sul.

	Rodovias transversais: São as ro-
dovias que cortam o País na direção 
Leste-Oeste. 

	Rodovias diagonais: Estas rodovias 
podem apresentar dois modos de orien-
tação: Noroeste-Sudeste ou Nordeste- 
-Sudoeste.

	Rodovias de ligação: Estas rodovias 
apresentam-se em qualquer direção, 
geralmente ligando rodovias federais, 
ou pelo menos uma rodovia federal a 
cidades ou pontos importantes ou ain-
da a nossas fronteiras internacionais.

�� V. Dec. no 6.489/2008 (Regula-
menta a Lei no 11.705/2008, que 
proíbe a comercialização de bebidas 
alcoólicas em rodovias federais).
�� V. Lei no 11.705/2008 (Lei Seca). 
�� V. Dec. no 6.489/2008 (Regula-

menta a Lei no 11.705/2008, no 
ponto em que restringe a comer-
cialização de bebidas alcoólicas em 
rodovias federais).

Rogatória – V. Carta Rogatória.

Rol de Testemunhas – Indicação das 
dez testemunhas, no máximo, que cada 
parte fará para oitiva na audiência.

�� V. CPC: arts. 276, 278, 312 e 407.
Rol dos Culpados – Relação escrita 
das pessoas condenadas pelo juízo 
criminal. Esse registro deve constar 

obrigatoriamente da sentença conde-
natória irrecorrível.

�� V. CPP: arts. 393, II, e 694.
Roubo – Crime contra o patrimônio 
consistente na subtração clandestina 
de coisa alheia móvel, para si ou para 
outrem, mediante grave ameaça ou 
violência à pessoa, ou reduzindo-a à 
impotência para agir.

�� V. CP: art. 157.
Royalty – Pagamento de direitos 
pela utilização de uma patente es-
trangeira.

Rubrica – assinatura abreviada, em 
geral, um apelido.

Rufianismo – Crime que consiste 
em explorar a prostituição alheia 
participando, diretamente ou não, dos 
seus proventos, ou é sustentado por 
quem a exerça. A pena aplicada é a 
de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Se 
a vítima é menor de 18 e maior de 14 
anos ou se o crime é cometido por as-
cendente, padrasto, madrasta, irmão, 
enteado, cônjuge, companheiro, tutor 
ou curador, preceptor ou empregador 
da vítima, ou por quem assumiu, por lei 
ou outra forma, obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância, reclusão, de 3 
a 6 anos, e multa. Se há o uso de vio-
lência, grave ameaça, fraude ou outro 
meio que impeça ou dificulte a livre 
manifestação da vontade da vítima, 
reclusão, de 2 a 8 anos, sem prejuízo 
da pena correspondente à violência, 
conforme alteração ocorrida pela Lei 
no 12.015/2009.

�� V. CP: art. 230.



Sabotagem – Usualmente, entende-se 
como ação de militares e de civis contra 
alvos inimigos durante guerra entre 
países, em uma atividade paralela à 
das Forças Armadas em luta. No Dir. 
Penal, é o ato de invadir ou ocupar uma 
empresa, comercial, industrial ou agrí-
cola, visando impedir ou embaraçar o 
curso normal do trabalho, ou com o 
mesmo fi m danifi car o estabelecimento 
ou as coisas nele existentes ou delas 
dispor. É crime contra a organização 
do trabalho. A pena é de reclusão, de 
1 a 3 anos, e multa.

�� V. CP: art. 202.

Sacado – Banco ou pessoa contra quem 
é sacada letra de câmbio, cheque ou 
qualquer ordem de pagamento.

Salário – Importância que o empre-
gador paga ao empregado a título 
de contraprestação direta. O salário 
integra a remuneração ao lado de gor-
jeta, comissões, gratifi cações, diárias 
e abonos.

�� V. CF: art. 7o, IV, V, VI, X e XII.
�� V. CPP: art. 441 (com redação 

dada pela Lei no 11.689/2008).
�� V. CLT: art. 457.

	De Benefício: É a base para o cálculo 
dos auxílios e das aposentadorias na 
Previdência Social. O seu valor não 
pode ser inferior ao de um salário-
-mínimo nem superior ao limite máxi-
mo do salário de contribuição vigente 
na data do início do benefício. Calcula-
-se pela média aritmética simples dos 

últimos 36 salários de contribuição 
dos meses anteriores ao afastamento 
das atividades ou da entrada do re-
querimento do benefício, corrigidos 
mês a mês.

	De Contribuição: Para o empregado, 
temporário e avulso, é a soma das im-
portâncias que recebeu, efetivamente, 
a qualquer título, durante o mês, em 
uma ou mais empresas, respeitados 
os limites em vigor. Para os demais 
segurados, é o salário-base. Todos os 
salários de contribuição considerados 
no cálculo de benefício serão corrigidos 
monetariamente.

�� V. CF: art. 201, § 3o.
	Educação: Destinado ao ensino fun-
damental público como fonte adicional 
de financiamento, recolhido, na forma 
da lei, pelas empresas que poderão 
deduzir a aplicação realizada no ensino 
fundamental de seus empregados e 
dependentes.

�� V. CF: art. 212, § 5o.
	Família (Dir. do Trab.): Benefício con-
cedido ao trabalhador, ativo ou não, de 
acordo com o número de filhos menores 
de 21 anos ou 24, se estudante, filho 
inválido e filha solteira.

�� V. CF: art. 7o, XII.
�� V. Dec. no 3.048/1999 (Aprova 

o Regulamento da Previdência 
Social): arts. 81 a 92.

	Maternidade: As trabalhadoras 
gestantes têm o direito à licença de 
120 dias, à manutenção do emprego 
e ao salário-maternidade (CF, art. 7o, 

S
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XVIII). A empresa empregadora paga 
esse salário, compensando-se depois 
nos recolhimentos do INSS (Lei de 
Beneficência da Previdência Social – 
LBPS, no 8.213/1991, segundo redação 
da Lei no 10.710/2003). No caso de 
empregada doméstica, trabalhadora 
avulsa, trabalhadora rural e no caso 
de segurada que adotar ou obtiver a 
guarda judicial de criança para fins 
de adoção – o salário será pago direta-
mente pela Previdência Social.

�� V. LBPS: arts. 71-A, parágrafo 
único, 72, § 3o, e 73, segundo a re-
dação da Lei no 10.710/2003. 

	Mínimo: Importância que o governo 
considera indispensável à subsistên-
cia do trabalhador e de sua família, 
pretendendo-se que cubra gastos com 
alimentação, habitação, vestuário, 
higiene, transporte, educação e saúde.

�� V. Súm. Vinculante no 4 (Salvo 
nos casos previstos na Constitui-
ção, o salário-mínimo não pode ser 
usado como indexador de base de 
cálculo de vantagem de servidor 
público ou de empregado, nem ser 
substituído por decisão judicial).
�� V. Súm. Vinculante no 6 (Não 

viola a Constituição o estabele-
cimento de remuneração inferior 
ao salário-mínimo para as praças 
prestadoras de serviço militar 
inicial).
�� V. Súm. Vinculante no 15 (O 

cálculo de gratificações e outras 
vantagens do servidor público não 
incide sobre o abono utilizado para 
se atingir o salário-mínimo).
�� V. Súm. Vinculante no 16 (Os 

arts. 7o, IV, e 39, § 3o (redação da 
EC no 19/1998), da Constituição, 
referem-se ao total da remuneração 
percebida pelo servidor público).

�� V. Lei no 11.709/2008 (Dispõe 
sobre o salário-mínimo a partir de 
1o de março de 2008).

	Profissional: É o mínimo que pode 
ser pago aos integrantes de uma 
categoria profissional, consoante o 
estabelecido por sentença ou convenção 
coletiva. O mesmo que piso salarial, 
que, para algumas categorias de pro-
fissionais liberais, é fixado por lei.

Sala Secreta – No Tribunal do Júri, 
é a sala especial onde os juízes de 
fato (os jurados) se reúnem para de-
liberarem sobre o caso submetido ao 
seu julgamento, podendo consultar os 
autos, examinar elementos materiais 
de prova e procederem às respostas 
dos quesitos, em cédulas com palavras 
sim ou não, que representam os votos 
do Conselho de Sentença, absolvendo 
ou condenando o acusado.

Salvados – Diz-se do que escapa ileso 
de acidente de grandes proporções, 
como mercadorias recolhidas de nau-
frágio, incêndio, inundação. Tem pri-
vilégio especial sobre a coisa salvada 
o credor por despesa de conhecimento. 
Paga-se sobre estas mercadorias o 
imposto de salvagem.

Sanção – Consequência favorável 
ou desfavorável decorrente do cum-
primento ou descumprimento a uma 
norma jurídica.

�� V. LICC: art. 3o.
�� V. CP: art. 32.

	Sanção (Proc. Legislativo): É a apro-
vação dada pelo chefe do Poder Execu-
tivo ao texto de um decreto legislativo 
proveniente do Poder Legislativo. Essa 
é uma etapa do processo legislativo, 
é a fase executória da lei ao lado da 
promulgação e da publicação.

�� V. CF: arts. 65 e 66.
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Saneamento – Ato de sanear. Elimina-
ção de irregularidades ou vícios em um 
processo. O CPC trata do saneamento 
do processo como despacho saneador 
(q.v.). Não sendo caso de extinção 
imediata nem de antecipação da lide, o 
juiz dará a decisão de saneamento, que 
é decisão interlocutória, e determinará 
que o feito prossiga regularmente. O 
juiz também decide sobre a admissi-
bilidade e a realização de provas, ou 
sobre eventuais preliminares arguidas 
pelas partes, designa a audiência e re-
conhece, implicitamente, o cabimento 
da ação, em tese.

�� V. CF: art. 7o, caput, XII.

Satisfação de Lascívia Mediante 
Presença de Criança ou Adolescen-
te – Incluído pela Lei no 12.015/2009 
que criou o art. 218-A tipificando-o 
pelo ato de praticar, na presença de 
alguém menor de 14 anos, ou induzi-
-lo a presenciar, conjunção carnal ou 
outro ato libidinoso, a fim de satisfazer 
lascívia própria ou de outrem, reclusão, 
de 2 a 4 anos.

Sebe – Cerca, tapume, inerente ao 
direito de tapagem conferido ao pro-
prietário de prédio urbano ou rural, 
nas condições previstas em lei. A 
sebe viva é aquela feita com vegetais 
vivos ou plantas que se prestam a 
corte especial.

Sectário – Partidário radical de uma 
ideologia política, religiosa, artística, 
jurídica, por suas próprias razões, não 
admitindo contradita.

Segredo – Aquilo que não pode ser 
revelado, que se oculta à vista; sigilo. 
Aquilo que não se divulga; assunto co-
nhecido de poucos, reservado. Mistério, 
enigma, razão secreta.

Segunda Hipoteca – Aquela que o dono 
do imóvel já hipotecado pode constituir 
sobre ele, com um novo título em seu 

favor ou de outro credor. O devedor 
não é tido como insolvente por faltar ao 
pagamento das obrigações garantidas 
por hipotecas posteriores à primeira. 
A hipoteca anterior, vencida, pode ser 
remida pelo credor da segunda se o 
devedor não o fizer, ficando sub-rogado 
nos direitos desta, sem prejuízo dos 
que lhe competirem contra o devedor 
comum. No caso da penhora, não se 
procede a uma segunda a menos que 
a primeira tenha sido anulada; se exe-
cutados os bens, o produto da alienação 
não bastar para o pagamento do credor; 
ou o credor desistir da primeira, por 
serem litigiosos os bens ou por estarem 
penhorados, arrestados ou onerados. 
Recaindo mais de uma penhora sobre 
os mesmos bens, cada credor conserva-
rá o seu título de preferência.

�� V. CPC: arts. 613 e 667.
�� V. CC: arts. 1.476 a 1.478.

Segundas Núpcias – A mulher casada 
pode livremente exercer o direito que 
lhe competir sobre pessoas e bens do 
leito anterior; não perde o direito ao 
poder familiar. A viúva, ou a mulher 
cujo casamento se desfez por ser nulo 
ou por ter sido anulado, não pode casar 
até 10 meses depois do início da viuvez 
ou da dissolução da sociedade conjugal, 
salvo se antes de findo esse prazo der 
à luz algum filho. Também não podem 
contrair segundas núpcias: as pessoas 
casadas; o viúvo ou viúva que tiver 
filho do cônjuge falecido enquanto não 
fizer o inventário dos bens do casal e 
der partilha aos herdeiros.

�� V. CC: arts. 1.523, 1.636, pará-
grafo único, e 1.642. 

Segurado – Pessoa que faz seguro de 
vida em benefício próprio ou de ter-
ceiros. As obrigações do segurado e do 
segurador estão previstas largamente 
no CC: arts. 757 a 785. São segurados 
obrigatórios da Previdência Social os 
prestadores de serviços de natureza 
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urbana ou rural tais como: empregados, 
temporários, domésticos, empresários, 
autônomos, avulsos, eclesiásticos, segu-
rados especiais – produtores, parceiros, 
meeiros, arrendatários rurais e asseme-
lhados –, servidor público em regime 
jurídico próprio, servidor civil ou militar 
exercendo atividades abrangidas pela 
Previdência Social. Pode tornar-se 
segurado facultativo qualquer pessoa 
maior de 14 anos, como a dona de casa, 
o síndico de condomínio, o trabalhador 
que tenha deixado a condição de segu-
rado obrigatório, como no caso do antigo 
contribuinte em dobro.

Seguridade Social – Compreende 
uma integração de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinados ao amparo em caso de doen-
ças, invalidez, morte, idade avançada, 
proteção à maternidade, proteção ao 
desempregado. Resumindo: abrange 
a saúde, a previdência social e a assis-
tência social.

�� V. CF: arts. 5o, LXXIV, 7o, II, 24, 
XIV, e 194 a 204.
�� V. Lei no 8.212/1991 (Plano de 

Custeio).
�� V. Lei no 11.720/2008 (Dispõe 

sobre o bloqueio do pagamento de 
benefício da previdência social).
�� V. LC no 128/2008 (Altera a LC 

no 123/ 2006; o Código Civil entre 
outras).

Seguro – 1. Que oferece segurança 
contra ataques, acidentes, desastres 
ou danos de qualquer natureza. 2. 
Contrato pelo qual uma das partes se 
obriga para com outra a indenizá-la 
dos prejuízos que certos riscos como 
incêndio, acidente, desemprego, roubo, 
doenças etc.

	De Acidente do Trabalho (SAT): É um 
sistema de seguro público pelo qual o 
trabalhador recebe benefícios em caso 
de doença, acidente, ou ainda em caso 

de falecimento ocorridos durante a exe-
cução de um trabalho ou no percurso 
da casa para o trabalho e vice-versa. 
Se a empresa, seja ela de pessoa física 
ou de pessoa jurídica, possuir mais 
de um funcionário, será obrigatório o 
seu cadastramento. Os funcionários 
não precisam arcar com o pagamento 
da taxa do seguro, sendo pago na sua 
totalidade pelo empregador.

�� V. Súm. no 351 do STJ.

	De Crédito à Exportação: Tem a 
finalidade de garantir as operações de 
crédito à exportação contra os riscos 
comerciais, políticos e extraordinários 
que possam afetar a produção de bens 
e a prestação de serviços destinados 
à exportação brasileira, bem como 
as exportações brasileiras de bens e 
serviços.

	De Fiança Locatícia: Uma das ga-
rantias locatícias previstas pela Lei do 
Inquilinato (Lei no 8.245/1991), arts. 
37, III, e 41, que tem por objetivo ga-
rantir o locador (segurado-beneficiário) 
dos prejuízos que venha a sofrer, em 
decorrência do inadimplemento do 
contrato de locação pelo locatário, 
reconhecido em face da decretação do 
despejo e/ou da imissão na posse do 
imóvel, em razão do não pagamento 
dos aluguéis e/ou encargos legais. São 
partes contratantes: a) Seguradora 
(sociedade autorizada a operar em 
tal ramo de seguro); b) Segurado- 
-beneficiário (locador, pessoa física 
ou jurídica, proprietário ou não do 
imóvel urbano, objeto do contrato de 
locação e de seguro, em favor de quem 
é concedida esta garantia, podendo 
acumular a condição de estipulante); 
c) Garantido (pessoa física ou jurídica 
que, na condição de locatário, é a razão 
deste contrato e de sua execução; d) 
Estipulante (pessoa física ou jurídica 
em nome da qual poderá ser emitida 
apólice coletiva em favor do Segurado 
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e a quem cabe proceder a todas as 
obrigações previstas para este).

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe so-
bre as locações dos imóveis urbanos 
e os procedimentos a elas pertinen-
tes): arts. 37, III, e 41.
�� V. Lei no 12.112/2009.

	De Pessoas e Bens: É o que garante 
à Administração Pública o reembolso de 
quanto venha a gastar com indenização 
de danos a vizinhos e terceiros, nos 
contratos administrativos cuja execução 
seja, particularmente, perigosa. Sua fi-
nalidade é a garantia da Administração 
e do empreiteiro nas obras e serviços 
públicos, indenizáveis independente-
mente de culpa do executor.

	Desemprego: Benefício concedido 
pelo poder público e pago pelo Fundo 
de Assistência ao Desempregado ao 
trabalhador que prestar serviços de 
natureza não eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante 
salário.

�� V. CF: art. 7o, II.
�� V. Dec.-lei no 2.284/1986 (Man-

tém a nova unidade do sistema 
monetário brasileiro, o seguro- 
-desemprego, amplia e consolida 
as medidas de combate à inflação).

	Garantia de Obrigação Con tratual: 
Na linguagem empresarial é conhecido 
por performance bond. É a garantia 
que uma companhia seguradora ofere-
ce para a plena execução do contrato. 
A seguradora obriga-se, na apólice, 
a completar a sua custa o objeto do 
contrato ou a pagar à Administração 
o necessário para que esta o transfira 
a terceiro ou o realize diretamente. 
De uso generalizado na América do 
Norte, o seguro-garantia, com outras 
denominações e variantes, já se di-
fundiu na América do Sul. No Brasil, 
começou a ser utilizado nos contratos 
de construção do Metrô de São Paulo.

	Mútuo: Aquele no qual se associam 
segurados, pondo em comum entre si o 
prejuízo que advenha a qualquer deles, 
do risco por todos corrido. Em lugar do 
prêmio, os segurados contribuem com 
cotas necessárias para as despesas da 
Administração e os prejuízos verifica-
dos. O conjunto dos segurados constitui 
a pessoa jurídica a que pertencem as 
funções de segurador.

�� V. CC: art. 801.

	Obrigatório de Danos Pes soais: Co-
bre todos os danos pessoais, incluídos 
os sofridos pelo próprio segurado em 
acidentes de automóvel. Não tem 
conteúdo apenas reparatório, mas 
cobre a morte e lesões sofridas pelos 
indivíduos, sem qualquer atenção à 
reparação dos danos materiais. Os 
danos pessoais compreendem indeni-
zação por morte, invalidez permanen-
te, despesas de assistência médica e 
suplementares. É, portanto, seguro 
especial de acidentes pessoais, decor-
rente de causa súbita e involuntária, 
destinado a pessoas transportadas ou 
não, lesadas por veículos em circula-
ção, automotores, de via terrestre, ou 
por sua carga. Há imposição legal da 
obrigatoriedade de seu pagamento 
até 5 dias após a apresentação dos 
documentos reveladores do sinistro e 
da qualidade do titular do direito.

�� V. Lei no 6.194/1974 (Dispõe 
sobre Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veículos au-
tomotores de via terrestre, ou por 
sua carga, a pessoas transportadas 
ou não).

Selados e Preparados – Expressão 
usada pelo juiz, em despacho, já con-
sagrada na prática forense, pela qual 
ordena que, antes de o feito subir a jul-
gamento, sejam pagos os emolumentos 
e selos devidos.
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Semovente – Diz-se daquele que move 
por si só. É o ser vivo que tem utilidade 
para o homem.

�� V. CC: arts. 82 a 84.

Senado Federal – Órgão do Poder Le-
gislativo composto por representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário. 
Juntamente com a Câmara dos Depu-
tados forma o Congresso Nacional. V. 
Câmara dos Deputados.

�� V. CF: arts. 46 e 52.

Sentença – 1. Qualquer despacho ou 
decisão. 2. Julgamento ou decisão final 
proferida por juiz, tribunal ou árbitro.

	(Proc. Civil): Ato do juiz que extingue 
o processo, resolvendo ou não o mérito 
da causa.

�� V. CPC: art. 162, § 1o.

	(Proc. Penal): Ato do juiz que põe 
termo ao processo, decidindo sobre a 
absolvição ou condenação do acusado.

�� V. CPP: arts. 381 a 393, 669, 
674 e 675.

	Da Sentença no Tribunal do Júri: V. 
arts. 492 e 493 do CPP (com redação 
dada pela Lei no 11.689/2008).

Separação – 1. Ato ou efeito de separar 
ou separarem-se pessoas ou coisas mo-
ralmente ou fisicamente unidas; desu-
nião, divisão, partição. 2. Desligamento 
de um território do Estado de que faz 
parte, para torná-lo independente ou 
uni-lo a outro Estado.

	Consensual: Em 14-7-2010, foi 
publicada no Diário Oficial da União 
a EC no 66/2010, que dispõe sobre a 
dissolubilidade do casamento civil pelo 
divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de 1 
(um) ano ou de comprovada separação 
de fato por mais de 2 (dois) anos.

	De Corpos: Medida judicial consis-
tente na saída de um dos cônjuges do 
lar do casal.

�� V. Lei no 6.515/1977 (Lei do 
Divórcio): art. 7o.
�� V. CPC: art. 888, VI.

	De Poderes (Dir. Const.): Princípio 
que preconiza a divisão do poder do 
Estado em três funções básicas e inde-
pendentes: a executiva, a legislativa e a 
judiciária, no intuito de evitar a indese-
jável concentração do poder nas mãos 
de um único órgão, caracterizando o 
despotismo e o arbítrio. Tal princípio 
foi definitivamente sistematizado por 
Montesquieu, embora anteriormente já 
fizessem referência a ele Aristóteles e 
John Locke.

�� V. CF: art. 2o.

	Judicial: Em 14-7-2010, foi publi-
cada no Diário Oficial da União a 
EC no 66/2010, que dispõe sobre a 
dissolubilidade do casamento civil pelo 
divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de 1 
(um) ano ou de comprovada separação 
de fato por mais de 2 (dois) anos.

	Litigiosa: Aquela que extingue a 
sociedade conjugal por vontade e ini-
ciativa de um dos cônjuges, nos casos 
previstos em lei.

�� V. CF: art. 226, § 6o.
�� V. Lei no 6.515/1977(Lei do Di-

vórcio): arts. 3o a 6o.

Sequestro – 1. Ação ou efeito de 
sequestrar; arresto, penhora. 2. De-
pósito de coisa litigiosa. 3. Retenção 
ilegal de pessoa em lugar não desti-
nado à prisão.

	(Dir. Penal): Crime contra a liber-
dade individual consistente em privar 
alguém de sua liberdade.

�� V. CP: arts. 148 e 159.
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	(Proc. Civil): Medida cautelar con-
sistente na apreensão e depósito de 
bens móveis, imóveis ou semoventes do 
proprietário para resguardar o direito 
do requerente.

�� V. CPC: arts. 822 a 825, 919 e 
1.016, § 1o.

