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APRESENTAÇÃO
O Aplicativo Educacional MedioJus é um Produto Educacional 
desenvolvido em sede do Mestrado Profissional em Educação 
Profissional e Tecnológica -ProfEPT, tendo como objetivo apresentar 
conteúdos jurídicos aos discentes do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA, campus Monte Castelo, do 
Curso de Segurança do Trabalho na modalidade Ensino Médio Integrado. 
 
A temática de conhecimentos jurídicos para discentes do Ensino 
Médio emerge como relevante e promissora prática de ensino-
aprendizagem na medida em que a efetividade dos direitos previstos 
dá-se em sua plenitude por meio da própria percepção de sua 
existência. Associado a isso, é essencial, o mais breve possível, 
a compreensão dos instrumentos dispostos para a defesa de 
direitos fundamentais em ocasião de sua violação. Nesse sentido, a 
compressão cada vez mais cedo da relação direitos/deveres, com a 
devida inserção curricular no ensino básico, contribui para a formação 
e consolidação de cidadãos mais ativos, reflexivos, críticos, lúcidos 
de seu papel na construção de uma sociedade mais justa e livre. 
 
O MedioJus foi desenvolvido com a linguagem de programação 
JavaScript por meio do framework React Native criado pelo Facebook, 
por oferecer um ambiente ágil para o desenvolvimento de aplicações 
mobile e possibilita ser utilizado em smartphones com sistema 
operacional Android. O Aplicativo Educacional pode ser usado 
offline, não necessitando estar conectado à Internet para acessar 
o seu conteúdo, o que proporciona a disponibilidade de consulta 
sem restrições. Foi disponibilizado gratuitamente para download na 
Google Play Store ou pelo link https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.app.mediojus.

Teresina, 23 de agosto de 2021
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direito constitucional

Ramo do Direito que estuda os princípios e nas normas fundamentais 
do Estado. Seu objeto de estudo é a Constituição, também chamada de 
Carta Magna, Lei Suprema, Lei Maior. Encontram-se na Constituição de 
um Estado, os direitos, garantias e deveres dos cidadãos deste país. Além 
disso, a Constituição estabelece a estrutura do Estado, a divisão dos 
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), direitos políticos, diretrizes 
econômicas, educacionais, eleitorais, para saúde, etc.

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: promulgada em 
5 de outubro de 1988.

• Está dividida em Títulos, Capítulos, Seções, Subseções.

Sua organização

Título I: Dos Princípios Fundamentais (1º ao 4º artigo);

Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais (5º ao artigo 17): 

 Capítulo I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos   
 (artigo 5º) 
 Capítulo II: Dos Direitos Sociais (6º ao artigo 11)
 Capítulo III: Da Nacionalidade (12 ao 13)
 Capítulo IV: Dos Direitos Políticos (14 ao 16)
 Capítulo V: Dos Partidos Políticos (17)

Título III: Da Organização do Estado (18 ao 43):

 Capítulo I: Da Organização Político-Administrativa (18 ao 19)
 Capítulo II: Da União (20 ao 24)
 Capítulo III: Dos Estados Federados (25 ao 28)
 Capítulo IV: Dos Municípios (29 ao 31)
 Capítulo V: Do Distrito Federal e dos Territórios (32 ao 33):

Introdução
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  Seção I: Do Distrito Federal (32)
  Seção II: Dos Territórios (33)
  Capítulo VI: Da Intervenção (34 ao 36)
 Capítulo VII: Da Administração Pública (37 ao 43)
  Seção I: Disposições Gerais (37 ao 38)
  Seção II: Dos Servidores Públicos (39 ao 41)
  Seção III: Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e
  dos Territórios (42)
  Seção IV: Das Regiões (43)

Título IV: Da Organização dos Poderes (44 ao 135)