	Relâmpago: Caracteriza-se como 
referido crime quando o sequestrado 
é levado à agência bancária onde tem 
conta para retirar dinheiro e entregá-
-lo a seus sequestradores. Ocorre com 
pedestres e motoristas surpreendidos 
pela ação dos criminosos. Esse tipo de 
sequestro passou a ser tipificado com 
o advento da Lei no 11.923, de 17-4-
2009, que acresceu o § 3o ao art. 158 
do CP que caracteriza referido crime 
quando “(...) é cometido mediante a 
restrição da liberdade da vítima, e essa 
condição é necessária para a obtenção 
da vantagem econômica, a pena é de 
reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, 
além da multa; se resulta lesão cor-
poral grave ou morte, aplicam-se as 
penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, 
respectivamente”.  

Serviço – 1. Trabalho. 2. Desempenho 
de atividade material ou intelectual, 
com fim produtivo e intenção de lucro. 
3. Duração do trabalho.

	Extraordinário (Dir. do Trab.): Aquele 
exercido fora da jornada normal de 
trabalho e acrescido entre 20% e 50% 
do que é pago nas horas normais.

�� V. CF: art. 7o, XVI.
�� V. CLT: art. 59.

	Militar: Obrigação legal imposta 
àqueles constantes dos §§ 1o e 2o do art. 
143 da CF. Aos que alegarem escusa 
de consciência, a lei faculta serviço 
alternativo, ao passo que mulheres 
e eclesiásticos ficam isentos de tal 
encargo em tempo de paz.

�� V. CF: arts. 5o, VIII, 14, § 2o, 
e 143.

	Público: É aquele prestado pelos 
órgãos governamentais no interesse da 
coletividade, como os de polícia, saúde 
pública, educação, transportes etc.

�� V. CPP: art. 439 (com redação 
dada pela Lei no 11.689/2008).

�� V. Dec. no 6.654/2008 (Aprova o 
Plano Geral de Outorgas de Serviço 
de Telecomunicações prestado no 
regime público).

�� V.  Lei no 11.800/2008 (Acrescen-
ta parágrafo único ao art. 33 da Lei 
no 8.078/1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, para impedir que os 
fornecedores veiculem publicidade 
ao consumidor que aguarda, na 
linha telefônica, o atendimento de 
suas solicitações).

Servidão – São restrições que sofre o 
proprietário no seu direito de uso e gozo 
do prédio em favor de outro proprietá-
rio, para favorecê-lo, aumentando-lhe 
a utilidade.

�� V. CC: art. 1.378.

�� V. CPC: arts. 95, 934, I, e 941 
a 945.

	De Passagem: Direito concedido ao 
proprietário do prédio dominante de 
trafegar pelo prédio serviente, se não 
houver outro caminho.

�� V. CC: art. 1.285.

Servidor Público – Pessoa física in-
cumbida por lei para exercer função 
administrativa de caráter público.

�� V. CF: arts. 37 a 41.

�� V. Lei no 8.112/1990 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis da 
União, Autarquias e Fundações 
Públicas Federais).
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Seteira – Abertura de 10 centímetros 
de largura por 20 centímetros de com-
primento, na parede da casa, a menos 
de metro e meio da propriedade vizinha 
para se obter a claridade. Fresta.

�� V. CC: art. 1.301.

Shopping Center – Palavra inglesa: 
centro de compras. Significa um con-
glomerado comercial de diferentes 
lojistas que se utilizam de espaços 
e/ou unidades por meio de contratos 
respectivos de locação nas disposições 
dos incisos e parágrafo dos arts. 52 e 
54 da Lei no 8.245/1991.

Sigilo Profissional – Dever de todo 
profissional de manter segredo sobre 
os assuntos confidenciais de sua 
profissão.

�� V. CPC: arts. 347, II, e 406, II.
�� V. CPP: art. 207.
�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto 

da Advocacia e a OAB): art. 7o, 
II e XIX.

Silogismo – Raciocínio dedutivo que se 
forma com três proposições: premissa 
maior, que é o enunciado de um juízo; 
premissa menor, que é a declaração 
de caso particular contido na premissa 
maior, e a conclusão, que deriva de ma-
neira lógica e cabal das duas primeiras. 
Exemplo: Todos os homens são mortais 
(premissa maior); A é homem (premis-
sa menor); logo A é mortal (conclusão).

SIMPLES Nacional – Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições devidos pelas Micro-
empresas e Empresas de Pequeno 
Porte, que implica o recolhimento 
mensal, mediante documento único 
de arrecadação, do IRPJ, IPI, CSLL, 
COFINS, PIS/PASEP, Contribuição 
para a Seguridade Social, ICMS e 
ISS, observadas as disposições da LC 
no 123/2006, que instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Em-
presa de Pequeno Porte.

�� V. Dec. no 6.451/2008 (Regula-
menta o art. 56 da Lei Complemen-
tar no 123/2006, que dispõe sobre a 
constituição do Consórcio Simples 
por microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Sim-
ples Nacional).

Simulação – Defeito do ato jurídico 
consistente em não manifestar a 
vontade real.

�� V. CC: art. 167.

Sinalagmático – Diz-se daquilo que 
é bilateral, importando em igualdade 
de direitos e deveres para as partes 
contratantes.

Sindicalismo – Movimento que pre-
coniza a organização das categorias 
profissionais, de todos os trabalhado-
res, em sindicatos e suas federações.

Sindicância – Ato de reunir informa-
ções para formar prova sobre uma 
ocorrência. Apuração. Investigação. 
Na Administração, é meio sumário de 
investigação de irregularidades. Cor-
responde ao inquérito policial. Precede 
o processo administrativo disciplinar.

Sindicato – Associação para fins de 
estudo, defesa e coordenação dos in-
teresses econômicos ou profissionais 
de todos os que, como empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores 
autônomos, ou profissionais liberais, 
exerçam, respectivamente, a mesma 
atividade ou profissão ou atividades ou 
profissões similares ou conexas.

�� V. CF: arts. 8o e 150, VI, c e § 4o.
�� V. CLT: arts. 511 a 610.

Síndico de Condomínio – Aquele que 
tem por função administrar um condo-
mínio por no máximo 2 anos, podendo 
ser reeleito.
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�� V. CPC: art. 12, IX.

�� V. Lei no 4.591/1964 (Dispõe 
sobre o condomínio em edificações 
e as incorporações imobiliárias): 
arts. 22 e 23.

Sinecura – Diz-se do emprego ou cargo 
que exige pouco ou nenhum trabalho 
em relação à remuneração obtida.

Sistema – 1. Conjunto de princípios, 
donde se deduzem conclusões ordena-
das entre si, sobre as quais se estabe-
lece uma doutrina, opinião ou teoria. 
2. Método, modo, forma. 

	De representação proporcional 
(Dir. Const.): No Parlamentarismo, 
o sistema eleitoral visa garantir ao 
eleitorado um número proporcional a 
cada votação. Grave dificuldade, nesse 
sistema, são as sobras eleitorais, isto é, 
os votos que não conseguiram atingir o 
cociente previsto para a eleição de um 
representante. 

	Majoritário (Dir. Const.): Sistema 
eleitoral pelo qual as regiões eleitorais 
são divididas em tantas circunscrições 
quantos forem os lugares a preencher. 
São dois os critérios desse sistema: no 
primeiro, a eleição é realizada em um 
só turno, sendo eleito o candidato que 
conseguir o maior número de votos; 
no segundo, a eleição ocorre em dois 
turnos, sendo eleito o candidato que 
nesta fase da votação obtiver maioria 
simples.

�� V. CF: art. 77, §§ 2o e 3o.

	Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas – SISNAD: Criado pela Lei 
no 11.343/2006, tem a finalidade de 
articular, integrar, organizar e coor-
denar as atividades relacionadas com 
a prevenção do uso indevido, a atenção 
e a reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas.

	Nacional do Meio Ambiente – SISNA-
MA: Instituído pela Lei no 6.938/1981, 
sendo constituído pelos órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e 
pelas Fundações instituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental. 

	Único de Saúde (SUS): Criado pela 
Lei no 8.080/1990 (Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços cor-
respondentes) constitui o conjunto de 
ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administra-
ção direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público.

�� V. Lei no 11.664/2008 (Dispõe 
sobre a efetivação de ações de 
saúde que assegurem a prevenção, 
a detecção, o tratamento e o segui-
mento dos cânceres do colo uterino 
e de mama, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS).

Soberania – Característica do poder do 
Estado que o coloca acima de qualquer 
outro no âmbito interno e que o situa 
no mesmo plano do poder de outros 
Estados.

Sobrepartilha – Nova partilha, feita 
nos mesmos autos do inventário, para 
distribuição de bens remanescentes 
que não tinham sido descritos ou 
partilhados, por não se saber que o 
de cujus os tinha, ou eram remotos, 
litigiosos, sonegados ou de difícil e 
morosa liquidação.

�� V. CC: art. 2.021.

Sobrestar – Suspender, deter, paralisar 
o curso, deixar de dar andamento a.

Sociedade – Agrupamento de pessoas 
que mantêm entre si relações conven-
cionais, políticas, econômicas, sociais, 
culturais, obedecendo a regras comuns 
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de convivência, sob um ordenamento 
jurídico que as rege. No enfoque civil 
e comercial, é a reunião de pessoas 
que somam recursos para um fim 
lícito de interesse comum. Constitui-
-se por meio de contrato entre pessoas 
que se obrigam a conjugar esforços ou 
recursos para alcançar um fim comum. 
De acordo com o tipo de sociedade, os 
sócios respondem ou não com os seus 
bens particulares pelas obrigações so-
ciais. A sociedade mercantil nasce com 
o registro do contrato ou estatuto na 
Junta Comercial (Registro do Comér-
cio); tem por nome uma firma ou razão 
social, ou denominação; é pessoa jurídi-
ca (q.v.) com personalidade distinta das 
pessoas dos sócios; tem vida, direitos, 
obrigações e patrimônios próprios; é 
representada por aquele que estiver 
designado no contrato ou estatuto; 
a sociedade é que comercia, não os 
sócios; o patrimônio é da sociedade, 
não dos sócios; ele responde sempre 
ilimitadamente pelo seu passivo; pode 
mudar sua estrutura, alterando o 
quadro social ou o tipo de sociedade; 
a formação do nome da sociedade e 
a responsabilidade dos sócios variam 
de acordo com o tipo de sociedade: é 
sociedade de pessoas quando os sócios 
são escolhidos por suas qualidades pes-
soais; e sociedade de capital, quando a 
pessoa do sócio é indiferente (sociedade 
anônima); pode ser brasileira ou es-
trangeira. A brasileira apresenta-se 
sob três tipos: empresa brasileira, a 
que é constituída sob as leis do País 
e tem nele sua sede e administração; 
brasileira de capital nacional, aque-
la cujo efetivo controle, em caráter 
permanente, é de titularidade direta 
de pessoas físicas domiciliadas e resi-
dentes no país ou de entidade de Dir. 
Público Interno; esta tem preferência 
nas concorrências públicas; e brasileira 
de titulares brasileiros, aquela cujos 

proprietários são brasileiros natos 
ou naturalizados há mais de 10 anos 
ou pertence a sociedades cujo capital 
pertença, exclusiva e nominalmente, a 
brasileiros, como as jornalísticas e de 
radiodifusão sonora e as de sons e ima-
gem. Cláusula leonina em sociedade 
mercantil implica a nulidade total do 
contrato (CF: art. 222; CC: arts. 1.126 
a 1.133). Quando se trata de interliga-
ções de sociedades temos: sociedades 
coligadas: ocorre quando uma partici-
pa do capital de outra (10% ou mais), 
mas não a controla, sendo proibida a 
participação recíproca; sociedade con-
troladora: tem as mesmas obrigações 
que o acionista controlador; é a titular 
de direitos de sócio que garantem a 
ela, permanentemente, supremacia 
nas deliberações sociais assim como 
o poder de eleger a maioria dos admi-
nistradores da sociedade controlada; 
sociedade subsidiária integral: a que 
tem como único acionista uma outra 
sociedade, a qual deve ser brasileira; 
grupo de sociedades: constituído por 
convenção aprovada pelas sociedades 
que o compõem. É formado pela contro-
ladora e suas controladas, sendo que a 
controladora (“de comando de grupo”) 
tem de ser brasileira. O grupo não 
tem nome, firma ou razão social, nem 
denominação social, apenas uma de-
signação que deve incluir as palavras 
“grupo de sociedades” ou “grupo”. Este 
não adquire personalidade jurídica, 
mas pode ser representado perante 
terceiros por pessoa designada na con-
venção; consórcio: contrato pelo qual 
duas ou mais sociedades, autônomas 
ou sob um só controle, se comprome-
tem a executar conjuntamente um em-
preendimento. Não tem personalidade 
jurídica e não induz solidariedade. O 
Direito americano dá-lhe o nome de 
joint ventur.

�� V. CC: arts. 1.097 a 1.101.
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	Anônima: Rege-se por lei especial; 
nos casos omissos, aplicam-se as 
disposições do CC. Pessoa jurídica, 
de natureza mercantil, cujo capital é 
dividido em ações, o que limita a res-
ponsabilidade dos acionistas ao valor 
das ações adquiridas. Entre suas carac-
terísticas, estão: destina-se a grandes 
empreendimentos e admite um mínimo 
de dois acionistas. O acionista minori-
tário tem controle mínimo sobre a sua 
administração. O seu objetivo é sempre 
comercial, mercantil, qualquer que seja 
o seu objeto, definido este em seu esta-
tuto social. Pode ser fechada ou aberta. 
A primeira não lança ações ao público, 
permitindo a lei, por isso, que tenha 
contabilidade e administração mais 
simples. A aberta caracteriza-se pela 
subscrição pública e democratização do 
capital. São fiscalizadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários. Pode ser de 
capital autorizado ou de capital deter-
minado ou fixo, esta é a que se forma 
com o capital inteiramente subscrito; a 
outra constitui-se com subscrição infe-
rior ao capital declarado nos estatutos, 
ficando a diretoria com poderes prévios 
para efetuar, oportunamente, novas 
subscrições de capital, nos limites da 
autorização estatutária. Designa-se 
por uma denominação, juntando-se 
a expressão “sociedade anônima”, 
por extenso ou abreviada, antes ou 
depois do nome, ou antepondo-se a 
palavra Companhia (“Cia”). Pode-se, 
ainda, usar o nome próprio ou de 
fantasia. Os acionistas majoritários e 
os administradores, podem responder 
pessoalmente pelos prejuízos causados 
por atos praticados com dolo ou culpa 
ou com abuso de poder. A partir da 
Lei no 8.021/1990, que alterou o art. 
20 da Lei das Sociedades Anônimas, 
todas as ações devem ser nominati-
vas, estando proibida a emissão de 
títulos ao portador ou endossáveis 
(V. Ação). São órgãos das sociedades 
anônimas: assembleia-geral ordiná-
ria, assembleia-geral extraordinária, 

assembleias especiais de acionistas 
preferenciais, de portadores de partes 
beneficiárias, de debenturistas; Con-
selho de Administração, Diretoria, 
Conselho Fiscal.

�� V. CC: arts. 1.088 e 1.089.
�� V. Lei no 6.404/1976 (Dispõe so-

bre as Sociedades por Ações): arts. 
1o a 5o, 11 e 15, caput.

	Civil: Aquela que não tem por objeto 
atos de comércio, nem por finalidade o 
lucro.

	Civil de fim lucrativo: Sociedade cujo 
objetivo é o exercício de uma profissão li-
beral, por exemplo, sociedades de médi-
cos, advogados ou cirurgiões-dentistas. 
Com o advento da Lei no 8.245/1991, 
tais sociedades podem propor ação re-
novatória da locação do prédio em que 
funcionam, nos moldes da ação proposta 
pelas sociedades mercantis.

�� V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe 
sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a elas 
pertinentes): art. 51, § 4o.

	Comercial: Sociedade feita por meio 
de contrato no qual as pessoas acordam 
em contribuir com seus bens ou sua 
indústria para a formação do capital 
social com o fim de desenvolver ativi-
dade comercial.

�� V. LC no 123/2006 (Estatuto 
da microempresas e empresas de 
pequeno porte).
�� V. LC no 128/2008 (Altera a LC 

no 123/ 2006; o Código Civil entre 
outras).

	De capital e indústria: Aquela cons-
tituída por duas ou mais pessoas, em 
que algumas contribuem com o capital, 
e outras, com a indústria. Não houve 
menção no novo CC a este tipo de 
sociedade, porém, nada impede que 
seja constituída, visto ser apenas uma 
variante da Sociedade em Conta de 
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Participação ou da Sociedade em Nome 
Coletivo, quanto a esta em relação aos 
sócios capitalistas.

	De economia mista: Pessoa jurídica 
de direito privado, com participação 
majoritária ou minoritária do Estado. 
Reveste-se, necessariamente, da natu-
reza de sociedade anônima.

�� V. Lei no 6.404/1976 (Lei das 
Sociedades por Ações).

	Em comandita por ações: Classi-
ficada pelo CC/2002 como sociedade 
empresarial tanto quanto a comandita 
simples, pelo fato de exercer atividade 
econômica organizada para a produ-
ção de bens ou serviços (arts. 966 e 971 
do CC). O capital social desse tipo de 
sociedade é fracionado em unidades 
representadas por ações, motivo pelo 
qual os seus sócios são chamados 
de acionistas. É categorizada como 
sociedade institucional assim como 
a sociedade anônima, ambas discipli-
nadas pela Lei no 6.404/76 (art. 280) e 
pelos arts. 1.090 a 1.092 do CC/2002. 
Na sociedade em comandita por ações 
a responsabilidade dos acionistas 
diretores é ilimitada, sendo limitadas 
a dos demais acionistas. Poderá ser 
usada denominação ou razão social, 
porém, seguidos da expressão “Co-
mandita por Ações”.

	Em comandita simples: Sociedade 
formada por duas espécies de sócios: 
comanditados, com responsabilidade 
solidária e ilimitada, e comanditários, 
com responsabilidade limitada.

�� V. Lei no 6.404/1976 Lei das So-
ciedades por Ações): arts. 280 a 284.
�� V. CC: arts. 1.045 a 1.051.

	Em conta de participa cão: É despro-
vida de personalidade jurídica (não 
personificada, segundo divisão do 
CC/2002); trata-se de sociedade oculta, 
porém, não irregular, dispondo de um 

sócio ostensivo e outro oculto. Não tem 
nome.

�� V. CC, arts. 991 a 996.

	Em nome coletivo: Sociedade forma-
da de uma só classe de sócios, solidária 
e ilimitadamente responsáveis pelas 
obrigações sociais, sob firma ou razão 
social.

�� V. CC: arts. 1.039 a 1.044.

	Leonina: Aquela que direcionar a 
soma dos lucros a um dos associados, 
ou a exclusão de algum a ela ou, ainda, 
“a que desonerar de toda contribuição 
nas perdas as somas ou efeitos entra-
dos por um ou mais sócios para o fundo 
social”, segundo o art. 288 do Código 
Comercial revogado em sua Primeira 
Parte, composta de 456 artigos pelo 
CC/2002. Contudo, os direitos essen-
ciais do art. 109 da Lei no 6.404/1976 
foram reconhecidos pelo CC em vários 
pontos. Disso resulta que os sócios, de 
qualquer sociedade, têm o direito de 
participar dos resultados da atividade 
empresarial desenvolvida, restando 
nula a sociedade leonina.

	Limitada: Classificada pelo novo CC 
como não personificada. Entre outras 
modificações, o CC/2002 alterou a 
denominação anterior de Sociedade 
por Quotas de Responsabilidade Li-
mitada, passando a chamar-se apenas 
Sociedade Limitada. Introduzida no 
ordenamento jurídico em 1919 por 
meio do Dec. no 3.708/1919. A responsa-
bilidade dos sócios não excede ao valor 
de sua quota, ficando diretamente 
responsável pela integralização da 
quota que subscreveu e indiretamente 
pelas subscritas pelos demais sócios, 
significando a não afetação de seu 
patrimônio particular pelas dívidas 
da sociedade. O novo CC tacitamente 
revogou o Dec. no 3.708/1919 (CC, arts. 
1.052 a 1.087). A primeira alteração é 
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com relação à própria denominação: 
sociedade limitada e não mais socie-
dade por quotas de responsabilidade 
limitada. Integralizadas as quotas de 
todos os sócios, não mais responderão 
estes com seus bens particulares pelas 
dívidas da sociedade. Continua, porém, 
ilimitada a responsabilidade daque-
les que infringirem o contrato social 
ou a lei (CC, art. 1.080); aplicação 
subsidiária da Lei no 6.404/1976 (Lei 
das Sociedades Anônimas), ou dos 
dispositivos afetos à sociedade simples 
(CC, arts. 997 a 1.038). No nome da 
sociedade limitada, que poderá se dar 
sob a forma de firma ou denominação, 
deverá constar a expressão limitada 
ou sua abreviatura (CC, art. 1.158). A 
contar de 11-1-2003, como as demais 
sociedades constituídas em lei ante-
rior, terá o prazo de um ano para sua 
adaptação às novas disposições (CC, 
art. 2.031).

	Por ações: Diz-se das sociedades 
anônima ou comandita por ações que 
têm seu capital dividido em ações, 
sendo que nesta última se aplicam 
todas as normas relativas às S/A com 
as alterações previstas nos arts. 280 a 
284 da Lei das Sociedades Anônimas 
e pelos arts. 1.090 a 1.092 do CC. Os 
acionistas administradores e contro-
ladores da S/A poderão responder 
civilmente por abusos que possam 
ocorrer, da mesma forma que os di-
retores e gerentes da comandita por 
ações. São as referidas sociedades, 
disciplinadas pela Lei no 6.404/1976 
(Lei das Sociedades Anônimas).

	Por quotas de responsabilidade 
limitada: V. Sociedade Limitada.

	Simples: É a sociedade que visa 
fim econômico não empresarial, tendo 
por objeto social o exercício de certas 
profissões ou a prestação de serviços 
técnicos (arts. 997 a 1.038 do CC). 

Poderá constituir-se das seguintes 
formas comerciais: sociedade em nome 
coletivo; sociedade em comandita sim-
ples; sociedade limitada. Não poderá 
adotar as formas anônima ou por ações 
que pertencem ao tipo societário de 
sociedade empresária. Seu registro 
deverá ser efetuado no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas.

�� V. CC: arts. 982, 983, parágrafo 
único, 985 e 1.150. 

Sociogenia – Ciência que estuda a 
formação da sociedade.

Software – Palavra inglesa que desig-
na o conjunto de programas definidores 
de sequências de instruções que os 
computadores interpretam e executam, 
implementando as funções para as 
quais são feitos. Essas séries de coman-
dos que o computador utiliza é o que 
se denomina software, termo ainda não 
aportuguesado mas de uso corrente 
na linguagem técnica da informática.

Solidariedade – Vinculação jurídica 
pela qual, na mesma obrigação, con-
correm vários credores ou devedores, 
cada qual com direito ou obrigação 
na dívida toda. A solidariedade pode, 
portanto, ser ativa (vários credores) ou 
passiva (vários devedores).

�� V. CC: arts. 265 e 266.

�� V. CPC: arts. 77, III, e 509, 
parágrafo único.

Sonegação – Ato ou efeito de sonegar. 

	De Bens: Ocultação dolosa de bens 
que deveriam constar do inventário. 
Pode ser praticada pelo inventariante 
ou pelos herdeiros.

�� V. CC: arts. 1.992 e 1.993.

	Fiscal: Todo ato doloso que tem por 
objetivo impedir ou retardar, total ou 
parcialmente, o conhecimento, por 
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parte do Fisco, da ocorrência de fato 
gerador.

�� V. CP: art. 334.
�� V. Lei no 4.729/1965 (Define o 

crime de sonegação fiscal): art. 1o.

Sossego Público – Direito que tem 
cada indivíduo de gozar de tranquili-
dade, silêncio e repouso necessários, 
sem perturbações sonoras abusivas 
de qualquer natureza. A violação do 
sossego público ou alheio é infração 
contravencional, configurada por grita-
ria ou algazarra; exercício de profissão 
incômoda ou ruidosa, contrariando 
normas legais; abuso de instrumentos 
sonoros ou de sinais acústicos; provo-
cando (ou não procurando impedir) 
barulho produzido por animal de que 
se tem a guarda. É apenado com prisão 
simples, de 15 dias a 3 meses ou multa.

�� V. LCP: art. 42.

Stricto Sensu – No sentido literal, 
estrito, exato, que não admite inter-
pretação extensiva.

Subarrendamento – Contrato em que 
o próprio arrendatário transfere os 
direitos e obrigações a outrem.

�� V. Dec. no 59.566/1966 (Regu-
lamenta as Seções I, II e III do 
Capítulo IV do Título III da Lei no 
4.504/1964, Estatuto da Terra, o 
Capítulo III da Lei no 4.947, de 6 de 
abril de 1966): art. 3o, § 1o.

Sublocação do Imóvel – Contrato 
firmado entre o verdadeiro locatário, 
feito sublocador, e um terceiro chama-
do sublocatário. Sublocar um imóvel, 
então, é alugar a um terceiro, estranho 
ao contrato de locação, uma parte da-
quele. A sublocação exige autorização 
expressa do locador.

�� V. Lei no 8.245/1991: arts. 13 
a 16.

�� V. Lei no 12.112/2009.

Suborno – Peita; pagamento em 
dinheiro ou oferta de vantagem para 
que alguém pratique ou se abstenha 
de praticar ato em prejuízo de terceiro. 
Delito de quem, no exercício de função 
ou cargo público, ou em razão dele, 
exige ou aceita, por si ou por interposta 
pessoa, vantagem ou recompensa para 
agir com ilicitude, fazendo ou deixando 
de fazer um determinado ato. No Dir. 
Penal, o crime está configurado no caso 
de falso testemunho ou falsa perícia, se 
o crime é praticado mediante suborno, 
quando as penas são aumentadas de 
um terço. O suborno do juiz é uma das 
causas de nulidade processual.

�� V. CP: art. 342.
�� V. CPP: art. 564, I.

Sub-Repção – Fraude para obtenção 
de vantagem indevida, com a oculta-
ção da verdade de fato que, revelado, 
daria motivo à recusa. O mesmo que 
ab-repção.

Sub-Rogação – Transferência dos 
direitos do credor para o terceiro que 
resgata a obrigação. Há duas espécies: 
a legal, decorrente de lei, e a conven-
cional, decorrente do próprio contrato.

�� V. CC: arts. 346 a 351.
Subscrição – Chamada de capital 
feita por uma empresa através do 
lançamento de novas ações. “A subs-
crição é contrato plurilateral complexo 
pelo qual uma pessoa se torna titular 
de ação emitida por uma sociedade 
anônima. A subscrição é irretratável 
“de acordo ou não com a existência de 
apelo ao público para a constituição 
da sociedade anônima ela será pública 
ou particular” (Fábio Ulhoa Coelho, 
Manual de Direito Comercial, 3. ed., 
p. 171).

Subsidiaridade – Um dos princípios 
que são aplicados para resolver os 
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conflitos aparentes das normas, isto é, 
quando dois preceitos legais parecem 
incidir sobre um fato delituoso, sendo 
necessário escolher o mais adequado. 
Sendo o fato delituoso mais grave 
descrito na lei principal, esta absorve 
o fato menos grave da lei subsidiária. 
A subsidiaridade é explícita, quando a 
própria norma determina que só será 
aplicada se o fato não constitui delito 
mais grave; e implícita, quando deverá 
ser reduzida. Na aplicação da lei penal 
no tempo, o atual CP manteve-se fiel ao 
critério da lei mais benigna.

Substabelecimento – Transferência do 
exercício do mandato, do mandatário 
para um terceiro.

�� V. CC: arts. 654, § 2o, e 667, §§ 
1o e 2o.

Substituição – Permuta, troca, coloca-
ção de pessoa ou de coisa, no lugar de 
outra. No Dir. das Sucessões, é a dis-
posição adjeta do testador em designar 
a pessoa que deverá receber a herança 
ou legado, na ausência de beneficiário 
direto. A novação dá-se, também, 
quando o novo devedor substitui o 
antigo, ficando este quite com o credor; 
e quando, em razão de obrigação nova, 
outro credor é substituído ao antigo, 
ficando o devedor quite com este.

	Do Presidente da República: Afas-
tamento temporário do Presidente da 
República havendo impedimento. Não 
se confunde com a sucessão, porque 
esta é definitiva (CF: art. 79, caput).

	Processual: Existe quando a lei ha-
bilita a intervir no processo, como parte 
legítima, pessoa estranha à relação 
jurídica que se debate. O substituto 
ingressa em juízo em seu próprio nome, 
por um direito alheio, o que diferencia 
a substituição da representação, pois 
nesta o representante processual age 
em nome de outro. A substituição 

processual pode ser legal, se decorre 
de lei; e voluntária, se decorre da von-
tade individual. A lei determina que 
“ninguém poderá pleitear, em nome 
próprio, direito alheio, salvo quando 
autorizado por lei”. E ainda mais: “Só 
é permitida, no curso do processo, a 
substituição voluntária das partes nos 
casos expressos em lei”. Ocorrendo a 
morte de qualquer das partes, dar-se-á 
substituição pelo seu espólio ou pelos 
seus sucessores, atendido o que dispõe 
o art. 265 do CPC que, entretanto, não 
se aplica se a ação for personalíssima 
(art. 267, IX). Feita a citação, proíbe--
-se ao autor modificar o pedido ou a 
causa de pedir, sem a aprovação do 
réu, mantendo-se as mesmas partes, 
salvo as substituições permitidas por 
lei. Na confissão, cabe ao confitente o 
direito de propor ação anulatória ou 
rescisória, porém, uma vez iniciada, 
passa aos seus herdeiros.

�� V. CPC: arts. 6o, 41 a 43, 264, 
265, 267, IX, 352, parágrafo único, 
e 1.055 a 1.062.

Substitutivo – Novo projeto de lei em 
que se propõem alterações em outro, 
sobre a mesma matéria, apresentado 
à Casa legislativa.

Subsunção – Enquadramento do caso 
concreto à norma legal em abstrato 
aplicável.

Subterfúgio – Meio artificioso, eva-
sivo. Ardil para livrar-se de uma 
dificuldade.

Sucessão (Dir. Civil) – Transmissão 
de direitos, feita por ato inter vivos 
ou mortis causa. No primeiro caso é a 
substituição do titular do direito, como 
no caso da compra e venda. No segundo 
caso, a transmissão se dá em razão da 
morte do titular.

�� V. CC: arts. 1.784 e 1.786.

SUB SUC
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Sucumbência – Princípio pelo qual o 
vencido na ação paga ao vencedor as 
despesas por este antecipadas, bem 
como os honorários advocatícios.

�� V. CPC: art. 20.
�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto da 

Advocacia e a OAB): arts. 23 a 26.

Sufrágio – Processo de seleção do corpo 
eleitoral. Pelo sufrágio determina-se 
quem pode, ou não, votar. No Brasil 
adota-se o sufrágio universal, ex vi do 
art. 14 da CF.

Suicídio – Conduta antijurídica, con-
sistente no fato de alguém destruir 
voluntariamente a própria vida.

�� V. CP: arts. 122 e 146, § 3o, II.

Sujeito – Submisso, subordinado. 
Aquele que participa de um delito; 
pode ser ativo, o que pratica a infração; 
passivo, o paciente ou a vítima.

Sumaríssimo – Procedimento que, 
atualmente, só existe em uma das fases 
do Juizado Especial Cível.

Súmula – Conjunto de, no mínimo, três 
acórdãos de um mesmo tribunal (q.v.) 
adotando a mesma interpretação de 
preceito jurídico em tese. A súmula 
não tem efeito obrigatório, apenas 
persuasivo.

�� V. CPC: art. 479.
�� Vinculante: Enunciado de sú-

mula editado pelo STF, após rei-
teradas decisões sobre matéria 
constitucional, que tem por objeto 
a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja, entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a admi-
nistração pública, controvérsia atu-
al que acarrete grave insegurança 
jurídica e relevante multiplicação 
de processos sobre idêntica questão. 
A súmula pode ser editada de ofício 

ou por provocação, dependendo da 
aprovação de 2/3 dos membros do 
tribunal, em sessão plenária, e, 
após publicada na imprensa oficial, 
terá efeito vinculante em relação 
aos demais órgãos do Poder Judi-
ciário e à administração pública di-
reta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal.
�� V. CF: art. 103-A.
�� V. Lei no 11.417/2006.

Superintendência – 1. Ação de supe-
rintender; administração superior em 
qualquer ramo da atividade humana. 
2. Cargo ou jurisdição de superinten-
dente. 3. Repartição onde funciona o 
superintendente.

	Do Desenvolvimento da Amazônia – 
SUDAM: Autarquia de regime especial, 
com autonomia administrativa e finan-
ceira, instituída pela LC no 124/2007 
com a finalidade de promover o desen-
volvimento includente e sustentável de 
sua área de atuação abrangida pelos 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Rondônia, Roraima, 
Tocantins, Pará e Maranhão na sua 
porção a oeste do Meridiano 44o, e a 
integração competitiva da base pro-
dutiva regional na economia nacional 
e internacional.

	Do Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE: Autarquia de regime es-
pecial, com autonomia administrativa 
e financeira, instituída pela LC no 
125/2007 com a finalidade de promover 
o desenvolvimento includente e susten-
tável de sua área de atuação abrangida 
pelos Estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia 
e algumas regiões e municípios de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, e 
a integração competitiva da base pro-
dutiva regional na economia nacional 
e internacional.
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Superior Tribunal de Justiça – Tem 
sua sede em Brasília e compõe-se, no 
mínimo, de 33 ministros, nomeados 
pelo Presidente da República. Devem 
ter mais de 35 anos e menos de 65 anos, 
de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, aprovada a sua escolha pelo 
Senado Federal, da seguinte forma: 
um terço dentre juízes dos Tribunais 
Regionais Federais e um terço dentre 
desembargadores dos Tribunais de 
Justiça, indicados em lista tríplice 
elaborada pelo próprio STJ; e um terço, 
em partes iguais, dentre advogados e 
membros do Ministério Público Fe-
deral, Estadual, do Distrito Federal, 
alternadamente, indicados nos termos 
do art. 94 da CF (q.v.). Junto ao STJ 
funciona o Conselho da Justiça Fede-
ral, ao qual cabe exercer supervisão 
administrativa e orçamentária da 
Justiça Federal de 1o e 2o graus.

�� V. CF: arts. 94, 104 e 105.
Supérstite – Nome usado para desig-
nar o cônjuge sobrevivente.

�� V. CPC: arts. 988, I, 990, I, 
1.025, I, a, e 1.043.

Superveniência – Circunstância de 
um fato ocorrer após outro tomado 
como referência. A lei garante que 
a incapacidade superveniente não 
invalida o testamento eficaz, nem o 
testamento do incapaz se valida com 
a superveniência da capacidade. No 
Dir. Penal, a superveniência de causa 
relativamente independente exclui a 
imputação quando, por si só, produziu 
o resultado; os fatos anteriores, porém, 
imputam-se a quem os praticou.

�� V. CC: art. 1.861.
�� V. CP: art. 13, § 1o. 

Suplicante – Expressão em desuso 
e incabível na terminologia jurídica 
moderna, que indicava, em Portugal, 
aquele que dirigia seu recurso à Casa 

da Suplicação. Melhor empregar os 
adjetivos requerente ou postulante.

Suporte Fático – É o fato ou o complexo 
de fatos suficientes para que exista 
uma figura jurídica ou para a incidên-
cia da norma. 

Supremo Tribunal Federal – A mais 
alta Corte de Justiça do País. Sede 
em Brasília. Membros nomeados 
pelo Presidente da República, após 
aprovação pela maioria absoluta do 
Senado Federal.

Suprimento – Ato de suprir falha ou 
omissão, de completar ato, de corrigir 
uma irregularidade. Abastecimento, 
no sentido de suprimento de gêneros 
alimentícios.

Sursis – V. Suspensão Condicional 
da Pena.

Suscitado (Proc. do Trab.) – Nome 
dado ao réu nos dissídios coletivos de 
trabalho.

Suscitante (Proc. do Trab.) – Nome 
usado para designar o autor nos dissí-
dios coletivos de trabalho.

Suspeição – Uma das espécies de 
exceção que podem ser opostas contra 
o juiz da causa, testemunhas e peritos.

�� V. CPC: arts. 138, 312 a 314 e 405,  
§ 3o.
�� V. CPP: art. 470 (com redação 

dada pela Lei no 11.689/2008).

Suspeito – Aquele que é passível 
de suspeição; que inspira receio ou 
desconfiança; aquilo que é visto com 
reserva ou com suspeita.

Suspensão – Ato ou efeito de suspen-
der. Interrupção temporária do exercí-
cio de cargo, atividade, função, direito.

Uma das mais graves penalidades 
impostas ao funcionário público, de 
natureza pecuniária, que consiste em 
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privá-lo de direitos e vantagem, e do 
cargo, por prazo não excedente a 90 
dias. Diz-se preventiva, quando se faz 
necessária para apuração de faltas 
que lhe são imputadas. A suspensão 
do empregado por mais de 30 dias con-
secutivos importa a rescisão imposta 
do contrato de trabalho. O empregado 
acusado de falta grave pode ser sus-
penso, mas só pode ser despedido após 
inquérito em que assume a procedência 
da acusação.

	Condicional da pena: Suspensão ou 
adiamento da sentença condenatória 
ou da execução da pena com a finalida-
de de reeducar o criminoso, impedindo 
que delinquentes condenados a penas 
de reduzida duração fiquem privados 
da liberdade, restrição que se agrava 
pelo convívio com outros de maior 
periculosidade.

�� V. CPP: arts. 581, XI, e 696 
a 709.

	Condicional do processo: É um 
dos institutos adotados pela Lei no 
9.099/1995, que trouxe para o Brasil 
o modelo da Justiça Criminal Con-
sensual. Nos crimes em que a pena 
mínima cominada for igual ou inferior a 
1 (um) ano, abrangidas ou não por esta 
Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão 
do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, desde que o acusado não esteja 
sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes 
os demais requisitos que autorizariam 
a suspensão condicional da pena (art. 
77 do CP). A suspensão condicional 

do processo é uma exceção à rígida 
concepção do princípio da legalidade 
processual, já que adota o princípio da 
oportunidade regrada pela lei e con-
dicionada a uma decisão judicial. Por 
razões de conveniência, o Estado pode 
renunciar à investigação, à instauração 
e ao julgamento de processos penais.

�� V. Lei no 11.719/2008 (Altera dis-
positivos do Dec.-lei no 3.689/1941 
– Código de Processo Penal –, 
relativos à suspensão do processo, 
emendatio libelli, mutatio libelli e 
aos procedimentos).

Sustação de Protesto de Título – 
Interrupção de protesto de título. 
Deferida a sustação, o autor da ação 
cautelar terá um prazo de 30 dias 
para ingressar em juízo com uma ação 
ordinária de desconstituição ou de 
anulação de título.

�� V. CPC: arts. 796 a 798 e 812.

�� V. Lei no 9.492/1997 (Define com-
petência, regulamenta os serviços 
concernentes ao protesto de títulos 
e outros documentos de dívida).

Sustentação Oral – Exposição oral dos 
advogados, em nível de recurso, das 
alegações do recorrente e do recorri-
do, na sessão de julgamento. Cabe na 
apelação, nos embargos infringentes e 
no recurso extraordinário.

�� V. CPC: arts. 554 e 565.

�� V. Lei no 8.906/1994 (Estatuto 
da Advocacia e a OAB): art. 7o, IX.



Tabaco – Fumo. A propaganda comer-
cial de tabaco está sujeita a restrições 
legais e é obrigatória a advertência 
sobre os males decorrentes de seu 
uso, inscrita em cartela separada e 
inserida no próprio maço de cigarros. 
Este dispositivo constitucional já se 
transformou em lei e toda propaganda 
de cigarro traz essa advertência.

�� V. CF: art. 220, § 4o.
�� V. Lei no 9.294/1996 (Dispõe 

sobre as restrições ao uso e à pro-
paganda de produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas, 
nos termos do § 4o do art. 220 da 
Constituição Federal).

Tabelamento – Fixação de preços que 
devem vigorar por determinação legal, 
alterando os anteriores. É norma tem-
porária; aplica-se ao fato praticado no 
período de sua vigência, punindo-se o 
infrator, ainda que a tabela vigente ao 
tempo do delito tenha sido alterada. 
O tabelamento de preços é função pri-
vativa da União, por seus órgãos cen-
tralizados ou entes descentralizados.

�� V. Lei no 1.521/1951 (Altera 
dispositivos da legislação vigente 
sobre crimes contra a economia 
popular).

Tabelião – Pessoa que exerce cargo 
público, trabalhando em cartório com 
a função de lavrar atos, contratos e 
instrumentos.

Tábua – Tabela, demonstrativo, lista. 
Como a escrita antiga se fazia em 

tabuinhas cobertas de cera, o nome 
foi dado a algumas codifi cações, como 
a Lei das Doze Tábuas, fonte principal 
do Dir. Romano; e às tábuas entregues 
a Moisés, no deserto, contendo os Man-
damentos da Lei de Deus aos judeus. 
São lembradas, ainda, as Tábuas de 
Amalfi , que era um código de navega-
ção e de comércio, redigido no século X, 
na cidade italiana de Amalfi , do qual 
restam fragmentos.

Tácito – Diz-se daquilo que não é ex-
presso, que está subtendido.

Talião – Pena existente no Código de 
Hamurábi que consistia em impor ao 
criminoso um castigo proporcional 
ao delito cometido. A Bíblia também 
menciona a pena de talião no Cap. XXI 
do Êxodo, Versículos 23 a 25.

Tapagem – Direito de cercar ou murar 
um prédio urbano ou rural.

Tapume – Objeto empregado pelo 
proprietário do prédio no exercício da 
tapagem, quer seja cerca, muro, ou 
qualquer outro meio.

�� V. CC: art. 1.297.
�� V. CPC: art. 275, II, g.

Tarefa (Dir. do Trab.) – Forma de tra-
balho em que o contrato é estipulado 
por serviço executado.

�� V. CLT: arts. 78, 140, 478 e 487.

Tarefeiro – Diz-se daquele que trabalha 
por tarefa. Sua remuneração depende 
de sua produção.

T
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�� V. CLT: arts. 78, 140, 478 e 487.

Tarifa – Valor que o usuário paga por 
algum serviço público prestado por 
empresas concessionárias de serviços 
públicos.

Tax – Palavra inglesa que significa 
imposto, contribuição.

Taxa – Tributo pago pelo contribuinte 
para que haja uma prestação do Estado 
por meio de serviços públicos.

�� V. CF: arts. 145, II e § 2o, e 
150, § 2o.

�� V. CTN: art. 77.

�� V. Dec. no 6.539/2008 (Re-
gulamenta o art. 11 da Lei no 
8.112/1990, quanto à isenção de 
pagamento de taxa de inscrição em 
concursos públicos realizados no 
âmbito do Poder Executivo federal).
�� V. Súm. Vinculante no 19 (A taxa 

cobrada exclusivamente em razão 
dos serviços públicos de coleta, re-
moção e tratamento ou destinação 
de lixo ou resíduos provenientes 
de imóveis, não viola o art. 145, 
II, da CF).

Taxa de Juro – Percentual da remu-
neração do capital. A Constituição 
Federal adverte, no art. 192, § 3o, 
que as taxas de juros reais, nelas in-
cluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente 
referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a 12% ao ano; 
a cobrança acima deste limite será 
conceituada como crime de usura, 
punido, em todas as suas modalidades, 
nos termos que a lei determinar. Tal 
norma, que ainda se discute ser ou 
não autoaplicável, é corroborada pelo 
art. 173, § 4o, da CF, que diz: “A lei 
reprimirá o abuso do poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, 

à eliminação da concorrência e ao 
aumento arbitrário dos lucros”.

�� V. Súm. Vinculante no 7 (A nor-
ma do § 3o do art. 192 da Constitui-
ção, revogada pela EC no 40/2003, 
que limitava a taxa de juros reais 
a 12% ao ano, tinha sua aplicação 
condicionada à edição de lei com-
plementar).
�� V. Súm. Vinculante no 17 (Du-

rante o período previsto no § 1o 
do art. 100 da Constituição, não 
incidem juros de mora sobre os 
precatórios que nele sejam pagos).

Técnica Jurídica – Conjunto de pre-
ceitos instrumentais, dando origem a 
um método de realização das normas 
jurídicas, atualmente previsto na Lei 
Complementar no 95/1998.

Técnica Legislativa – Conjunto de 
regras que tem por objetivo orientar o 
legislador na elaboração das leis.

Temerário – Ousado, imprudente, abu-
sivo. Diz-se temerária a lide incabível, 
absurda, destinada apenas a causar 
incômodo ou prejuízo a terceiro, e que 
sujeita o seu autor a penalidades.

Temeridade – Qualidade do que é 
temerário; diz-se de quem, com preci-
pitação, sem meditação necessária nem 
cálculo antecipado, pratica ato nocivo 
ou despropositado, sem lhe prever as 
consequências.

Tempestivo – Que se realiza no pra-
zo estabelecido; legal, oportuno ou 
próprio.

Tentativa – A tentativa ocorre quando, 
iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade 
do agente.

�� V. CP: art. 14, II.

	Impossível: Aquela com que, por 
ineficácia absoluta do meio ou por 
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absoluta impropriedade do objeto, é 
impossível consumar-se o crime.

�� V. CP: art. 17.

Teoria – Conjunto sistemático de 
princípios básicos que norteiam uma 
disciplina; a parte especulativa de 
uma ciência; especulação que procura 
esclarecer um problema nas diversas 
áreas do conhecimento humano, hu-
manas e exatas.

	Da imprevisão: Teoria que admite a 
alteração nos contratos firmados com a 
Administração Pública, em decorrência 
de casos de força maior. Corresponde à 
cláusula rebus sic stantibus do direito 
privado.

	Pura do direito: Doutrina desenvol-
vida por Hans Kelsen (1881-1973), ex-
poente do positivismo jurídico. Assim, 
para esta teoria, o Dir. deve ser tido, 
essencialmente, como norma, isenta de 
quaisquer apreciações de caráter ideo-
lógico. Daí, a denominação simplista 
da doutrina kelseniana: teoria pura 
do Direito, despojando-se o Direito das 
“impurezas” ou “contaminações” de 
apreciações subjetivas de natureza fi-
losófica, política ou sociológica. Kelsen, 
já se percebe, não aceitava o direito 
natural (Hans Kelsen, Teoria Pura do 
Direito e Teoria Geral das Normas).

	Tridimensional do direito: Teoria 
que assenta o fenômeno jurídico num 
tripé: o fato, o valor e a norma. Daí a 
própria denominação desta doutrina. 
No Brasil, seu expoente é Miguel 
Reale. Para o tridimensionalismo, o fe-
nômeno jurídico se mostra uma síntese 
orgânica, integradora, dos três fatores 
supra referidos: o fato, como o aconteci-
mento social a ser descrito pelo direito 
positivo, enquanto o valor é o elemento 
moral, ambos complementados pela 
norma, ou seja, o comportamento social 
imposto pelo Estado.

Terceirização – Transferência a ter-
ceiros de serviços anteriormente a 
cargo da própria empresa, com duas 
vertentes: a terceiros, de qualquer 
atividade ou somente das chamadas 
atividades-meio. No Brasil só é con-
siderada válida a última espécie de 
terceirização, conforme a Súm. no 331 
do TST e a Instrução Normativa GM/
MTb no 7/1990.

Terceiro – Aquele que é estranho 
em uma relação jurídica ou em um 
contrato, que não é parte por si ou 
por representante. Qualquer pessoa 
que participa, além de autor e réu, de 
uma demanda, por nela ter interesse 
próprio ou interesses que venham a 
ser afetados pelo resultado do pleito. A 
sentença, de modo geral, só produz efei-
to entre as partes legítimas envolvidas 
na lide. Pode ocorrer, porém, que esse 
efeito venha a recair, indiretamente, 
sobre interesses de pessoas que não 
participam do processo. Por esta razão, 
e neste caso, a lei permite ou determina 
o ingresso de terceiros na lide, para 
ajudar as partes ou para excluí-las. 
Essa intervenção de terceiros pode as-
sumir as seguintes formas: assistência, 
quando alguém, interessado na vitória 
de um dos litigantes, entra no processo 
como assistente dele. Neste caso, a as-
sistência será simples, quando o direito 
do assistente não estiver diretamente 
envolvido na lide; será litisconsorcial, 
se a sentença envolver o direito do 
assistente, cujo interesse terá de ser 
jurídico e não apenas econômico; ele 
pode contestar no lugar do assistido 
revel, recorrer da sentença ainda que 
o assistido não o faça, purgar mora do 
locatário assistido; mas não pode pos-
tular contra o assistido; oposição, inter-
venção de terceiro visando excluir uma 
das partes ou a ambas, e para pleitear 
a coisa ou o direito para si, no todo ou 
parcialmente. Ele age para fazer valer 
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direito próprio incompatível com o di-
reito de uma das partes ou de ambas; 
nomeação à autoria, ocorre quando se 
propõe demanda e o réu alega que não 
possui a coisa em nome próprio, mas 
em nome alheio e o indica, para que 
contra este se volte a ação, passando 
a demanda a ser do nomeado. Igual 
solução se adota no caso de alguém 
que cause prejuízo e alega ter agido por 
ordem de terceiro; denunciação da lide, 
dá-se com a citação de terceiro conside-
rado como garante de seu direito pelo 
réu ou pelo autor, no caso de perderem 
a demanda. Tem o caráter de ação 
paralela incidental entre denunciante 
e denunciado, este só podendo ser 
condenado em relação ao denunciante 
e não em relação à outra parte, perante 
a qual aparece como terceiro alheio ao 
pleito. Não cabe denunciação da lide 
em execução; é obrigatória em três 
casos que a lei define.

Terminologia – Nomenclatura; conjun-
to dos termos técnicos ou próprios de 
uma profissão, arte ou ciência.

Termo – Indicação do prazo que se 
inicia e se extingue em negócio jurídico, 
isto é, dies a quo e dies ad quem. Pode 
significar também a redução à forma 
escrita de um ato jurídico.

Terras – 1. A parte sólida do planeta, 
não ocupada pelo mar. 2. Solo, chão. 3. 
Campo, terreno, planície. 4. Domínio, 
propriedade, fazenda.

	Devolutas: Terras não aproveitadas 
pertencentes ao patrimônio público. 
Não são destinadas ao uso público nem 
concedidas a particulares.

�� V. CF: arts. 20, II, 188 e 225, § 5o.

�� V. Lei no 6.383/1976 (Dispõe 
sobre o Processo Discriminatório de 
Terras Devolutas da União).

	Indígenas: Constituem bens da 
União as terras indígenas. É da com-
petência exclusiva do Congresso Na-
cional autorizar, em terras indígenas, 
a exploração e o aproveitamento de 
recursos hídricos e pesquisa e lavra de 
riquezas minerais. São reconhecidos 
aos índios, entre outros, os direitos 
originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. As terras ocupadas 
pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios 
e dos lagos nelas existentes. O Estado 
proíbe atividade garimpeira em terras 
indígenas; essas terras são inalienáveis 
e indisponíveis e os direitos sobre elas 
imprescritíveis. A CF determinou que 
a União deveria terminar a demarcação 
das terras indígenas em 5 anos, a con-
tar da promulgação da Carta Magna.

�� V. CF: arts. 20, XI, 49, XVI, e 
231, §§ 1o a 7o.

�� V. ADCT: art. 67.

	Públicas: Compete exclusivamente 
ao Congresso Nacional aprovar, pre-
viamente, a alienação ou concessão 
de terras públicas com área superior 
a 2,5 mil hectares. Excetuam-se 
alienações ou concessões para fins de 
reforma agrária.

�� V. CF: arts. 49, XVII, e 188, §§ 
1o e 2o.

�� V. ADCT: art. 51, §§ 1o a 3o.

Terrenos de Marinha – Faixas de terra, 
pertencentes ao patrimônio da União, 
banhadas por águas marítimas, lacus-
tres ou fluviais, medindo 33 metros de 
largura, contados da linha do preamar 
médio terra adentro.

�� V. CF: art. 20, VII.
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�� V. Dec.-lei no 9.760/1946 (Dispõe 
sobre os bens imóveis da União).

Territorialidade – Diz-se daquilo que 
faz parte de um território de um Estado 
ou que está sob sua jurisdição. 

Território – Refere-se a superfície ter-
restre de um Estado, seja ele soberano 
ou não. É definido como o espaço físico 
sobre o qual o Estado exerce seu poder 
soberano, ou em outras palavras é o 
âmbito de validade da ordem jurídica 
estatal. De acordo com as teorias gerais 
de Estado, diplomacia, relações inter-
nacionais e nacionalidade, o território 
é uma das condições para a existência 
e o reconhecimento de um país (sendo 
os outros dois a nação e o Estado). 
Por isso, existem determinados casos 
de entidades soberanas que não são 
consideradas países, como Estados 
sem território (Autoridade Nacional 
Palestina e a Ordem Soberana dos 
Cavaleiros de Malta) ou nações sem 
território (os ciganos). Compreende o 
território – as terras emersas, o espaço 
aéreo, os rios, os lagos e as águas ter-
ritoriais. A delimitação territorial dos 
Estados modernos foi uma decorrência 
dos conflitos territoriais ocorridos ao 
longo da Idade Média. Em geopolítica, 
também se usa o termo “território” 
para identificar Estados não indepen-
dentes e subordinados, até certo grau, 
a um poder externo. Existem diferentes 
categorias de território, de acordo com 
as relações de dependência.

�� V. Lei no 11.697/2008 (Dis-
põe sobre a organização judi-
ciária do Distrito Federal e dos 
Territórios e revoga as Leis nos 
6.750/1979, 8.185/1991, 8.407/1992, 
e 10.801/2003, exceto na parte em 
que instituíram e regularam o fun-
cionamento dos serviços notariais 
e de registro no Distrito Federal).

	Do Estado: Um dos elementos 
materiais do Estado, definido como 
o âmbito geográfico de atuação do 
Estado. A aplicação da lei de um Es-
tado no território de outro chama-se 
extraterritorialidade.

�� V. CF: arts. 33 e §§ 1o a 3o, 45, § 
2o, 84, XIV, e 110, parágrafo único.
�� V. ADCT: arts. 14 e 15.

Terrorismo – Prática de crimes de 
natureza política de modo violento e 
indiscriminado, visando intimidar e 
provocar insegurança. 

�� V. CF: arts. 4o, VIII, e 5o, XLIII.
�� V. Lei no 10.309/2001 (Dispõe 

sobre a assunção pela União de res-
ponsabilidades civis perante tercei-
ros no caso de atentados terroristas 
ou atos de guerra contra aeronaves 
de empresas aéreas brasileiras).

Tesouro – Quem encontra tesouro em 
prédio alheio e se apropria, no todo ou 
em parte, da cota a que o proprietário 
do prédio tem direito comete crime ape-
nado com detenção de 1 mês a 1 ano ou 
multa. Se o criminoso é primário e de 
pouco valor o achado, a pena pode ser 
reduzida de 1/3 ou 2/3, ou o juiz aplica 
apenas a pena de multa.

�� V. CP: art. 169, I, c.c. art. 155, 
§ 2o.

Testamenteiro – Pessoa a quem o 
testador ou o juiz designa para fazer 
cumprir suas disposições de última 
vontade, mediante testamento ou 
codicilo. Aquele que executa um tes-
tamento. O mesmo que testamentário. 
Pode ser: dativo, quando nomeado 
pelo juiz à falta de outro indicado pelo 
próprio testador; legítimo, o represen-
tado pelo cabeça-de-casal; particular, 
o que apenas cumpre as disposições 
deixadas pelo testador, de cujos bens 
não é depositário nem administrador; 
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universal, aquele que tem a posse e 
a administração da herança, até que 
se cumpra o que dispõe o testamento.

�� V. CPC: arts. 1.135 a 1.141.

Testamento – É o ato unilateral, gra-
tuito, solene e revogável, pelo qual al-
guém dispõe de seu patrimônio, depois 
de morte, ou faz outras declarações de 
última vontade.

�� V. CC: arts. 1.857 a 1.900.

�� V. CPC: arts. 1.125 a 1.141.

Testemunha – Pessoa que preenche os 
requisitos legais para ser convocada a 
depor, judicial ou extrajudicialmente, 
sobre ato ou fato de que tem conhe-
cimento.

�� V. CPC: arts. 151, II, 276, 278, § 
2o, 279, 309, 336, parágrafo único, 
400 a 419, 846 a 848 e 851.

�� V. CPP: arts. 202 a 225, 410, 453, 
455, 467, 469, 533 e 537.

�� V. CLT: arts. 730, 819 a 829, 848, 
885 e 886.

�� V. Lei no 11.900/2009 (Lei da 
Videoconferência).

Timbre – Selo, impresso, sinete, ru-
brica, sinal gravado em sinete para 
firmar ou autenticar papéis oficiais ou 
particulares.

Tipicidade – Conformidade a um tipo 
penal; correspondência entre o fato 
real e o tipo (descrição legal-penal de 
uma infração).

Título – Qualquer ato escrito ou ins-
trumento que autentique e prove a 
aquisição de um direito.

	Da Dívida Agrária (TDA): Emitido 
pela União para o pagamento de terras 
desapropriadas para a reforma agrária.

�� V. CF: art. 184.

�� V. Lei no 8.629/1993 (Dispõe 
sobre a regulamentação dos dispo-
sitivos constitucionais relativos à 
reforma agrária, previstos no Capí-
tulo III, Título VII, da Constituição 
Federal): art. 5o.

	De crédito: Papel que formaliza um 
direito, possibilitando sua tradução em 
dinheiro.

�� V. CC: arts. 884 a 926.
�� V. Lei no 6.840/1980 (Dispõe 

sobre títulos de crédito comercial).

	Nominativo: Aquele que possui ex-
presso em seu texto o nome da pessoa 
a favor de quem foi emitido.

�� V. CC: arts. 921 a 926.

Togado – Que usa toga; que faz parte 
da Magistratura. A CF estabelece 
que os juízes togados de investidura 
limitada no tempo, admitidos por 
concurso público de provas e títulos e 
em exercício na data em que a Carta 
Magna foi promulgada, adquiriram 
estabilidade, observado o estágio 
probatório, e passam a compor quadro 
em extinção, mantidas as competên-
cias, prerrogativas e restrições de 
legislação a que estavam sujeitos, 
salvo as inerentes à transitoriedade da 
investidura. A sua aposentadoria será 
regulada pelas normas fixadas para os 
outros juízes estaduais.

Tomada de Preços – Trata-se de uma 
das modalidades de licitação entre in-
teressados registrados para contratos 
cujo valor é imediatamente inferior 
àqueles que exigem concorrência.

�� V. Lei no 8.666/1993 (Lei das 
Licitações): art. 22, § 2o.

Tombamento – Declaração feita pelo 
Poder Público quanto ao valor histó-
rico, artístico, paisagístico, turístico, 
cultural ou científico de coisas ou locais 
que, por isso, precisam ser preservados 
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de acordo com inscrição em livro pró-
prio. Forma de proteção ao patrimônio 
público, garantida pela CF. Qualquer 
entidade estatal pode dispor sobre o 
tombamento de bens em seu territó-
rio. É obrigatória a homologação do 
tombamento pelo Ministro da Cultura.

�� V. CF: art. 216, § 1o.
�� V. Lei no 5.471/1968 (Dispõe 

sobre a exportação de livros an-
tigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros).

Totalitarismo – Regime político basea-
do na força do Estado sobre o indivíduo, 
em que um grupo organizado, simbo-
lizado em um chefe ou ditador, impõe 
sua vontade ao povo, restringindo 
liberdades e garantias, extinguindo 
partidos políticos e sindicatos, diri-
gindo a economia privada, proibindo 
a livre manifestação do pensamento. 
A palavra totalitarismo foi criada por 
Mussolini, que impôs o regime fascista 
na Itália, logo seguido pelo nazismo de 
Hitler, na Alemanha.

Tóxico – Toda substância que produz 
alterações físicas e psíquicas, causando 
dependência.

Trabalhador – 1. Dado ao trabalho. 2. 
Ativo, laborioso. 3. Aquele que traba-
lha. 4. Empregado, obreiro, operário.

	Avulso: Aquele que presta serviços 
sem relação de emprego. Está vincula-
do à entidade de classe.

	Eventual: Aquele que realiza um tra-
balho em decorrência das contingên-
cias do momento, não caracterizando 
relação de emprego.

	Temporário: Aquele admitido para 
satisfazer necessidade transitória 
da empresa. É regido pela Lei no 
6.019/1974.

Trabalho – Atividade consciente e 
voluntária, esforço humano para 

a produção de riqueza. O trabalho 
pode ser diurno, no período das 5 às 
22 horas nas cidades e das 5 às 21 
horas na atividade agrícola; e entre 
4 e 20 horas na pecuária; e noturno o 
realizado entre 22 horas e as 5 horas. 
Cada hora noturna tem a duração de 
52 minutos e 20 segundos e é paga com 
adicional de 20%.

	Do menor: Aquele que é exercido 
por menores de 18 anos e maiores de 
14. É permitido o trabalho do menor 
na condição de aprendiz.

�� V. CF: arts. 7o, XXXIII, e 227, § 
3o, III (EC no 65/2010).
�� V. CLT: arts. 404 a 410.

Tradição – Entrega da coisa pela qual 
a pessoa adquire o domínio do bem.

�� V. CC: arts. 1.267 e 1.268.

Tráfico – 1. Comércio, mercancia. 2. 
Ato de comerciar. 3. Negócio. 4. Negócio 
fraudulento, indecoroso.

	De influência: Tipificação de crime a 
quem solicitar, exigir, cobrar ou obter, 
para si ou para outrem, vantagem ou 
promessa de vantagem, a pretexto de 
influir em ato praticado por funcioná-
rio público no exercício da função.

�� V. CP: art. 332.
	Internacional de Pessoa para Fim de 
Exploração Sexual: Em razão da alte-
ração ocorrida pela Lei no 12.015/2009, 
foram retiradas as expressões “tráfico 
de mulheres” e “tráfico internacional 
de pessoas” e substituídas por “tráfico 
internacional de pessoa para fim de 
exploração sexual”, passando a tipifi-
car tal crime como o ato de promover 
ou facilitar a entrada, no território 
nacional, de alguém que nele venha a 
exercer a prostituição ou outra forma de 
exploração sexual, ou a saída de alguém 
que vá exercê-la no estrangeiro, sob 
pena de reclusão de 3 a 8 anos. O § 1o 
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do art. 231 do CP dispõe que incorrerá 
na mesma pena aquele que agenciar, 
aliciar ou comprar a pessoa traficada, 
assim como, tendo conhecimento dessa 
condição, transportá-la, transferi-la ou 
alojá-la. O § 2o, por sua vez, trata das 
causas de aumento de pena: I – a vítima 
é menor de 18 anos; II – a vítima, por 
enfermidade ou deficiência mental, não 
tendo ela o necessário discernimento 
para a prática do ato; III – se o agente é 
ascendente, padrasto, madrasta, irmão, 
enteado, cônjuge, companheiro, tutor 
ou curador, preceptor ou empregador 
da vítima, ou se assumiu, por lei ou 
outra forma, obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância; IV – há emprego 
de violência, grave ameaça ou fraude. 
Aplicar-se-á também multa, se o crime 
é cometido com o fim de obter vantagem 
econômica, conforme menciona o § 3o.

	Interno de Pessoa para Fim de Explo-
ração Sexual: Nos termos do art. 231-A 
do CP, trata-se de ato de promover ou 
facilitar o deslocamento de alguém 
dentro do território nacional para 
o exercício da prostituição ou outra 
forma de exploração sexual, reclusão, 
de 2 a 6 anos. Incorre na mesma pena 
aquele que agenciar, aliciar, vender 
ou comprar a pessoa traficada, assim 
como, tendo conhecimento dessa 
condição, transportá-la, transferi-la 
ou alojá-la. A pena é aumentada da 
metade se: I – a vítima é menor de 18 
anos; II – a vítima, por enfermidade 
ou deficiência mental, não tem o ne-
cessário discernimento para a prática 
do ato; III – se o agente é ascendente, 
padrasto, madrasta, irmão, entea-
do, cônjuge, companheiro, tutor ou 
curador, preceptor ou empregador da 
vítima, ou se assumiu, por lei ou outra 
forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância; ou IV – há emprego de 
violência, grave ameaça ou fraude. 
Aplicar-se-á multa no caso de ser come-

tido crime com o fim de obter vantagem 
econômica.

Tramitação – Andamento de processo, 
seguindo formalidades legais e de 
praxe; trâmite; rito processual.

Transação – Ato jurídico pelo qual as 
partes previnem ou extinguem obri-
gações litigiosas, mediante concessões 
mútuas.

�� V. CC: arts. 840 a 850.
�� V. CPC: arts. 26, § 2o, 53, 269, 

III, 447 a 449, 485, VIII, 584, III, 
741 e 794.

	Penal: Aquela realizada entre acu-
sação e réu que objetiva a extensão da 
condenação a ser imposta por sentença.

�� V. Lei no 9.099/1995 (Lei dos 
Juizados Especiais): art. 76.

Transcrição – Ato pelo qual se faz o Re-
gistro Público de propriedade imóvel.

�� V. CC: arts. 1.245 e 1.246.

Transexual (Med. Legal) – Consiste no 
ódio ao próprio sexo. Os homens porta-
dores deste mal exigem a amputação 
do pênis e a abertura, a bisturi, de 
uma vagina artificial. Nas mulheres, 
a exigência é maior: elas querem que o 
cirurgião lhes implante o órgão sexual 
masculino. Tarefa difícil, embora não 
impossível. Cabe ao psiquiatra, ao 
endocrinologista, ao cirurgião e ao 
médico-legista autorizar a transfor-
mação sexual.

Transferência – Ato pelo qual uma pes-
soa concede a outra coisas ou direitos 
que lhe pertencem.

	De presos: É a remoção do reedu-
cando de um estabelecimento penal 
para outro por motivo de segurança, 
conveniência ou mudança de regime. 
São legitimados para requerer o 
processo de transferência, cujo início 
se dá com a admissibilidade pelo juiz 
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da origem da necessidade da transfe-
rência do preso para estabelecimento 
penal federal de segurança máxima, a 
autoridade administrativa, o Ministé-
rio Público e o próprio preso.

�� V. Lei no 7.210/1984 (Lei de 
Execução Penal).
�� V. Lei no 11.671/2008 (Dispõe 

sobre a transferência e inclusão de 
presos em estabelecimentos penais 
federais de segurança máxima).

Transplante – A lei garante a retirada 
e transplante de tecidos, órgãos e parte 
de cadáver para fins terapêuticos e 
científicos, desde que não haja ma-
nifestação de vontade em contrário. 
A expressão “não doador de órgãos e 
tecidos” deverá ser gravada de forma 
indelével e inviolável dentro do prazo 
de 30 dias a partir da publicação da 
Lei no 9.434/1997, na cédula de iden-
tidade civil e na carteira nacional de 
habilitação podendo ser reformulado 
a qualquer tempo. Feita a retirada, o 
cadáver será condignamente recom-
posto e entregue aos responsáveis pelo 
sepultamento (art. 19 da lei menciona-
da). A infração ao mencionado artigo 
será punida com pena de detenção de 
6 meses a 2 anos. No que se refere a 
transplante não autorizado, acarretará 
ao agente pena de reclusão de 2 a 6 
anos e multa de 100 a 360 dias-multa, 
sem prejuízo das agravantes tipifica-
das na lei referida (arts. 14 a 17) e no 
seu Decreto regulamentador (Dec. no 
2.268/1997). É vedada a remoção (post 
mortem) de tecidos, órgãos ou partes 
do corpo de pessoas não identificadas. 
A remoção post mortem de tecidos, 
órgãos ou parte do corpo de pessoa 
juridicamente incapaz poderá ser 
feita, desde que permitida expressa-
mente, por ambos os pais ou por seus 
representantes legais. É permitida, 
à pessoa juridicamente capaz, dispor 

gratuitamente de tecidos, órgãos e 
partes do corpo humano vivo para fins 
de transplante ou tratamento.

Transporte – Ato de transportar, con-
duzir. Contrato pelo qual uma empresa 
se incumbe de transportar, mediante 
remuneração de seus serviços, coisas 
ou pessoas de um lugar para outro, 
vigorando desde o recebimento da 
carga ou passageiro até a sua descarga 
ou desembarque no lugar de destino. 

�� V. CP: art. 261.
�� V. CC: art. 494.
�� V. Lei no 11.773/2008 (Dispõe 

sobre a apuração do imposto de 
renda na fonte incidente sobre 
rendimentos de prestação de ser-
viços de transporte rodoviário 
internacional de carga, auferidos 
por transportador autônomo pes-
soa física, residente na República 
do Paraguai, considerado como 
sociedade unipessoal nesse País).
�� V. Dec. no 6.644/2008 (Dispõe 

sobre a redução a zero das alíquo-
tas da Contribuição para o PIS/
PASEP e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS, incidentes sobre 
a receita bruta da venda de veícu-
los e embarcações destinados ao 
transporte escolar para a educação 
básica nas redes estadual, munici-
pal e distrital, quando adquiridos 
pela União, Estados, Municípios e 
pelo Distrito Federal).
�� V. Súm. no 21 do TFR.
�� V. Súm. no 492 do STF.

Traslado – Nome dado à cópia do que 
está escrito no livro de notas.

�� V. CC: arts. 216 a 218.

Tratado – Acordo de Direito Inter-
nacional, celebrado entre Estados 
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em forma escrita, que conste de 
instrumento único ou de dois ou mais 
instrumentos conexos, sem importar 
sua denominação específica. O instru-
mento desse acordo.

�� V. CF: art. 5o, § 2o.
�� V. Convenção sobre Direito dos 

Tratados, Viena/1929: art. 2o.

Tréplica – Diz-se da resposta a uma 
réplica. No júri é o direito da defesa 
de responder às questões da acusação.

�� V. CPP: arts. 473 e 474.
�� V. Lei no 5.941/1973 (Altera os 

artigos 408, 474, 594 e 596, do 
Dec.-lei no 3.689/1941 – Código de 
Processo Penal).

Tribunal – Conjunto de magistrados 
que compõe um órgão judiciário. Corpo 
de juízes, de superior instância, que se 
reúne para julgar, cumulativamente, 
causas originárias e recursos de de-
cisões de instância inferior. Quando 
completo, com participação de todas as 
câmaras, diz-se tribunal pleno. Diz-se 
também do edifício onde esses juízes 
desempenham as suas funções. A CF 
garante que não haverá no Brasil juízo 
ou tribunal de exceção. Também cuida 
do Poder Judiciário, da composição e 
atribuições dos tribunais, organização, 
manutenção, competência etc. 

�� V. CF: arts. 5o, XXXVII, 30, § 4o, 
92 a 126 e 235, IV.

	De Alçada: Tribunal estadual infe-
rior que recebia parte da competência 
antes atríbuída ao respectivo Tribunal 
de Justiça (LOM – Lei Orgânica da 
Magistratura – Lei Complementar 
no 35/1979, art. 108). O art. 4o da 
Emenda Constitucional no 45/2004, 
que introduziu modificações na estru-
tura do Poder Judiciário, extinguiu os 
Tribunais de Alçada, estipulando em 
seu parágrafo único o prazo de 180 

dias a partir da data da promulgação 
da Emenda, que os Tribunais de Jus-
tiça, por ato administrativo deverão 
promover “a integração dos membros 
dos Tribunais extintos em seus qua-
dros, fixando-lhes a competência e 
remetendo, em igual prazo, ao Poder 
Legislativo, proposta de alteração da 
organização e da divisão judiciária 
correspondentes, assegurados os 
direitos dos inativos e pensionistas 
e o aproveitamento dos servidores no 
Poder Judiciário Estadual”.

	De Cassação: Aquele que tem 
competência para anular uma decisão 
de instância inferior, porém não para 
reformá-la.

	De Contas: A CF prevê um Tri-
bunal de Contas da União, com 9 
Ministros, sede no Distrito Federal, 
com jurisdição em todo o território 
nacional, exercendo no que lhe couber 
as atribuições previstas no seu art. 96. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da 
União têm as mesmas garantias, prer-
rogativas, impedimentos, vencimentos 
e vantagens dos Ministros do STJ e 
somente poderão aposentar-se com as 
vantagens do cargo quando o tiverem 
exercido efetivamente por mais de 5 
anos. Estas normas aplicam-se aos 
Tribunais de Contas dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. São 
órgãos sem função jurisdicional (não 
julgam) destinados a fiscalizar e veri-
ficar as contas do Poder Executivo. Os 
juízes emitem parecer e não sentença.

�� V. CF: arts. 73 a 75.

	Do Júri: Presidido por magistrado 
de carreira e composto por 25 juízes de 
fato (leigos) ou jurados, 7 dos quais são 
escolhidos para compor o Conselho de 
Sentença (q.v.). É um tribunal popular, 
competindo aos jurados decidir sobre 
a existência ou não do ato delituoso e 
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sua punibilidade e ao juiz cabe aplicar, 
graduar a pena.

�� V. CF: art. 5o, XXXVIII.
�� V. CP: arts. 121 a 127.
�� V. CPP: arts. 406 e 433.

Tributo – Toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda, ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não seja 
sanção de ato ilícito, instituída em lei 
e cobrada mediante atividade admi-
nistrativa plenamente vinculada. A 
natureza jurídica específica do tributo 
é determinada pelo fato gerador da res-
pectiva obrigação, sendo irrelevantes 
para qualificá-lo a denominação e de-
mais características formais adotadas 
pela lei; a destinação legal no produto 
de sua arrecadação. Os tributos são: 
impostos, taxas, e contribuições de 
melhoria. É vedado exigir ou aumentar 
tributo sem lei que o estabeleça.

�� V. CF: art. 150.
�� V. CTN: arts. 3o a 5o.

Triplicata – Documento de que há 
3 cópias; a terceira cópia de um ato 
escrito ou documento original; terceira 
via de letra de câmbio, tendo sido as 
anteriores extraviadas ou danificadas; 
segunda via de duplicata mercantil, 
extraviada, perdida ou não aceita.

Troca – Negócio jurídico bilateral no 
qual cada parte assume a obrigação 
de dar à outra coisa do mesmo valor. 
Escambo, permuta.

�� V. CC: art. 533.

Truste – Fusão de empresas, em ge-
ral sob direção única, para exercer o 
monopólio sobre um ou mais setores 
da produção ou distribuição de bens, 
dominar o mercado suprimindo a 
concorrência, para obter depois lucros 
exorbitantes com a elevação dos preços 
dos seus produtos.

Turbação (Da Posse) – Ato externo 
ou fato material que impede ou atenta 
contra o exercício da posse pelo seu 
legítimo possuidor. É positiva quando 
o turbador invade imóvel, ocupando-o 
parcial ou totalmente, não desapos-
sando o legítimo possuidor, porém 
praticando atos sem o seu consenti-
mento; e negativa, quando o intruso 
impede que o possuidor do terreno 
dele se utilize livremente, lavrando-o, 
fazendo construções.

�� V. CPC: arts. 926 e 927, II.

Turismo – Originário da palavra 
francesa tour – que quer dizer viagem 
circular, derivada do latim tornare – gi-
rar, arredondar. O fenômeno turístico 
está relacionado com as viagens, com a 
visita a um local diverso de residência 
das pessoas.

�� V. Lei no 11.727/2008 (Dispõe 
sobre medidas tributárias destina-
das a estimular os investimentos 
e a modernização do setor de 
turismo, a reforçar o sistema de 
proteção tarifária brasileiro, a 
estabelecer a incidência de forma 
concentrada da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins – na produção e 
comercialização de álcool; altera as 
Leis nos 10.865/2004, 11.488/2007, 
9.718/1998, 11.196/2005, 10.637/ 
2002, 10.833/2003, 7.689/1988, 
7.070/1982, 9.250/1995, 9.430/1996, 
9.249/1995, 11.051/2004, 9.393/ 
1996, 8.213/1991, 7.856/1989, 
e a Medida Provisória no 2.158-
35/2001).
�� V. Lei no 11.771/2008 (Dispõe 

sobre a Política Nacional de Tu-
rismo, define as atribuições do 
Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico; revoga a Lei no 
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6.505/1977, o Dec.-lei no 2.294/1986, 
e dispositivos da Lei no 8.181/1991).

Tutela – Encargo civil, conferido por lei 
a pessoa juridicamente capaz para ad-
ministrar os bens e cuidar da conduta 
de pessoa menor de idade que está fora 
do poder familiar, representando-a nos 
atos da vida civil. A tutela é dativa, de-
corrente de nomeação de juiz, à falta de 
tutor legítimo ou testamentário, ou se 
algum destes for excluído da tutela ou 
removido por inidôneo; é supletiva da 
tutela legal; legal ou legítima, quando 
recai, por lei, nos parentes consanguí-
neos do menor; testamentária, aquela 
instituída por ato de vontade do testa-
dor (pai ou mãe) e válida se ao tempo 
de seu desenlace estiver ele ainda de 
posse do poder familiar em relação ao 
menor (CC: arts. 1.728 a 1.732). A Lei 
no 10.444/2002 acrescenta ao art. 273 
do CPC dois parágrafos, nos quais se 
retira a excludência entre dois meca-
nismos processuais semelhantes, o de 
tutela antecipada e o de tutela cautelar. 
O juiz pode, agora, deferir o pedido 
de um no bojo do outro, já que ambos 

visam prevenir direitos das partes, 
antes que se percam pela demora da 
decisão judicial. O art. 461 permite 
ao juiz fixar multa caso haja atraso 
no cumprimento de tutela antecipada. 
A mesma lei citada deu nova redação 
ao art. 287 do CPC, cominando pena 
não só para o descumprimento da sen-
tença, mas impondo-a também ao não 
cumprimento da decisão antecipatória 
da tutela.

	Antecipada (Dir. Proc. Civil): Possi-
bilidade de o juiz antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos do pedido, 
a requerimento da parte, desde 
que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da ale-
gação e haja fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, ou 
fique caracterizado o abuso do direito 
de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu.

�� V. CPC: arts. 273, 461 e 461-A.
Tutor – Pessoa que é investida da tu-
tela, por lei, nomeação em testamento 
ou por determinação judicial.



para instituir tributos, competindo--
-lhe, ainda, instituir impostos sobre 
vários itens. A União pode, em certos 
casos, receber a herança do ausente ou 
aquela à qual não concorra nenhum 
parente sucessível ou à qual tenham 
renunciado os herdeiros. A sentença 
contra a União está obrigatoriamente 
sujeita ao duplo grau de jurisdição, 
não surtindo efeito enquanto não for 
confi rmada pelo tribunal.

�� V. CF: arts. 1o, 2o, 18, 20, 24, 34, 
I, 145, I a III, 153 e 154.
�� V. CC: arts. 39, 41, 75, parágrafo 

único, 1.822, 1.829 e 1.844.
�� V. CPC: art. 475, II.

União Estável – União entre homem e 
mulher que revela intenção de vida em 
comum, parece-se com o casamento e 
é reconhecida pela CF como entidade 
familiar. É a convivência duradoura, 
pública e contínua, de um homem e 
uma mulher, estabelecida com objetivo 
de constituição de família.

�� V. CF: art. 226, § 3o.
�� V. Lei no 9.278/1996.

Unidades de Conservação – São as 
porções do território nacional, in-
cluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais de relevante 
valor de domínio público ou proprie-
dade privada, legalmente instituídas 
pelo Poder Público com os objetivos e 
limites defi nidos, sob regimes especiais 
de administração, às quais se aplicam 
garantias adequadas de proteção.

Últimas Declarações – São as declara-
ções fi nais que o inventariante presta 
para viabilizar a partilha.

�� V. CPC: art. 1.011.

Ultimato – Nota em termos enérgicos 
e definitivos, expondo matéria em 
litígio entre dois países e pedindo 
providências em certo sentido, com a 
declaração formal de que, não havendo 
resposta em certo prazo, ou rejeitada a 
proposta, estarão rompidas as relações 
diplomáticas e abertas as hostilidades.

Ultratividade da Lei – Aplicação dos 
dispositivos da lei, após cessada sua 
vigência, incidindo sobre fatos ocorri-
dos sob seu império.

União – Pessoa jurídica de Dir. Público 
Interno, cujo domicílio é o Distrito 
Federal. Uma das partes componentes 
da organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil, 
a que se completa com os Estados, 
o Distrito Federal, e os Municípios, 
todos autônomos. São poderes da 
União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário. A CF fi xa os bens e as 
competências que cabem à União e 
prevê a não intervenção nos Estados 
nem no Distrito Federal, a não ser para 
manter a integridade nacional; repelir 
invasão estrangeira ou de uma unidade 
da Federação em outra; pôr termo a 
grave comprometimento da ordem pú-
blica, e outras medidas de preservação 
de direitos. A União tem autonomia 

U
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Unificação de Penas (Dir. Penal) – 
Aplicação de uma só pena quando o 
agente, mediante mais de uma ação 
ou omissão, pratica vários crimes da 
mesma espécie, sendo um subsequente 
ao outro. A pena aplicada é a de um 
só dos crimes, se idênticas, ou a mais 
grave, se diferentes, aumentada, em 
qualquer caso, de 1/6 a 2/3.

�� V. CP: arts. 71, caput, e 75, 
caput, e § 1o.

Uniformização da Jurisprudência – 
Trata-se de incidente no julgamento de 
recurso, ocorrendo divergência na inter-
pretação de tese jurídica. Neste caso, 
poderá a Câmara ou Grupo de Câmaras 
atribuir, por acórdão, ao Tribunal Pleno 
a solução da questão em abstrato. Com 
a solução dada pelo Pleno, a Câmara ou 
o Grupo de Câmaras deve completar o 
julgamento, aplicando no caso concreto 
a tese encontrada.

�� V. CPC: art. 476.
Unlawful Entry – Expressão inglesa 
que significa violação de domicílio.

Unwritten Law – Expressão inglesa 
que serve para denominar o direito 
não escrito.

Unitarismo – Doutrina religiosa pro-
testante que negava o princípio católico 
da Santíssima Trindade. Na esfera 
política, doutrina que prega a unici-
dade do poder.

Usos e Costumes – São as normas 
decorrentes da prática reiterada 
de determinados atos aceitos pela 
sociedade, incorporando-se ao direito 
consuetudinário.

Usuário – O que se utiliza de coisa 
ou de serviço. Titular de direito real 
de uso da coisa alheia, da qual obtém 
vantagens materiais.

	 De drogas – o uso de substâncias 
entorpecentes é crime previsto no art. 

28 da Lei no 11.343/2006. As penas 
cominadas para a conduta tipificada, 
pela nova lei, têm o caráter de trata-
mento e não de punição: advertência 
sobre os efeitos das drogas; prestação 
de serviços à comunidade; medida edu-
cativa de comparecimento a programa 
ou curso educativo.

Usucapião – Do Latim usucapio = 
captação ou aquisição pelo uso pro-
longado. Modo originário de aquisição 
da propriedade, não dependente da 
vontade do titular anterior, pela posse 
mansa e pacífica de alguém com ânimo 
de dono, por tempo determinado, sem 
interrupção e sem oposição. A posse 
não pode ser clandestina (oculta, não 
praticada à vista de todos) nem vio-
lenta (mediante força) nem precária 
(posse concedida por permissão, como 
no empréstimo, ou por contrato, como 
no aluguel). O possuidor que atende 
a esses requisitos, apresenta a prova 
de sua posse ao juiz, pedindo-lhe que 
reconheça a aquisição da propriedade 
por usucapião. Havendo procedência, 
a sentença valerá como título de pro-
priedade e será registrada no Registro 
de Imóveis. Não se concede usucapião 
para imóveis públicos. Para os imóveis, 
o prazo para usucapir é de 15 anos, 
reduzido para 10 entre ausentes, se 
o possuidor tiver justo título e boa-fé 
(residindo o proprietário em município 
diverso) ou para 10 anos, entre presen-
tes, quando o proprietário reside no 
mesmo município. A servidão predial 
aparente pode ser também adquirida 
por usucapião. Nos termos da lei, o usu-
capião de 15 ou 10 anos é chamado de 
ordinário, sobre imóvel urbano ou rural 
particular com qualquer área; o de 20 
anos é extraordinário (sem justo título 
e sem boa-fé) sobre imóvel urbano ou 
rural particular com qualquer área. A 
CF atual traz 2 usucapiões especiais: o 

UNI USU
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especial urbano, que exige os seguintes 
requisitos: área urbana particular de 
até 250 metros quadrados, posse por 5 
anos com ânimo de dono, ausência de 
oposição, uso como moradia própria 
ou da família, não ser proprietário de 
outro imóvel e só pode ser pleiteado 
uma vez; e o especial rural, com estes 
requisitos: área rural particular de 
até 50 hectares, posse por 5 anos com 
ânimo de dono, não haver oposição, uso 
como moradia própria ou da família, 
produtividade agrícola por trabalho 
próprio ou da família, e não possuir 
outro imóvel. No usucapião de coisas 
móveis, não regulada a ação de modo 
específico, segue-se o procedimento 
comum, o sumário, observado “nas 
causas, qualquer que seja o valor, que 
versem sobre a posse ou domínio de coi-
sas móveis”. O tempo a ser observado 
é de 3 anos com justo título e boa-fé, e 
de 5 anos sem justo título e sem boa-fé. 
Requisitos: boa-fé, presume-se daquele 
que tenha justo título e presumia ser 
o dono; justo título, ato jurídico que 
preenche os requisitos formais para a 
transmissão da propriedade, não váli-
do, por ser anulável (nulidade relativa) 
ou porque o vendedor não era dono; se 
a nulidade for absoluta, não há justo 
título; no caso de bens móveis, ou de 
imóveis de valor inferior ao que prevê 
o art. 108, II, do CC, basta a tradição 
manual para a transmissão de pro-
priedade de coisas móveis; na sucessão 
hereditária também não é preciso que o 
justo título seja um documento, porque 
a transmissão ocorre com a abertura 
da sucessão; mas na transmissão inter 
vivos é necessário que o justo título seja 
escritura pública e transcrita, pois só a 
transcrição completa as formalidades 
indispensáveis para a transmissão de 
propriedade. O CPC regula a ação de 
usucapião de terras particulares, nos 

dois casos, ordinário e extraordinário. 
O procedimento é especial até a fase 
de contestação e daí segue o rito ordi-
nário. Também o possuidor de parte 
ideal não pode usucapir a gleba toda, 
havendo julgado que o permite se for 
em benefício da comunhão. Condômino 
com parte localizada pode usucapir sua 
parte certa, a qual pode abranger o 
imóvel todo. Contra imóvel de proprie-
dade de incapaz, não corre a prescrição 
aquisitiva. Autor casado precisa da 
outorga uxória para propor a ação. A 
Prefeitura pode usucapir (LRP: art. 
167, I, 28; CF: arts. 183, § 3o, e 191, 
parágrafo único; CC: arts. 1.201, 1.238 
a 1.244, 1.260, 1.261 e 1.379; CPC: arts. 
275, II, a, 941 a 945). O CC diminui 
os prazos de 20 para 15 anos, quando 
não houver interrupção nem oposição 
do uso do imóvel; unifica em 10 anos o 
prazo para quem possuir imóvel “com 
justo título e boa-fé”. Este prazo pode 
cair para 5 anos se a pessoa tiver pago 
pelo terreno, estabelecido moradia ou 
feito investimento de “interesse social 
e econômico”.

Usufruto – Direito real pelo qual o 
usufrutuário pode usar coisa alheia e 
até patrimônio alheio, durante certo 
tempo, retirando frutos, utilidades e 
vantagens que o bem móvel ou imóvel 
produza. São partes no usufruto: o nu-
-proprietário, que é o dono do bem do 
qual se destacam os direitos de uso; e 
o usufrutuário, o beneficiário, aquele 
que usufrui desse direito. O usufruto 
diz-se próprio ou perfeito, que é aquele 
propriamente dito; impróprio ou imper-
feito, se recai sobre coisas consumíveis, 
devendo então o usufrutuário devolver 
em espécie ou moeda o equivalente à 
coisa consumida; legal ou legítimo, se 
foi determinado por lei; normal, aque-
le que se refere a coisas infungíveis 
incorpóreas, como direitos autorais; 

USU USU



252USU UTI

particular, o que recai sobre coisas 
determinadas; pleno, quando abrange 
frutos e utilidades da coisa; restrito, 
se abrange apenas parte de frutos e 
utilidades; simultâneo, se beneficia 
mais de uma das pessoas que usam e 
recebem, ao mesmo tempo, os seus fru-
tos; sucessivo ou reversível, que não se 
extingue com a morte do usufrutuário, 
sendo transmissível aos seus herdeiros; 
temporário, se é fixado tempo limitado 
de duração; universal, se incide sobre 
todo um patrimônio ou universalidade 
de bens; vitalício, que tem a duração 
da vida do usufrutuário; voluntário, 
o instituído espontaneamente por ato 
inter vivos (convencional) ou por ato 
de última vontade (testamentário); 
beneficiário, se não visa retribuir ato 
do usufrutuário; remuneratório, se 
tem por fim remunerar o beneficiário, 
retribuindo um ato seu.

�� V. CPC: arts. 647, III, 716 a 729 
e 1.112, VI.
�� V. CC: arts. 1.225, IV, e 1.390 

a 1.413.

Usura – A usura, pecuniária ou real, 
é crime que consiste em cobrar juros, 
comissões ou descontos percentuais, 
sobre dívidas em dinheiro, superiores 
à taxa permitida por lei; cobrar ágio 
superior à taxa oficial de câmbio, 
sobre quantia permutada, por moeda 
estrangeira (pecuniária) ou, ainda, 
emprestar sob penhor que seja priva-
tivo de instituição oficial de crédito. E 
ainda: obter ou estipular, em qualquer 
contrato, abusando da premente neces-
sidade, inexperiência ou leviandade 
da outra parte, lucro patrimonial que 
exceda o quinto do valor corrente ou 
justo da prestação feita ou prometida 
(real). A pena é de 6 meses a 2 anos 
de detenção e multa. Procuradores, 
mandatários ou mediadores, bem como 
cessionários de crédito usurário, cien-

tes de sua ilicitude, que intervierem 
na operação usurária, cientes de sua 
natureza ilícita, e fizerem valer esse 
crédito em sucessiva transmissão ou 
execução judicial, incorrem nas mes-
mas penas. São agravantes do crime de 
usura: ser cometido em época de grave 
crise econômica; ocasionar grave dano 
individual; dissimular-se a natureza 
usurária do contrato; e quando come-
tido por militar, funcionário público, 
ministro de culto religioso, por pessoa 
cuja condição econômico-social seja 
manifestamente superior à da vítima; 
em detrimento de operário ou de 
agricultor; de menor de 18 anos ou de 
deficiente mental, interditado ou não. 
Nos crimes de usura haverá suspensão 
da pena e livramento condicional em 
todos os casos permitidos pela legis-
lação comum.

�� V. Dec. no 22.626/1933 (Lei da 
Usura).
�� V. Lei no 1.521/1951 (Altera 

dispositivos da legislação vigente 
sobre crimes contra a economia 
popular).

Usurpação de Função Pública – Crime 
consistente em usurpar o exercício de 
função pública.

�� V. CP: art. 328.

Utilidade Pública – É um dos casos ou 
motivos que ensejam a desapropriação, 
que estão elencados no art. 5o do Dec.-
-lei no 3.365/1941, com as alterações 
de leis posteriores. A declaração de 
utilidade pública ou de interesse social 
pode atingir qualquer bem necessário 
ou conveniente ao serviço público ou à 
coletividade; pode recair sobre patri-
-mônio material ou imaterial; pode 
abranger direitos e ações; pode incidir 
sobre a propriedade particular ou pú-
blica, com a só exigência de que, neste 
último caso, o poder expropriante seja 
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de nível superior ao da Administração 
expropriada e esteja munido de prévia 
autorização legislativa para expedir o 
ato expropriatório. Qualquer entidade 
estatal pode expropriar bens particula-
res; a União pode desapropriar os dos 
Estados-membros e dos municípios; e 
o Estado-membro só pode expropriar 
os dos seus municípios, não cabendo 
a estes a desapropriação de bens de 
outros municípios ou de entidades 
políticas maiores. A lei penal pune 
como crime o atentado contra a segu-
rança ou o funcionamento de serviços 
de utilidade pública, como água, luz, 
força etc. A pena é de reclusão de 1 a 5 
anos, e multa, aumentada de 1/3 até a 

1/2, se o dano ocorre pela subtração de 
material essencial ao funcionamento 
dos serviços. V. Desapropriação.

�� V. CP: art. 265.
�� V. Dec.-lei no 3.365/1941 (Dispõe 

sobre desapropriações por utilidade 
pública, e acrescenta parágrafos ao 
mesmo artigo): art. 5o.
�� V. Lei no 6.602/1978 (Altera a 

redação da alínea i do artigo 5o do 
Dec.-lei no 3.365/1941, que dispõe 
sobre desapropriações por utilidade 
pública, e acrescenta parágrafos ao 
mesmo artigo).

Uxoricídio – Homicídio da esposa, 
praticado pelo seu cônjuge.

UTI UXO
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V.U. – Abreviatura usada, em instância 
superior, nos autos examinados, signi-
fi cando votação unânime.
Vacância – Qualidade do que está 
vago. Diz-se da herança jacente, 
quando não aparecem herdeiros para 
os bens.

�� V. CC: arts. 1.820, 1.822, pará-
grafo único, e 1.823.

Vadiagem – Contravenção penal con-
sistente em entregar-se pessoa apta e 
sem rendas à vadiagem, à ociosidade.

�� V. Dec.-lei no 3.688/1941(Lei das 
Contravenções Penais): art. 59.

Vale-Transporte – Ajuda concedida 
ao empregado pelo empregador, para 
prover os gastos com a condução da 
residência para o trabalho e vice-versa, 
estipulada em convenção coletiva ou 
acordo de trabalho ou, ainda, nos con-
tratos individuais de trabalho.

�� V. Lei no 7.418/1985 (Institui o 
Vale-Transporte).

Valor da Causa – O valor da causa é o 
quantum em dinheiro que o autor pede 
ao réu. A determinação do valor da cau-
sa tem como objetivo a determinação 
do rito processual e da competência, 
por isso deverá sempre constar da 
petição inicial.

�� V. CPC: arts. 258 a 261.
Vara – Nome dado à circunscrição em 
que o juiz exerce sua jurisdição. É um 
órgão de primeira instância. Essa ex-
pressão tem sua origem em Roma, onde 
os magistrados se distinguiam por tra-
zerem a sua frente um empregado que 

carregava um feixe de varas, chamado 
fasces. Esse costume foi adotado por 
Portugal e pelo Brasil-Colônia.
Vencimento – É a remuneração dos 
funcionários públicos estatutários. Os 
vencimentos dos servidores, titulares 
de cargos ou ocupantes de funções/
atividades da Administração Direta, 
bem como das Autarquias, são fi xados 
por escalas previstas nos sistemas 
retribuitórios das diversas classes 
existentes no serviço público estadual.

�� V. CPP: art. 441 (com redação 
dada pela Lei no 11.689/2008).

Venda com Reserva de Domínio – 
Aquela que determina que a coisa 
vendida voltará a integrar o patrimô-
nio do vendedor se o preço avençado 
não for pago. 
Verdade – Conformidade da vontade 
declarada com os fatos. Qualidade do 
que se apresenta aos nossos sentidos 
como existente, de maneira inequívoca. 
Compete às partes e aos seus procura-
dores expor os fatos em juízo conforme 
a verdade; reputa-se litigante de má-fé 
aquele que alterar intencionalmente as 
verdades dos fatos.

�� V. CPC: arts. 14, I, e 17, II.
Vereadores – Os vereadores são os 
parlamentares integrantes do Poder 
Legislativo municipal. Também cha-
mados de edis, são os componentes das 
Câmaras Municipais que têm a função 
de ditar normas para o bom andamento 
da sociedade em geral. Antigamente, os 
vereadores tinham funções meramente 
de legisladores municipais, cabendo aos 

V
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prefeitos as funções atribuídas ao Exe-
cutivo. A Constituição Federal de 1988 
prevê a idade mínima de 18 anos para 
que qualquer cidadão seja candidato 
ao cargo de vereador (art. 14, § 3o, VI, 
d), sendo eleito para uma legislatura 
de quatro anos, mediante voto direto.
No tocante ao número de vereadores, 
ressalte-se que esse deve ser propor-
cional à população do município. No 
entanto, com a EC no 58, de 23-9-2009, 
que alterou os arts. 29 e 29-A da CF, a 
composição das Câmaras Municipais 
passou a observar o limite máximo de: 
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios 
de até 15.000 (quinze mil) habitantes; 
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municí-
pios de mais de 15.000 (quinze mil) 
habitantes e de até 30.000 (trinta mil) 
habitantes; 
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municí-
pios com mais de 30.000 (trinta mil) 
habitantes e de até 50.000 (cinquenta 
mil) habitantes; 
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municí-
pios de mais de 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) 
habitantes; (...)
Quanto à sua remuneração, será a 
fixada pela Câmara Municipal em cada 
legislatura, para a subsequente, obser-
vado o disposto no art. 37, XI, da CF.
Nos termos do art. 29-A, o total da des-
pesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores 
e excluídos os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar os percentuais rela-
tivos ao somatório da receita tributária 
e das transferências previstas nos arts. 
153, § 5o, 158 e 159.
Veredicto – Nome usado para designar 
a sentença proferida pelo Tribunal 
do Júri. Diz-se também de qualquer 
sentença judicial.

�� V. CF: art. 5o, XXXVIII.

Vernáculo – Idioma falado por um 
povo, livre de vícios e de estrangeiris-
mos. O emprego do vernáculo é obri-
gatório em atos e termos processuais; 
os documentos em língua estrangeira 
têm de ser vertidos para o vernáculo.

�� V. CC: art. 224.
�� V. CPC: arts. 151, 156 e 157.

Veto do Poder Executivo – Negativa 
dada pelo Poder Executivo para o 
sancionamento de um texto legal 
aprovado pelo Poder Legislativo. Com-
pete, privativamente, ao Presidente da 
República vetar total ou parcialmente 
os projetos de lei.

�� V. CF: arts. 66 e 84, V.

Vias de Fato – Contravenção penal 
consistente em empregar força física 
contra outra pessoa, sem, contudo, 
causar-lhe lesão corporal.

�� V. CP: art. 129.
�� V. LCP: art. 21.

Vício – Dependência física em relação 
a hábitos danosos à saúde, como o de 
embriagar-se, de fumar, de drogar-se 
com entorpecentes. É também a dege-
neração moral ou psíquica do indivíduo 
que pratica contravenções e procede 
em desacordo com os bons costumes, de 
modo incompatível com o meio social 
em que vive. Diz-se, também, do ele-
mento objetivo ou subjetivo, ou defeito 
da forma ou do fundo do ato jurídico 
que o torna nulo ou anulável. Neste 
sentido, pode ser: de consentimento, 
quando há manifestação da vontade 
de modo involuntário e inoperante, 
por erro, dolo, coação, fraude, violência 
etc.; de incapacidade: quando quem o 
pratica não dispõe de aptidão legal; 
intrínseco ou interno, quando o ato 
jurídico é atingido na sua substância 
(incapacidade absoluta, simulacro, 
preterição da forma prescrita por lei); 
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extrínseco ou externo, se o vício afeta 
o ato jurídico na sua forma material; 
sanável, quando o defeito é relativo, 
sem ofensa de norma jurídica; insaná-
vel, quando a falha atinge o ato na sua 
forma própria; aparente, quando o de-
feito é ostensivo, visível; oculto, quando 
se acha encoberto, imperceptível ao 
exame do interessado. É lícito à parte 
inocente provar com testemunhas, 
nos contratos em geral, os vícios do 
consentimento. O vendedor e o locador 
se responsabilizam pelos vícios da coisa 
empenhada ou locada. Mas sempre se 
presumirá que o segurador não se obri-
ga a indenizar prejuízos resultantes 
de vício intrínseco da coisa segurada.

�� V. CPC: art. 404, II.
�� V. CC: arts. 503, 568, 784 e 

1.433, III.

Vício Redibitório – Vício ou defeito 
oculto da coisa recebida, em razão de 
contrato comutativo, já existente antes 
da celebração do negócio jurídico, que 
a impede de ser utilizada ou a torna 
desvalorizada.

�� V. CC: arts. 206 e 441 a 445.

Videoconferência – A Lei nº 11.900/ 
2009 admitiu, excepcionalmente, a 
possibilidade de interrogatório do réu 
preso por videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, desde 
que a medida seja necessária para aten-
der a uma das seguintes finalidades: 
I – prevenir risco à segurança pública, 
quando exista fundada suspeita de que 
o preso integre organização criminosa 
ou de que, por outra razão, possa fugir 
durante o deslocamento; II – viabilizar 
a participação do réu no referido ato 
processual, quando haja relevante 
dificuldade para seu comparecimento 
em juízo, por enfermidade ou outra 
circunstância pessoal; III – impedir a 
influência do réu no ânimo de testemu-

nha ou da vítima, desde que não seja 
possível colher o depoimento destas 
por videoconferência, nos termos do 
art. 217 do CPP; IV – responder à gra-
víssima questão de ordem pública. As 
partes serão intimadas, com 10 dias de 
antecedência, da decisão que determi-
nar a realização de interrogatório por 
videoconferência. Ainda, em qualquer 
modalidade de interrogatório, o juiz 
garantirá ao réu o direito de entrevista 
prévia e reservada com o seu defensor; 
porém, se realizado por videoconferên-
cia, fica também garantido o acesso 
a canais telefônicos reservados para 
comunicação entre o defensor que esteja 
no presídio e o advogado presente na 
sala de audiência do Fórum, e entre este 
e o preso. A sala reservada, no estabele-
cimento prisional, para a realização da 
videoconferência será fiscalizada pelos 
corregedores e pelo juiz de cada causa, 
como também pelo Ministério Público 
e pela Ordem dos Advogados do Brasil. 
Este procedimento também se aplica à 
realização de outros atos processuais 
que dependam da participação de pes-
soa que esteja presa, como acareação, 
reconhecimento de pessoas e coisas, e 
inquirição de testemunha ou tomada 
de declarações do ofendido.
Viger – Vigorar, estar em vigência, 
em execução.
Vilipêndio a Cadáver – Crime consis-
tente em profanar corpo humano sem 
vida ou suas cinzas.

�� V. CP: art. 212.
Vintena – Imposto calculado com base 
no quinto do valor do negócio. Prêmio 
que o testador fixa ou o juiz arbitra, que 
se dá ao testamenteiro pela execução 
do testamento. Poderá ele perder o 
prêmio, por ordem do juiz se, findo o 
prazo legal, não estiver terminada a 
partilha e for removido a requerimento 
de algum herdeiro.
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�� V. CPC: arts. 1.138 a 1.140.
Violação de Correspondência – Crime 
consistente na apropriação de corres-
pondência alheia ou na divulgação da 
mensagem contida na mesma.

�� V. CF: art. 5o, XII.
�� V. CP: arts. 151 e 152.
�� V. Lei no 6.538/1978: arts. 36 

a 49.

Violação Sexual Mediante Fraude – 
Antes das alterações ocorridas com o 
advento da Lei no 12.015/2009, referido 
crime titulava-se como “posse sexual 
mediante fraude”, sendo este o ato de 
ter conjunção carnal com mulher, com 
embuste ou fraude de forma que, se o 
crime fosse cometido contra mulher 
virgem, menor de 18 e maior de 14 
anos, com pena de reclusão de 2 a 6 
anos. No entanto, a Lei no 12.015/2009 
alterou esse entendimento e passou a 
denominar esse crime como violação 
sexual mediante fraude, considerado 
este como o ato de ter conjunção carnal 
ou praticar outro ato libidinoso com 
alguém (e não mais prevê como sujeito 
passivo apenas a figura da mulher), 
mediante fraude ou outro meio que im-
peça ou dificulte a livre manifestação 
de vontade da vítima, com reclusão, 
de 2 a 6 anos. Além disso, se o crime é 
cometido com o fim de obter vantagem 
econômica, aplica-se também multa. 
Violência – Uso de força física sobre 
alguém, para coagi-lo a submeter-se 
à vontade de outrem, para fazer ou 
deixar de fazer algo. Pode ser: física, 
material ou real, quando se emprega 
força material e outros meios que im-
possibilitem a resistência do paciente 
(vis corporalis); moral ou ficta, quando 
o agente intimida o paciente com 
ameaça grave de mal iminente, ou se 
é juridicamente incapaz de livre con-
sentimento (vis compulsiva); iminente, 
a que se apresenta com perigo atual, 

traduzido na ameaça de consumação 
imediata; arbitrária, aquela cometida 
no exercício de função pública ou a 
pretexto de exercê-la. Uso de força 
física sobre alguém, para coagi-lo a 
submeter-se à vontade de outrem, 
para fazer ou deixar de fazer algo. 
Presume--se a violência, no estupro, 
na violação sexual mediante fraude e 
no estupro de vulnerável (com redação 
incluída pela Lei no 12.015/2009), se 
a vítima não é maior de 14 anos; se é 
alienada ou débil mental, e o agente o 
sabia; se não pode, por qualquer razão, 
oferecer resistência. 
* V. CP: art. 224.
* V. Lei no 12.299/2010 (Dispõe sobre 
medidas de prevenção e repressão aos 
fenômenos de violência por ocasião de 
competições esportivas; altera a Lei nº 
10.671/2003).
Virgem – Diz-se da mulher que nunca 
manteve relações sexuais, tendo, por-
tanto, o hímen intacto.
Vista dos Autos – Ato pelo qual se 
toma conhecimento do conteúdo de um 
auto processual.
Vistoria – Meio de prova consistente 
no exame in loco de alguma coisa ou 
local, feito pessoalmente pelo juiz ou 
por perito, para o esclarecimento de 
fatos controvertidos.

�� V. CPC: art. 420.
Vitaliciedade – Garantia constitu-
cional de que gozam os juízes; no 
primeiro grau, só será adquirida 
após 2 anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, neste período, de 
deliberação do tribunal a que o juiz 
estiver vinculado e, nos demais casos, 
de sentença judicial transitada em 
julgado. Têm os juízes a garantia do 
cargo por toda a vida.

�� V. CF: art. 95, I.
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Vocação – Chamamento feito a alguém 
para comparecer em determinado ato 
processual.
Vocação Hereditária – Convocação 
à pessoa que tem direito à herança, 
para que tome as medidas necessárias 
ao recebê-la.

�� V. LICC: art. 10, § 1o.
�� V. CC: arts. 1.829 a 1.844.

Vogal (Justiça do Trab.) – Nome 
dado ao juiz classista, representante 
das classes dos empregadores ou dos 
empregados, que atuava nas Juntas 
de Conciliação e Julgamento. Após a 

Emenda Constitucional no 24/1999, a 
reforma da Justiça do Trabalho extin-
guiu os juízes classistas.
Voto – Meio pelo qual se manifesta 
uma vontade, em um julgamento ou 
deliberação coletiva.

�� V. CF: art. 14.
	Vencido (Dir. Proc.): Aquele dado por 
um magistrado, em instância superior, 
que conflita com os dos demais, na 
decisão de uma lide.
	De Prisão: Ordem verbal dada por 
autoridade, ou por qualquer pessoa do 
povo, no caso de flagrante. 





Waiver of Immunity – Expressão ingle-
sa que serve para designar a renúncia 
voluntária da testemunha ao direito de 
não ser obrigada a prestar depoimento 
autoacusatório.

Warrant – Título de garantia emitido 
sobre as mercadorias depositadas em ar-
mazéns gerais (warrants comerciais) por 

agricultor (warrant agrícola) ou por um 
hoteleiro que fez um empréstimo, tendo 
como garantia produto ou material 
agrícola ou imóveis (warrant-hôtelier).

Witness – Nome inglês dado à tes-
temunha.

Writ – Expressão inglesa que tem como 
signifi cado ordem judicial.

W





Xenofobia (História do Direito) – Sen-
timento de repulsa pelo estrangeiro 
e por tudo que se relacione a ele. É o 
nacionalismo exagerado.

Xerocópia – Processo de reprodução 
de documentos ou papéis escritos, por 
cópias sucessivas. Fotocópia obtida 
por xerografi a, processos de impressão 
eletrostática. Vale como certidão, sem-
pre que o escrivão portar por fé a sua 
conformidade com o original. A cópia 
tem o mesmo valor probante que o 
original, cabendo ao escrivão, intimadas 
as partes, proceder à conferência e cer-
tifi car a conformidade entre a cópia e o 
original. Fazem a mesma prova que os 
originais as reproduções dos documen-
tos públicos, desde que autenticadas 

por oficial público ou conferidas em 
cartório com os respectivos originais. A 
Lei no 6.015/1973 diz que as certidões 
extraídas dos registros públicos deverão 
ser fornecidas em papel e mediante es-
crito que permitam sua reprodução por 
fotocópia ou processo equivalente (CPC: 
arts. 384 e 385; Lei no 6.015/1973, art. 
19, § 5o). A Lei no 9.610/1998, que altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais, proíbe a reprodução 
de livros por xerocópia. 

Xifopagia (Medicina Legal) – Irmãos 
que nascem unidos na altura do tórax 
ou da região xifóidea. Para o Dir. bra-
sileiro, haverá duas pessoas distintas, 
desde que hajam duas cabeças e dois 
cérebros.

X





Zelador – Excluído da condição de 
doméstico os que ocupam apartamen-
tos residenciais, desde que estejam a 
serviço da administração do prédio e 
não de cada condômino em particular 

�� V. Lei no 2.757/1956 (Dispõe 
sobre a situação dos empregados 
porteiros, zeladores, faxineiros e 
serventes de prédios de apartamen-
tos residenciais).

Zona – 1. Região. 2. Seção ou divisão de 
uma área, citada para um fi m determi-
nado, por exemplo, zona urbana, zona 
rural, zona de ocupamento militar etc.

	Contígua:  Faixa entre o Mar 
Territorial e o Alto Mar, atualmente 
fixada por convenção internacional 
em 200 milhas, sobre a qual o Estado 
litorâneo exerce sua jurisdição sobre 
atividades pesqueiras e outras de 
interesse nacional.

	Costeira: A CF diz que a zona cos-
teira é patrimônio nacional, devendo 
ser utilizada na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação 
do meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso dos recursos naturais.

�� V. CF: art. 225, § 4o.

	De Fronteira: Faixa de até 150 
quilômetros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres, designada como 
faixa de fronteira; é fundamental para a 
defesa do território nacional, sendo sua 
ocupação e utilização reguladas por lei.

�� V. CF: art. 20, § 2o.

	Eleitoral: A jurisdição eleitoral é 
dividida por zonas eleitorais, similares 
às varas da Justiça Comum, onde se 
realizam as eleições.

	Franca: Área destinada ao livre co-
mércio de mercadorias provenientes de 
operações de exportação e importação, 
sem o pagamento de tributos.

�� V. ADCT: art. 40.

	Urbana: Aquela situada na cidade, 
alcançada por serviços públicos. Para 
efeitos tributários é a zona definida em 
lei municipal que seja beneficiada, no 
mínimo, por dois dos melhoramentos 
referidos no CTN, art. 32, § 1o.

	De Processamento de Exportação 
(ZPE): Caracterizam-se como áreas de 
livre comércio com o exterior, destina-
das à instalação de empresas voltadas 
para a produção de bens a serem 
comercializados no exterior, sendo con-
sideradas zonas primárias para efeito 
de controle aduaneiro. Estão sujeitas 
ao regime jurídico instituído pela Lei 
11.508/2007, com a finalidade de redu-
zir desequilíbrios regionais, bem como 
fortalecer o balanço de pagamentos 
e promover a difusão tecnológica e o 
desenvolvimento econômico e social do 
País.

�� V. Lei no 11.672/2008 (Altera as 
Leis nos 11.508/2007, que dispõe 
sobre o regime tributário, cambial 
e administrativo das Zonas de 
Processamento de Exportação, 
e 8.256/1991, que cria áreas de 

Z
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livre comércio nos municípios de 
Boa Vista e Bonfim, no Estado de 
Roraima).

Zoneamento – Discriminação de seto-
res ou zonas para fins administrativos. 

Disciplina que condiciona o uso da 
propriedade imobiliária mediante a 
delimitação de áreas categorizadas, 
considerando-se as utilizações que nela 
são admitidas.



Ab Alto – Por alto, por presunção, por 
suspeita.

Abdicatio Tutelae – Renúncia à tutela 
nos casos previstos em lei. A tutela 
testamentária, a legítima e a dativa 
obrigam seu desempenho (CC: art. 
1.736; CPC: arts. 1.192 e 1.193).

Aberratio Ictus – Ocorre quando o 
agente, por acidente ou erro no uso 
dos meios de execução do crime, vem 
a atingir pessoa diversa da que tinha 
em mente ofender. É erro de pontaria.

Aberratio Personae – É erro quanto à 
pessoa praticado pelo agente ao inter-
pretar falsamente a realidade.

A Digito Cognoscitur Leo – Pelo dedo 
se conhece o leão.

Apud – Consoante, conforme, segundo 
(referência a livro, obra ou autor).

Ab Initio – Desde o início, do começo. 
Anular um processo ab initio.

Ab Integro – Inteiramente, por comple-
to, por inteiro, completamente.

Ab Intestato – Sem deixar testamento. 
Diz respeito à sucessão sem testamento 

ou dos herdeiros por ele benefi ciados, 
ou ainda, do próprio de cujus.

Ab Irato – Movido pela ira, pelo ódio, 
pela cólera, pelo arrebatamento. Diz-se 
de crime cometido, cuja pena pode ser 
atenuada ou reduzida se a ira for origi-
nada de ato injusto praticado pela vítima 
(Dir. Civil). Ato praticado ab irato pode 
ser anulado se nele se verifi car vício da 
vontade: testamento ab irato.

Ad Hoc – Usada para indicar subs-
tituição eventual ou nomeação para 
determinado ato. O juiz pode nomear 
um advogado ad hoc para o réu sem 
defensor público.

Ad Judicia – Signifi ca “para o juízo”. 
É o mandato judicial (procuração) 
que o mandante outorga ao advogado, 
para representá-lo em juízo. O atual 
CPC não utiliza a palavra ad judicia, 
mas procuração geral para o foro. Não 
autoriza a prática de atos para os quais 
a lei exija poderes expressos (CPC: art. 
38; Lei no 8.906/1994 – Estatuto da 
Advocacia e a OAB).

Ad Referendum – Para ser referen-
dado. Ato que depende de aprovação 

Expressões
em Latim

A
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ou ratifi cação de autoridade ou poder 
competente.

A Posteriori – Do que vem depois. 
Sistema de argumentação que parte 
do efeito para a causa. Oposto à argu-
mentação a priori.

A Priori – Refere-se à apresentação de 
conclusões ou exposição de pontos de 
vista sem o respaldo de experiências 
anteriores. Diz-se de raciocínio que se 
fundamenta em hipótese não provada. 
Opõe-se a a posteriori.



Bene Animatus – Bem-intencionado.

Benefi cium Juris Nemine Est Dene- 
gandum – A ninguém deve ser negado 
o benefício do direito.

Bis Dat Qui Cito Dat – Quem dá de-
pressa dá duas vezes.

Bis De Eadem Re Non Sit Actio – 
Não cabem duas ações a respeito da 
mesma coisa.

Bis In Idem – Incidência de dois atos 
sobre uma mesma coisa, como aplicar 
duas penalidades iguais, em épocas 
diferentes, a um mesmo empregado, ou 
fazer incidir a autoridade novo tributo, 
com nome diferente, sobre objeto já 
tributado por ela.

Bona Est Lex Si Quis Ea Legitima 
Utatior – A lei é boa se usada legiti-
mamente.

Bona Fide – Boa-fé.

Bona Fide Possessor – Possuidor 
de boa-fé.

Bona Fidei – De boa-fé.

Bona Fides Est Justa Opinio Qua Quis 
Rem Alienam Quam Possident Sua 
Existimat Alienam Ignorat – A boa-fé 
é a justa opinião pela qual alguém 
julga sua uma coisa alheia de que tem 
a posse e ignora que é alheia.

Bona Fides Est Primum Ac Spiritus 
Vivificans Comercii – A boa-fé é o 
primeiro móvel e o espírito vivifi cador 
do comércio.

Bona Fides Non Patitur Ut Bis Idem 
Exigeatur – A boa-fé não tolera que se 
exija a mesma coisa duas vezes.

Bona Gratia – De boa vontade.

Bona Instantia Se Uti, Non Ca lumniae 
Causa Se Infi tias Ire – Deve litigar-se 
em boa instância e não contradizer-se 
caluniosamente.

Bona Intelliguntur Cuisque Quae Aere 
Aliens Deducto Supersunt – Entende--
-se por bem de alguém o que sobra, 
deduzido o direito dos outros.

Bona Res – Em bom estado.

Bonoro Publico Usucapio Intro ducta 
Est Ne Scilicet Quarundam Rerum Diu 
Et Fere In Incerta Do minia Essent – O 
usucapião foi introduzido para o bem 
público, para que certas coisas não 
permanecessem por muito tempo e 
inteiramente em domínio incerto.

Bonorum Appelatio Sicut Heredi-
tatis Universitatem Quandum Ac Jus 
Possessionis Et Non Singulas Res 
Demonstrat – O termo bens, como 
herança, demonstra certa universali-
dade e direito de posse e não cada coisa 
singularmente.

Bonorum Emptores – A posse dos bens 
em nome do ventre.

Brevi Ante – Pouco antes.

Brevi Tempore – Pouco tempo depois.

B



Calliditas Non Debet Alicui Pro desse 
Et Alteri Nocere – A astúcia não deve 
aproveitar um e prejudicar outro.

Calore Rixae – No auge da luta, da rixa.

Calumnia Litium – Chicana.

Capita – Cabeça; por pessoa. Renda per 
capita: renda média que recebe cada 
pessoa. Por ela se afere a riqueza de 
uma nação.

Capitis Diminutio – Diminuição, redu-
ção da capacidade civil; perda, parcial 
ou total, de direitos subjetivos; pode, 
assim, ser máxima ou mínima. A CF 
apresenta vários exemplos de capitis 
diminutio (arts. 12, § 4o, 14, § 2o, e 15).

Capitis Execratio – Maldição, execra-
ção capital.

Caput – Cabeça. A pessoa principal, 
o chefe. Designa a primeira parte de 
um artigo de lei, que contém o seu 
fundamento.

Caput Uxoris – Por cabeça de sua 
mulher.

Carcer Ad Custodiam – Prisão pre-
ventiva.

Carcer Ad Poenam – Cárcere como 
pena.

Casum Sentit Dominus – O dono sofre 
o acaso.

Casus Belli – Caso de guerra. Ato de 
nação que ofende direitos, interesses ou 
soberania de outra, podendo resultar 
declaração de guerra.

Casus Exceptus Firma Regulam – A 
exceção fi rma a regra.

Casus Foederis – Caso de aliança.

Casus A Nulo Praestantur – O acaso 
a ninguém aproveita.

Causa Cognoscitur Ab Effectu – 
Conhece-se a causa pelo efeito.

Causa Criminalis Non Praejudicat 
Civilis – Ação criminal não prejudica 
a civil.

Cedant Arma Togae – Que as armas 
cedam à toga (ao Direito, à Justiça).

Certissimus Est Ex Alterius Con-
tracto Nemo Obligari – É certíssimo 
que ninguém se obriga pelo contrato 
de outrem.

Cessante Causa Tollitur Effectus – 
Cessada a causa, elimina-se o efeito.

Cessante Ratione Legis Cessat Ejus 
Dispositio – Cessando a razão da lei, 
cessa sua disposição.

Cessio Pro Soluto – Cessão pela qual 
são transferidos ao cessionário direitos 
de crédito do cedente, o qual fi ca libera-
do dos encargos que sobre ele recaíam; 
diz-se também cessio in solutum.

Cessio Pro Solvendo – Transferência 
de crédito, fi cando com o cessionário 
a obrigação de receber a prestação do 
devedor; se não for satisfeita, resolve--
-se a cessão.

Circa Merita – Sobre o mérito; o mesmo 
que de meritis.

C
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Citatio Es Fundamentum Totius 
Judicii – A citação é o fundamento de 
todo o direito.

Citra Fidem – Que não é merecedora 
de fé.

Citra Petita – Sentença ou acórdão que 
fi ca aquém do pedido, por não o julgar 
em sua totalidade.

Coactus Voluit, Attamem Voluit – Quis 
sob coação, mas quis.

Codex – Conjunto de tabuletas reco-
bertas de cera em que se gravaram, 
na Antiguidade, códigos e leis. Mais 
tarde usaram-se folhas de pergaminho; 
em Roma designava uma coletânea 
de leis (leges). Existem os codex Gre-
gorianus, de autoria de Gregório, com 
constituições que abrangem o período 
de Adriano a Diocleciano; o Hermo-
genianus, pelo jurista Hermógenes, 
com constituições desde Diocleciano 
a Constantino e Valentiniano III; Isi-
dori Peccatoris, coletânea de cânones 
surgida no século IX; o Codex Iuris 
Canonici, codifi cação do Dir. da Igreja 
Católica, que revogou o antigo Corpus 
Iuris Canonici, de 1917. Foi organizado 
por ordem do papa João Paulo II e por 
ele promulgado em 1983. Trata de 
pessoas, coisas e ações. O Justinianus, 
compilação de leis determinada por 
Justiniano; o repetitae praelecionis, 
que recompõe o Justinianus em 534; o 
Theodosianus, ordenado pelo impera-
dor Teodósio II.

Cogitatio – Intenção, resolução, sem 
distinção de grau, do agente do delito 
quanto à sua prática.

Cogitationis Poenam Nemo Pa titur – 
Ninguém pode ser punido por pensar.

Conatus Proximus – Atos iniciais de 
execução do delito; tentativa.

Conatus Remotus – Atos preparató-
rios do crime.

Concessa Venia – Com a devida per-
missão. Expressão de uso corrente na 
linguagem forense, com o mesmo sen-
tido de data venia ou permissa venia.

Concessum Dicit Quidquid Expresse 
Prohibitum Non Reperitur – Diz-se 
permitido tudo aquilo que não está 
expressamente proibido.

Conditio Ad Quam – Exprime a con-
dição resolutiva, a qual uma vez ve-
rifi cada extingue os efeitos do negócio 
jurídico.

Conditio A Quo – Designa a condição 
suspensiva; a partir do evento con-
dicional, forma-se e adquire inteira 
validade o ato jurídico.

Conditio Indebiti – Condição de recla-
mar o que foi pago indevidamente. Ver 
Ação de Repetição.

Conditio Ob Turpem Causam – Di-
reito de reclamar a restituição de 
prestação paga de boa-fé para fim 
imoral ou ilícito.

Conditio Potestativa – Condição po-
testativa, aquela que depende no todo 
ou em parte da vontade de um dos 
contratantes.

Conditio Sine Causa – Direito de pedir 
a restituição de prestação paga sem 
causa legítima, ainda que referente a 
objeto lícito.

Conditio Sine Qua Non – Condição 
necessária ou indispensável.

Confessio Est Probatio Omnibus 
Melior – A confi ssão é a melhor das 
provas.

Congruo Tempore Et Congruo Loco 
– Em tempo e lugar certos.

Consensus Mariti – O consentimento 
dado pelo marido, a outorga marital.

Consensus Mutuus Facit Legem – O 
mútuo consentimento é que faz a lei.
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Consensus Omnium – O consentimen-
to de todos, unânime.

Consensus Tollit Errorem – O consen-
timento sana o erro.

Consensus Uxoris – O consentimento 
da esposa; outorga uxória.

Consilium Fraudis – Intenção fraudu-
lenta. Acordo, conluio entre duas ou 
mais pessoas visando prejudicar a um 
terceiro em proveito próprio.

Consuetudo Abrogatoria – Costume 
que se opõe a uma lei.

Consuetudo Parem Vim Habet Cum 
Lege – O costume tem a mesma força 
da lei.

Consumitur Altera Actio Per Alteram 
– Uma ação consuma-se por outra.

Consummatum Est – Tudo está con-
sumado.

Contractus Ex Conventione Partium 
Legem Accipiunt – Contratos são leis 
por convenção das partes.

Contra Jus – Contra o direito.

Contra Legem – Contrário ao direito.

Contrario Sensu – Ao contrário, em 
sentido oposto.

Contrarius Consensus – Acordo que 
as partes fazem para dissolver o con-
trato que haviam fi rmado por mútuo 
consentimento.

Convicção Secundum Conscien tiam 
– Convicção que o juiz forma conforme 
a sua consciência, sem necessidade de 
prova dos autos, o que atualmente não 
se admite.

Cor Hominis Immutat Faciem Ejus – O 
coração do homem lhe muda a face. 

Corpus – Corpo, elemento material que, 
com o animus (elemento moral), confi -
guram a posse, na doutrina subjetiva 
de Savigny. Para a escola objetiva, de 
Von Ihering, o corpus se confi gura pela 

exterioridade da relação possessória, 
pela prática de atos que evidenciem 
o direito pretendido; pode existir, in-
dependente da apreensão material. O 
animus consiste na simples vontade 
de agir em relação à coisa ou ao direito, 
sem intenção de dono ou de adquirir.

Corpus Alienam – Corpo estranho.

Corpus Delicti – Corpo de delito.

Corpus Iuris Civilis – Código de Direito 
Civil. Trabalhos legislativos no reinado 
do imperador Justiniano, em Roma.

Crimen Privilegiatum – Crime privi-
legiado.

Cuique Suum – A cada um o que é seu.

Culpa Est Non Praevidere Quod Facile 
Potest Evenire – É culpa não prever o 
que facilmente pode acontecer.

Culpa In Commitendo – Culpa por 
imprudência.

Culpa In Eligendo – Culpa pela escolha 
de seus prepostos.

Culpa In Ommitendo – Culpa de omis-
são que resultou em dano.

Culpa Ubi Non Est, Nec Poena Esdse 
Debet – Onde não existe culpa, não 
deve haver pena.

Cum Errantis Nulla Volutas Sit – Quem 
erra não tem vontade.

Cum Grano Salis – Com um grão de 
sal. Não se deve tomar a sério o enun-
ciado, visto ter sido temperado com um 
grão de sal.

Cum Reus Moram Facit Et Fide jussor 
Tenetur – Quando o réu incorre em 
mora, o fi ador é responsável.

Curriculum Vitae – Currículo com os 
dados pessoais e relação de empregos 
e títulos.

Custos Legis – Fiscal da lei.



D
Damnum Emergens Est Lucrum 
Cessans – O dano emergente é lucro 
cessante.

Damnum Facere Dicitur Quis Facit 
Quod Sibi Non Est Permissum – Diz-
-se que causa dano quem faz o que não 
lhe é permitido que faça.

Damnum Iniuria Datum – Dano causa-
do pela injúria.

Damnum Quod Quis Sua Culpa Sentit 
Sibi Debit Non Alliis Imputa re – O 
dano que alguém padece por culpa 
própria deve imputar a si, não a outros.

Dare In Solutum Est Vendere – Dar em 
pagamento é vender.

Dare Nemo Potest Quod Non Habet 
– Ninguém pode dar o que não tem.

Data Venia – Com a devida permissão; 
dada a sua licença. Expressão que 
o advogado usa, por deferência, ao 
contrapor-se à opinião de um juiz ou de 
seu ex-adverso, que ele respeita mas da 
qual discorda. O mesmo que permissa 
venia ou concessa venia.

Datio In Adoptionem – Dação em 
adoção.

Datio In Solutum Vices Obtinet Solu-
tionis – A dação em pagamento faz as 
vezes de pagamento.

De Cujus – Designação de pessoa que 
faleceu, cuja sucessão está aberta. 
Autor de herança (q.v.).

De Verbo Ad Verbum – Palavra por 
palavra.

Dies A Quo Non Computatur In Ter-
mino – O dia do início não se computa 
no prazo.

Dies Ad Quem Computatur In Termi-
no – Conta-se no prazo o dia em que 
este termina.

Dies Certus Et Locus Specifi cus Sunt 
De Substantia Literarum Cambii – O 
dia certo e o lugar específi co são da 
substância da letra de câmbio.

Dies Incertus In Testamento Condi-
tionem Facit – Dia incerto faz condição 
em testamento.

Dies Venit – Dia de vencimento.

Dolus In Res Ipsa, Quia Res In Se 
Dolum Habet – Dolo na coisa mesma 
porque a coisa tem em si o dolo.

Dolus Non Praesumitur Nisi Pro betur 
– Não se admite o dolo sem prova.

Dominus Litis – Dono da lide, o autor.

Donatio Est Alliud Genus Acqui-
sitionis – A doação é outro gênero de 
aquisição.



Effectus Durat, Durant Causa – O 
efeito dura enquanto dura a causa.

Emptio Consensu Peragitur – Com-
pleta-se a compra pelo consentimento.

Era Ut Supra – Data como acima, 
data supra.

Errantibus, Non Decipientibus, Jura 
Subveniunt – Os direitos favorecem 
aos que erram, não aos que se en-
ganam.

Error Excludit Consensum – O erro 
exclui o consentimento.

Error Facti Nec Maribus Quidem 
In Damnes Vel Compendiis Obest: 
Juris Autem Error, Nec Feminis In 
Compendiis Prodest – O erro de fato 
não prejudica os homens nos danos ou 
proveitos; porém o erro de direito não 
aproveita nem às mulheres nas coisas 
vantajosas.

Error Iuris Cuique Nocet – O erro de 
direito prejudica a cada um.

Error Iuris Semper Nocet – O erro de 
direito prejudica sempre.

Exceptio Firmat Regulam (In Casi bus  
Non Exceptis) – A exceção confi rma a 
regra (nos casos não excluídos).

Exceptio Non Adimpleti Contractus 
– Exceção de contrato não cumprido.

Exceptio Ordinis – Exceção de ordem.

Exceptio Praescriptionis Admitti tur 
Adversus Executionem Quia Post 
Triginta Annos Sententia Executioni 
Non Mandatur – A exceção de pres-
crição é admitida contra a execução, 
porque após trinta anos não se manda 
a sentença à execução.

Exceptio Veritatis – Exceção da ver-
dade.

Ex Consensu – Pelo consenso.

Ex Die – Termo inicial (prazo).

Ex Jure Alieno – Por direito de ter-
ceiro.

Ex Lege – Por lei.

Ex More – Conforme o costume.

Ex Nihilo, Nihil – Do nada, nada advém.

Ex Positis – Pelo exposto, ou isto posto.

Ex Ratione Materiae – Em razão da 
matéria.

Ex Rigore Iuris – Conforme o rigor 
da lei.

Ex Vi Legis – Por força da lei.

E



F
Fallitui, Ergo Fraudatur – Falido, logo 
fraudador.

Falsa Causa Non Est Causa – A falsa 
causa não é causa.

Falsa Demonstratio Non Nocet – A 
falsa demonstração não prejudica.

Falsum Largissime Sumptum, Est Is 
Quod Non Est Verum – Tomado no 
sentido amplíssimo, falso é tudo aquilo 
que não é verdadeiro.

Fiat Iustitia Et Pereat Mundus – Faça-
-se justiça ainda que pereça o mundo.

Ficta Possessio – Posse fi ctícia.

Fides Scripturae Est Indivibilis – A fé 
da escritura é indivisível.

Finium Regundorum Actio In Per-
sonam Est – A ação de demarcação 
é pessoal.

Finis Coronat Opus – O fim coroa 
a obra.

Finis Mercatorum Est Lucrum – A 
fi nalidade dos mercadores é o lucro.

Fumus Boni Juris – Presunção de 
legalidade, possibilidade da existência 
de um direito.

Furiosum Nullum Negotium Con-
trahere Potest; Pupillus Omnia, Tu-
tore Auctore, Agere Potest – O louco 
não pode contrair nenhum negócio; o 
pupilo pode fazer tudo com a autori-
zação do tutor.



Genera Per Speciem Derogantur – Os 
gêneros derrogam-se pela espécie.

Generalitas Parit Obscuritatem – A 
generalidade gera obscuridade.

Genus Commune – Gênero comum.

Gradus Honorum – Graus de magis-
tratura.

Grammatica Falsa Non Vitiat Ins-
tru mentum – Erros gramaticais não 
viciam o instrumento.

Gratia Argumentandi – Para argu-
mentar.

Gravi De Causa – Por causa grave.

Gravior Poena – Pena mais grave.

Gravis Culpa – Culpa grave.

Gravis Hostis – Inimigo terrível.

Gravis Testis – Testemunha fide-
digna.

Grosso Modo – Superfi cialmente.

G



Habeas Corpus – É o remédio jurídico 
que tem por objetivo proteger o direito 
de ir, vir ou permanecer, isto é, para 
proteger o direito de locomoção contra 
a coação ilegal de autoridade. Pode ser 
preventivo, quando o paciente se encon-
tra na iminência de sofrer a coação, e 
liberativo, quando o paciente já sofreu 
a coação (CF: art. 5o, LXVIII; CPP: 
arts. 647 a 667).

Habeas Data – Remédio constitucional 
que tutela a prestação de informações 
que se encontram no banco de dados 
das entidades públicas (CF: art. 5o, 
LXXII; Lei no 9.507/1997, que regula 

o direito de acesso às informações e 
disciplina seu rito processual).

Habemus Confi tentem Reum! – Temos 
réu confesso!

Habetur Pro Veritate – Tem-se por 
verdade.

Homo Forensis – O advogado.

Homo Homini Lupus – O homem é um 
lobo para o homem.

Honoris Causa – Por motivo honorífi -
co, para render homenagem; título ho-
norífi co dado a pessoa ilustre, nacional 
ou estrangeira.
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Ignorantia Differt Ab Errore – A igno-
rância difere do erro.

Ignorantia Iuris Allegari Non Potest; 
Quia Nunquam Praesu mitur; Neque 
Excusat – Não se pode alegar a igno-
rância da lei, porque nunca é presumi-
da, nem escusa.

Impedimenti Causa Cessante, Cessat 
Impedimentum – Cessada a causa, 
cessa o impedimento.

Impossibilem Allegans Non Auditur – 
Não se ouve quem alega o impossível.

Impossibilis Condictio Habetur Qui 
Natura Impedimentu Est, Quo Inus 
Existat – A condição é tida como im-
possível se a natureza for impedimento 
para que exista.

Impossibilis Condictio In Institui-
tionibus Et Legatis Nec In Fidei-
commissis Et Liberalitatibus Per Non 
Scriptam Habetur – Tem-se por não 
escrita a condição impossível nas insti-
tuições, nos legados e nos fi deicomissos 
e liberalidades.

In Bonai Fidei Autem Juditiis Libera 
Potestas Permitti Videtur Juditia A 
Bono Et Aequo Aestimandi Quantum 
Actori Restitui Debeat – Nos juízos 
de boa-fé, julga-se permitido ao juiz o 
livre poder de avaliar, pelo bom e pela 
equidade, quanto deva ser restituído 
ao autor.

In Contrarium Sensum – Em sentido 
contrário.

In Dubio Pro Reo – Na dúvida, decida-
-se a favor do réu.

In Probationis Tota Vis Juditii Est – 
Toda a força do juiz está nas provas.

In Utroque Jure – Num e noutro direito.

In Verbis – Nas palavras.

Intuitu Personae – Em consideração 
à pessoa. Motivo que determina a 
vontade ou o consentimento de certa 
pessoa para com outra, a quem quer 
favorecer ou com quem contrata, pelo 
apreço que ela lhe merece.

Iter Criminis – Complexo de atos, 
preparatórios e executórios, que levam 
à consumação do crime. É o caminho, 
o percurso do crime, o roteiro seguido 
pelo criminoso. Divide-se em duas 
fases: a interna, que é a cogitação, a 
preparação do delito; a externa, que 
inclui atos preparatórios, executórios 
e a consumação do crime. Não se pune 
a cogitação nem a intenção manifesta, 
a menos que constitua crime (ameaça). 
Os atos preparatórios também não 
são puníveis, só os de execução que 
se enquadrem nos tipos previstos nos 
dispositivos penais (CP: arts. 31, 147, 
253 e 291).
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Judex Non Debet Lege Esse Clemen-
tior – O juiz não deve ser mais clemente 
do que a lei.

Judex Ultra Petita Condemnare Non 
Potest – O juiz não pode condenar 
além do pedido.

Jura – Plural de jus; signifi ca o Direito 
em geral. Daí a expressão: jura novit 
curia, que quer dizer: os juízes conhe-
cem o Direito, a lei. Assim, mesmo que 
a parte não explicite o fundamento 
legal do seu pedido, o magistrado pode 
e deve aplicar os dispositivos corres-
pondentes ao caso.

Juris Et De Jure – De direito e por 
direito.

Juris Tantum – Presunção relativa ou 
condicionada, que se admite até prova 
em contrário; que resulta do próprio 
direito ou só a ele pertence. Oposto a 
juris et de jure.

Jus Est Norma Agendi – O direito é a 
norma de agir.

Jus Suum Unicuique Tribuere – Dar 
a cada um aquilo a que tem direito.



Lata Culpa Est Nimia Negligentia, Id 
Est, Non Intelligere Uod Omnes Intelli-
gunt – Culpa látea é nímia negligência, 
quer dizer não entender aquilo que os 
outros entendem.

Lata Sententia, Judex Desinit Esse 
Judicem – Proferida a sentença o juiz 
deixa de ser juiz.

Lato Sensu – Em sentido amplo.

Lege Lata Factum Est Ub Ab Eis 
Provocatio Esset – Por lei fi cou esta-
belecido poder apelar dela.

Legis Virtus Haec Est: Imperare, Veta-
re, Punire, Permittere – A virtude da 
lei é: imperar, vedar, punir, permitir.

Lex Clara Non Indiget Interpreta-
tione – A lei clara não necessita de 
interpretação.

Lex Domicilii – Lei do domicílio.

Lex Duodecim Tabularum Furio sum 
Itemque Prodigum Cui Bonis Interdic-
tum Est In Ratione Jubet Agnatorum 
– A Lei das XII Tábuas ordena que o 
furioso, e igualmente o pródigo, a quem 

foram interditados os bens, estejam sob 
a guarda de parentes.
Lex Fori – Lei do foro.
Lex Loci Actus – Lei do lugar do ato.
Lex Loci Contractus – Lei do lugar 
do contrato.
Lex Loci Delicti – Lei do lugar do 
delito.
Lex Non Cogitat Ad Impossibilia – A 
lei não cogita as coisas impossíveis.
Lex Primaria Derogat Legi Subsi-
diariae – A lei principal anula a lei 
subsidiária.
Lex, Res Surda Inexorabilis – A lei, 
coisa surda, inexorável.
Lex Specialis Derogat Legi Gene rali – 
A lei especial anula a lei geral.
Libertas Quae Sera Tamem – Liberda-
de ainda que tardia. Lema dos inconfi -
dentes mineiros presente na bandeira 
do Estado de Minas Gerais.
Litis Decisio – Decisão da lide.
Locus Regit Actum – A lei do lugar é 
que rege o ato.
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Mala Fides Superveniens Non Im-
pedit Uso Capionem – A má-fé super-
-veniente não impede o usucapião.

Male Enim Nostro Iure Uti Non De be-
mus – Não devemos, na verdade, usar 
mal o nosso direito.

Mandatum Ad Judicia – Procuração 
jurídica.

Mandatum Ad Negotia – Procuração 
para negócios.

Mandatum Expirati Morte Man dantis 
– O mandato expira com a morte do 
mandante.

Mandatum Non Praesumitur – O man-
dato não se presume.

Manu Militari – Com poder militar, 
à força.

Mater Semper Certa Est, Pater Au tem 
Incertus – A mãe é sempre certa, o pai, 
porém, incerto.

Maxima Capitis Deminutio Est Cum 
Aliquis Simul Et Cibitatem Et Liber-
tatem Amisit – A diminuição máxima 
da capacidade se dá quando alguém 
perde a cidadania e a liberdade.

Mens Legis – O espírito da lei.

Mens Legislatoris – A intenção do 
legislador.

Mens Sana In Corpore Sano – Mente 
sã em corpo sadio.

Modus Adquirendi – Maneira de 
adquirir.

Modus Faciendi – Maneira de agir.

Modus Operandi – Maneira de operar.

Modus Vivendi – Maneira de viver.

Mortis Causa Donatio Est Quae In-
pen dente Metu Mortus Fiti – A doação 
por causa da morte é a que se faz sob 
ameaça do medo da morte.

Mortis Causa Donatio Est Quae Prop-
ter Mortis Fiti Suspicionem – Doação 
por causa da morte é aquela feita por 
suspeita de morte.

Motu Proprio – Por conta própria.

Munus Publicum Est Officium Pri-
vati Omnes, Ex Quo Com modum 
Ad Singulos, Univer sos que Cives, 
Remquem Eorum Imperio Magis-
tratus Extraordi narium Pervenite – O 
múnus publico é o dever de um homem 
privado; dele provém para cada cida-
dão e para a nação uma comodidade 
extraordinária, em virtude do poder 
de seu magistrado.
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Natura Iuris Ab Homine Repetenda – 
A natureza do direito deve ser buscada 
no homem.

Naturale Iuri Communia Sunt Omnium 
Illa Aer Et Acqua Pro fuens Et Mare Et 
Per Hoc Litora Maris – Por direito na-
tural, são comuns a todos estas coisas: 
o ar e a água que emana e o mar e, por 
isso, as praias do mar.

Necessitas Facit Licitum Quod Alias  
Esset Ilicitum – A necessidade torna 
lícito o que de outro modo seria ilícito.

Necessitas Facit Justum Quod De 
Jure Non Est Licitum – A necessidade 
torna justo o que de direito não é lícito.

Neganti Incumbit Probatio – A prova 
incumbe ao que nega.

Negativa Non Sunt Probanda – Nega-
tivas não precisam ser provadas.

Negotiorum Gestio – Gestão de ne-
gócios.

Neminem Ignorantia Legis Excusat – 
A ninguém escusa a ignorância da lei.

Nemo Alieno Nomine Lege Agere 
Potest – Ninguém pode agir em nome 
alheio sem permissão legal.

Nemo Auditur Propriam Turpitu dinem 
Allegans – Ninguém é ouvido alegando 
a própria torpeza.

Nemo Censetur Ignorarem Legem – 
Não se admite a ninguém ignorar a lei.

Nemo Condemnatur, Nisi Per Legale 
Judicium – Ninguém é condenado a 
não ser em julgamento legal.

Nemo Debet Inauditus Damnari – 
Ninguém deve ser condenado sem ser 
ouvido.

Nemo Debet Lucrari Ex Alieno Da-
mno – Ninguém deve lucrar com o 
dano alheio.

Nemo Punitur Pro Alienum Delictu – 
Ninguém é punido por delito alheio.

Neque Contra Leges, Neque Contra 
Bonos Mores Pascici Possumus – 
Não podemos fazer contratos nem 
contra as leis, nem contra os bons 
costumes.

Nihil Aliud Est Falsitas Nisi Veri tatis 
Imitatio – A falsidade nada mais é do 
que a imitação da verdade.

Nihil Obstat – Nada obsta.

Non Esse Et Nom Posse Probare Idem 
Est – Não existir e não poder provar 
são coisas iguais.

Non Est Maior Defectus Quam Igno-
ratio – Não há defeito maior do que a 
ignorância.

Non Licet Actori Quod Reo Licitum 
Non Existitit – Não é lícito ao autor o 
que não o é ao réu.

Non Omne Quod Licet Honestum Est 
– Nem tudo o que é lícito é honesto.

Non Probandum Factum Notorium – O 
fato notório não precisa ser provado.
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Non Videtur Rem Amittere Quibus 
Propria Non Fuit – Não podem perder 
a coisa os que não eram seus donos.

Nosce Te Ipsum – Conhece a ti mesmo.

Notitia Criminis – Comunicação feita 
a uma autoridade da prática de um 
crime, de maneira informal. Pode ser 
levada ao juiz, ao órgão do Ministério 
Público ou à autoridade policial. Esta, 
conhecido o fato, dá início imediato ao 
inquérito, se o crime for de ação pública 
incondicionada, com aquiescência ou 
não da vítima ou de seu representante 
legal; se for de ação pública condi-
cionada, a instauração de inquérito 
depende de representação da vítima 
ou de quem a represente. Se for crime 
de ação penal privada, a autoridade 
instaurará o inquérito policial se assim 
o requererem, igualmente, a vítima ou 
o seu representante legal.

Nulla Ius Sine Actionem – Não há lei 
sem ação.

Nulla Actio Sine Lege – Não há ação 
sem lei.

Nulla Est Maior Probatio Quam Pro-
prio Ore Confessio – Não há prova 
maior do que a confi ssão oral.

Nulla Et Non Facta, Paria Sunt – Cau-
sas nulas e não feitas são iguais.

Nulla Executio Sine Titulo – Não há 
execução sem título.

Nulla Poena Sine Culpa – Não há pena 
sem culpa formada.

Nulla Poena Sine Iudicio – Não há 
pena sem julgamento formal.

Nulla Poena Sine Lege – Não há pena 
sem lei.

Nullum Crime Sine Culpa – Não há 
crime sem culpa determinada.

Nullum Crime Sine Lege; Nulla Poena 
Sine Lege Poenale – Não há crime 
sem lei que o qualifi que; não há pena 
sem lei penal.

Nullum Crimen, Nulla Poena Sine 
Praevia Lege – Não há crime, nem 
pena, sem lei prévia.

Nullum Quod Est Nullum Producit 
Effectum – Nada que é nulo produz 
efeito.

Nullum Tributum Sine Praevia Lege – 
Não há tributo sem lei anterior.

Nuntiare Idem Est Ac Prohibire – Nun-
ciar é o mesmo que proibir.

Nuptiae Non Concubitus, Sed Con-
sensus Facit – Não é o concúbito, e sim 
o consentimento que faz as núpcias.



Ob Eam Rem – Por esta razão.

Obligatio Actionum Velut Mater Di-
xit – A obrigação é chamada a mãe 
das ações.

Obligatio Contrahitur Re – A obrigação 
contraída pela coisa.

Obligatio Impossibilium Nulla Est 
– A obrigação de coisas impossíveis 
é nula.

Obligatio Est Iuris Vinculum Adstrin-
gimur Alicujus Salvendae Rei – A 
obrigação é o vínculo de direito pela 
qual se obriga a pagar coisa a alguém.

Obscure Dictum Habetur Pro Non Dic-
tum – O que se disse de modo obscuro 
tem-se por não dito.

Observantia Legum Summa Libertas 
– A observância das leis é a liberdade 
suprema.

Occasio Facit Furem – A ocasião faz 
o ladrão.

Odiosa Restringenda, Favorabilia 
Amplianda – Restrinja-se o odioso; 
amplie-se o favorável.

Omnia Quae Iure Contrahuntur Con-
trario Jure Pereunt – Tudo que se 
contrai por direito perece por direito 
contrário.

Onus Probandi Incumbi Ei Qui Agit – 
O ônus da prova cabe a quem aciona 
a justiça.

Opere Citato – Obra citada.
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Pacta Dant Legem Contractui – As 
convenções dão lei ao contrato.

Pactum Servate Dominii – Pacto de 
reserva de domínio.

Pactum De Non Petendo Intra Tempus 
– Pacto de não pedir dentro de certo 
tempo (moratória).

Pactum Est Duorum Consensus At-
que Conventio – O pacto é o consenso, 
ou convenção de dois.

Pars Est In Totum Sede Totum Non Est 
In Parte – A parte está no todo, porém 
o todo não está na parte.

Per Capita – Por cabeça.

Per Fas Et Per Nefas – Pelo permitido 
e pelo proibido.

Per Legem Potest Fieri Quod Per 
Pactum – Pode-se fazer pela lei o que 
se faz por pacto.

Periculum In Mora – Situação de fato 
que se caracteriza pela iminência de 
um dano decorrente de demora de 
providência que o impeça. Muito utili-
zada a expressão em casos de medidas 
cautelares.

Permissa Venia – Com a devida per-
missão.

Persona Non Grata – Pessoa que não 
é bem-vinda.

Pleno Iure – De pleno direito.

Plus Cogitatum Quam Dictu – Mais se 
pensou do que se disse.

Plus Site Licet, Quod Minus, Licebit – 
Se é lícito o mais, será lícito o menos.

Poena Debet Culpae Respondere – A 
pena deve corresponder à culpa.

Poena Maior Absorvit Minorem – A 
pena maior absorve a menor.

Poena Nulla Esse Debet, Ubi Nullum 
Delictus – Nenhuma pena deve existir 
onde nenhum delito existe.

Possessionem Enim Rem Facti Non 
Iuris Esse – A posse é questão de fato 
não de direito.

Praescriptium Interrumptur Perso nali 
Citatione Judicis Compe tentis – A 
prescrição se interrompe por citação 
de juiz competente.

Praesumptio Cedit Veritati – A presun-
ção cede à verdade.

Praesumptio Iuris Et De Iure Proba-
tionem In Contrariu Non Admitit – A 
presunção de direito e por direito não 
admite prova em contrário.

Praetium Aestimationes – Preço 
estimado.

Prima Facie – À primeira vista.

Privilegium Fori – Foro privilegiado.

Probatio Incumbit Asserenti – A prova 
incumbe a quem afi rma.

Probatio Per Testes Eamdem Vim 
Quam Per Instrumenta – A prova 
testemunhal tem a mesma força da 
escritura pública.
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Pro Labore – Pelo trabalho. Remune-
ração que alguém recebe por serviço 
eventual que presta para outrem.
Pronuntiatio Judicis Finem Contro-
ver siae Imponens Absolutione Vel 
Condemnationem – Pronunciamento 

do juiz põe fim à controvérsia pela 
absolvição ou pela condenação.

Pro Rata – Na razão do que deve ca-
ber, proporcionalmente, a cada uma 
das partes.
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Quae Accessionum Locum Obti nent, 
Extinguuntur Quum Princi palis Res 
Peremptae Fuerint – As coisas dadas 
por acessão extinguem-se quando as 
coisas principais forem destruídas.
Quaestio Facti – Questão de fato.
Quaestio Iuris – Questão de direito.
Quantum Satis – Quanto baste.
Quantum Suffi cit – Em quantidade 
sufi ciente.
Qui Excipit, Provare Debet Quod Ex-
cipitur – Quem excepciona deve provar 
o que excepcionou.
Qui Habet Aures Audiendi, Audiat – 
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.

Qui Habet Commoda, Ferre Debet 
Onera – Quem tem as vantagens deve 
sofrer o ônus.

Qui Medium Vult, Finem Vult – Quem 
quer o meio, quer o fi m.

Qui Plus Petit, A Ratione Cade – Quem 
pede mais decai de sua ação.

Qui Scribit, Bis Legem – Quem escre-
ve, lê duas vezes.

Qui Tacet, Consentire Videtur – Quem 
cala parece consentir.

Quod Abundant Non Nosce – O que 
abunda não prejudica.

Quod Evincitur In Bonis Non Est – O 
que é pedido por evicção não está entre 
os nossos bens.

Quod Non Est In Actis Non Est In 
Mundo – O que não está na ação não 
está no mundo.

Quot Capita, Tot Sensus – Quantas as 
cabeças, quantas as sentenças.
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Ratio Stricta – Razão estrita.

Ratio Summa – Suprema razão.

Ratione Contractus – Em razão do 
contrato.

Ratione Domicilii – Em razão do 
domicílio.

Ratione Officii – Em razão do ofício 
(cargo).

Ratione Personae – Em razão da pessoa.

Ratione Temporis – Em razão do tempo.

Ratione Valoris – Em razão do valor.

Redde Caesari Quae Sunt Caesaris 
Et Quod Sunt Dei Deo – Dai a César 
o que é de César e a Deus o que é de 
Deus. (Jesus Cristo).

Reformatio In Pejus – Reforma de 
decisão judicial contra o recorrente, 
prejudicando-o em relação à primeira 
sentença, o que não é admitido pelo 
nosso direito positivo.

Renuncia In Juris Est Donatio – A 
renúncia a direito é doação.

Res Consumptibilis Sunt Quae Usu 
Consumuntur – As coisas consu-míveis 
são aquelas que se consomem pelo uso.

Res Corporales Sunt Quae Tangit Pos-
sum; Incorporales Quae Tangi Nom 
Possumus – As coisas corpóreas são 
as que se podem tocar; as incorpóreas 
as que não podem ser tocadas.

Res Extra Patrimonium – Coisa fora 
do patrimônio.

Res In Iudicio Deducta Est – A coisa 
foi trazida a juízo.

Res Inter Alios Judicata, Alteri No 
Prodest Nec Nocet – A coisa feita ou 
julgada entre terceiros, nem aproveita 
nem prejudica a outrem.

Res Iudicata Pro Veritate Accipitur – A 
coisa julgada aceita-se como verdade.

Res Omissa – Coisa perdida.

Res Nullius – Coisa de ninguém, sem 
dono.

Res Nullius Est Primi Occupantis – A 
coisa sem dono é do primeiro ocupante.

Restricto Sensu – Em sentido estrito.
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Sapientia Ars Est – A sabedoria é 
uma arte.
Scire Leges Non Hoc Est Verba Earum 
Tenere Sem Vim Ac Potes tatem – Sa-
ber as leis não é reter suas palavras, 
mas sua força e poder.
Secundum Allegata Et Probata Judex 
Judicare Debet – O juiz deve julgar 
segundo o alegado e o provado.
Secundum Ius – Segundo o direito.
Secundum Legge – Segundo a lei.
Secundum Verba – Segundo a palavra.
Secundum Voluntatem – Segundo a 
vontade.
Semper Flamma Fumo Proxima Est – 
Onde há fumaça há fogo.
Sententia Debet Esse Libello Con-
formis – A sentença deve ser conforme 
o libelo.
Sententia Quae In Rem Iudicatam 
Transit Pro Veritate Habetur – Sen-
tença que passa em julgado tem-se 
por verdade.
Sic – Emprega-se entre parênteses, 
no fi nal de uma citação ou no meio de 
uma frase, para indicar reprodução 
textual do original ou chamar a aten-
ção para o que se afi rma, por errado 
ou estranho que pareça.
Simile Non Est idem – O que parece 
não é igual.

Sine Auctore Non Erit Reus – Sem 
autor não haverá réus.
Sine Causa – Sem ação; sem causa.
Sine Die – Sem dia marcado, indeter-
minado.
Sine Iure – Sem direito.
Sine Qua Non – Sem a qual não (in-
dispensável).
Socii Mei Socius, Meus Socius Non 
Est – O sócio do meu sócio não é meu 
sócio.
Sola Cogitatio Non Facit Furem – Só 
a cogitação de furtar não faz o ladrão.
Solemnia Verba – Palavras solenes.
Solutio Indebiti – Pagamento indevido.
Solutione Fantum – Somente pelo 
pagamento.
Status Quo Ante – Condição anterior.
Stricto Sensu – No sentido literal, 
estrito, exato, que não admite inter-
pretação extensiva.
Stricto Jure – Refere-se ao rigor do 
Direito, ao rígido formalismo legal 
do ato jurídico, que não permite a 
ampliação do sentido da norma que 
o regulamenta (CC: arts. 104 a 108; 
CPC: art. 10).
Sub Judice – Questão que está sob 
exame, pendente de decisão judicial.
Sui Generis – De seu gênero, único 
no gênero, especial, original, sem 
comparação.
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Tacite Fieri Non Potest Quod Prohi-
bitur Expresse – Não pode ser feito 
tacitamente o que é expressamente 
proibido.

Tam Labor Quam Pecunia – Tanto 
trabalho quanto a paga.

Tantum Consumptum, Tantum Iudi-
catum – Tanto se consumou, quanto 
se julgou.

Tantum Devolutum, Quantum Appella-
tum – Tanto se devolveu, quanto se 
apelou.

Tempus Est Optimus Judex Rerum 
Omnium – O tempo é ótimo juiz de 
todas as coisas.
Testis Unus, Testis Nullus – Uma 
testemunha, testemunha nenhuma.

Timeo Hominem Unius Libri – Temo o 
homem de um só livro.

Traditio Est De Manu In Manum Datio 
– Tradição é o que se transmite de 
mão a mão.

Transigere Est Alienare – Transigir 
é alienar.

Turpis Causa – Causa torpe.
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Ubi – Onde.

Ubi Acceptum Est Semel Judicium, 
Ibi Et Finem Accipere Debet – Onde 
se aceitou a lide, aí deve ela terminar.

Ubi Commodum, Ibi Incommodum 
– Onde está a vantagem está a des-
vantagem.

Ubi Eadem Legis Ratio, Ibi Ipsa Lex – 
Onde há a mesma razão da lei, aí deve 
a lei ser a mesma.

Ubi Homo, Ibi Ius – Onde está o ho-
mem, aí está o direito.

Ubi Ius Dubium, Non Inducitur Mala 
Fides – Onde o juízo é duvidoso não 
se induz a má-fé.

Ubi Lex Non Distinguit, Nec Inter-
pres Distinguere Debet – Onde a lei 
não distingue, nem o intérprete deve 
distinguir.

Ubi Lex, Ibi Poena – Onde está a lei 
deve estar a pena.

Ubi Non Est Iustitia Sibi Non Potest 
Esse Ius – Onde não há justiça, aí não 
pode haver o direito.

Ubi Non Est Lex Nec Praevericatis – 
Onde não há lei, não há prevaricação.

Ubi Societas, Ibi Ius – Onde há socie-
dade, há direito.

Ubi Veritas? – Onde está a verdade?

Ultra Petita – Fora do pedido, que vai 
além do pedido. A sentença não deve 

decidir além daquilo que foi pedido 
pelo autor, nem aquém (citra petita) 
nem fora da questão proposta na 
inicial (extra petita). No Proc. Penal, o 
juiz pode dar ao fato defi nição jurídica 
diversa da que conste na queixa ou na 
denúncia, ainda que tenha, por isso, 
de aplicar pena mais grave, não se 
aplicando, porém, este procedimento 
na segunda instância. Reconhecendo 
essa possibilidade, ele baixará o pro-
cesso para que a defesa, em 8 dias, fale 
e, querendo, produza prova, podendo 
ser ouvidas até 3 testemunhas. Se, 
pela nova defi nição houver necessida-
de de aplicação de pena mais grave, 
o juiz baixará o processo para que o 
Ministério Público adite a denúncia 
ou a queixa, abrindo-se prazo de 3 dias 
para a defesa, que pode produzir prova 
e arrolar até 3 testemunhas (CPC: arts. 
128 e 460; CPP: arts. 383, 384, 408, § 
3o; Súm. no 453 do STF).

Una Voce – A uma só voz.

Unius Dictus, Dictus Nullius – Dito por 
um, dito por ninguém.

Urbi Et Orbi – Na cidade e no universo; 
em todo lugar.

Usque Ad Terminum – Até o fi m; o 
término.

Ut Retro – Como fi cou dito antes.

Ut Rogas – Como propões (para apro-
vação de lei). 
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Vacatio Legis – Período que decorre 
do dia da publicação da lei à data em 
que entra em vigência, durante o qual 
vigora a anterior sobre o mesmo as-
sunto. No Brasil, em geral, a lei entra 
em vigor na data de sua publicação, 
sendo rara a vacatio legis. O atual CC 
é exemplo brasileiro da vacatio legis, 
pois começou a viger 1 ano após sua 
publicação (Lei no 10.406/2002: art. 
2.044).

Vade Mecum – Vem comigo; objeto que 
anda sempre conosco e também livro 
para consulta a qualquer momento.

Vani Timoris Iusta Excusatio Non 
Est – O vão temor não é escusa válida.

Vectigalia Nervos Reipublicare – Os 
tributos são os nervos da república.

Verba Dubia Contra Proferentem 
Interpretanda Sunt – As palavras 
duvidosas devem ser interpretadas 
contra quem as profere.

Verba Legis – As palavras da lei.

Verba Non Mutant Substantia Rei – 
As palavras não mudam a substância 
da coisa.

Verba Volant, Scripta Manent – As pa-
lavras voam, os escritos permanecem.

Verbi Gratia – A saber, por exemplo.

Verbis Contracta Obligatio – A obriga-
ção contraída por palavras.

Verbo Ad Verbum – Palavra por palavra.

Verborum Obligatio Inter Prae sentis 
Non Inter Absentes Contra hi tur – A 
obrigação por palavras se contrai 
entre os presentes e não entre os 
ausentes.

Verborum Obligatio Verbis Tollitur 
– A obrigação verbal se extingue por 
palavras.

Verisimile Non Est Venditorem Ig-
norasse Modum Suae Rei – Não é 
verossímil que o vendedor ignore o 
estado de seu negócio.

Veritas Evidens Non Probanda – A 
verdade evidente não precisa ser 
provada.

Veritas Odium Parit – A verdade (fran-
queza) gera o ódio.

Vetustas Semper Pro Lege Habetur – 
Antiguidade é sempre havida como lei.

Vetustas Vices Legis Obtinet – A anti-
guidade tem um lugar de lei.

Vexata Quaestio – Questão debatida, 
fechada.

Via Est Jus Eunde Et Ambulandi, 
Nam Et Iter Et Actum In Se Continet 
Via – “Via” é o direito de ir e andar, pois, 
o iter e o actum se contêm em “via”.
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Vim Vi Repellere Licet, Scribit Cassius, 
Idque Jus Naturae Com paratur – Cás-
sio escreve ser lícito repelir a força pela 
força e esse direito é tomado à natureza.

Vinculum Iuris Quo Necessitate 
Adstringimur Alicujus Solvendae 
Rei – Vínculo de direito pelo qual, por 
necessidade, somos obrigados a pagar 
alguma coisa.

Virtus Probandi – A força da prova.

Vis Ac Potestas Testamenti Ab He-
redis Institutione Incipit – A força e o 
poder do testamento começam com a 
instituição do herdeiro.

Vis Maior Est Quam Graeci ... Vim 
Divinam Appellant – Força maior é a 
que os gregos chamam força divina.

Viventis Nulla Est Hereditas – Ne-
nhuma herança existe de pessoa viva.

Volenti Non Fit Injuria – Não se causa 
dano, a quem quer.

Vox Populi, Vox Dei – Voz do povo, 
voz de Deus.

Vulgo Presumitur Alicui In Lite Non 
Debere Jurare Quam Dominum Litis – 
Vulgarmente se presume que somente 
jura quem é dono da lide.