 Capítulo I: Do Poder Legislativo (44 ao 75)
  Seção I: Do Congresso Nacional (44 ao 47)
  Seção II: Das Atribuições do Congresso Nacional (48 ao 50)
  Seção III: Da Câmara dos Deputados (51)
  Seção IV: Do Senado Federal (52)
  Seção V: Dos Deputados e Senadores (53 ao 56)
  Seção VI: Das Reuniões (57)
  Seção VII: Das Comissões (58)
  Seção VIII: Do Processo Legislativo (59 ao 69)
   Subseção I: Disposição Geral (59)
   Subseção II: Da Emenda à Constituição (60)
   Subseção III: Das Leis (61 ao 69)
  Seção IX: Da Fiscalização Contábil, Financeira e
  Orçamentária (70 ao 75)
 Capítulo II: Do Poder Executivo (76 ao 91)
  Seção I - Do Presidente e do Vice-Presidente da República

o
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  (76 a 83) 
  Seção II - Das Atribuições do Presidente da República (84)
  Seção III - Da Responsabilidade do Presidente da República
  (85 e 86)  
  Seção IV - Dos Ministros de Estado (87 a 88)
  Seção V - Do Conselho da República e do Conselho de
  Defesa Nacional (89 a 91)
   Subseção I - Do Conselho da República (89 a 90)
   Subseção II - Do Conselho de Defesa Nacional (91)
 Capítulo III - Do Poder Judiciário (92 a 126)
  Seção I - Disposições Gerais (92 a 100)
  Seção II - Do Supremo Tribunal Federal (101 a 103)
  Seção III - Do Superior Tribunal de Justiça (104 e 105)
  Seção IV - Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes  
  Federais (106 a 110)
  Seção V - Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (111 a 117)
  Seção VI - Dos Tribunais e Juízes Eleitorais (118 a 121)
  Seção VII - Dos Tribunais e Juízes Militares (122 a 124)
  Seção VIII - Dos Tribunais e Juízes dos Estados (125 e 126)
 Capítulo IV - Das Funções Essenciais À Justiça (127 a 135)
  Seção I - Do Ministério Público (127 a 130)
  Seção II - Da Advocacia Pública (131 e 132)
  Seção III - Da Advocacia e da Defensória Pública (133 a 135)

Título V:Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (136 a 144)
 
Capítulo I - Do Estado de Defesa e do Estado De Sítio (136 a 141)
  Seção I - Do Estado de Defesa (136)
  Seção II - Do Estado de Sítio (137 a 139)
  Seção III - Disposições Gerais (140 e 141)
 Capítulo II- Das Forças Armadas (142 a 143)
 Capítulo III - Da Segurança Pública (144)

Título VI - Da Tributação e do Orçamento (145 a 169)

 Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional (145 a 162)
  Seção I - Dos Princípios Gerais (145 a 149)
  Seção II - Das Limitações do Poder de Tributar (150 a 152)
  Seção III - Dos Impostos da União (153 e 154)
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  Seção IV - Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal  
  (155)
  Seção V - Dos Impostos dos Municípios (156)
  Seção VI - Da Repartição das Receitas Tributárias (157 a  
  162)
 Capítulo II - Das Finanças Públicas (163 a 169)
  Seção I - Normas Gerais (163 e 164)
  Seção II - Dos Orçamentos (165 a 169)
 
Título VII - Da Ordem Econômica E Financeira (170 a 192)

 Capítulo I - Dos Princípios Gerais Da Atividade Econômica
 (170 a 181)
 Capítulo II - Da Política Urbana (182 e 183)
 Capítulo III - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária  
 (184 a 191)
 Capítulo IV - Do Sistema Financeiro Nacional (192)
 
Título VIII - Da Ordem Social (193 a 232)

 Capítulo I - Disposição Geral (Art. 193)
 Capítulo II - Da Seguridade Social
  Seção I - Disposições Gerais (194 e 195)
  Seção II - Da Saúde (196 a 200)
  Seção III - Da Previdência Social (201 e 202)
  Seção IV - Da Assistência Social (203 e 204)
 Capítulo III - Da Educação, Da Cultura E Do Desporto
  Seção I - Da Educação (205 a 214)
  Seção II - Da Cultura (215 e 216)
  Seção III - Do Desporto (217)
 Capítulo IV - Da Ciência E Tecnologia (218 e 219)
 Capítulo V - Da Comunicação Social (220 a 224)
 Capítulo VI - Do Meio Ambiente (225)
 Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso  
 (226 a 230)
 Capítulo VIII - Dos Índios (231 e 232)
 
Título IX - Das Disposições Constitucionais Gerais (233 a 250)
 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (1º ao 114)
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art. 1º 
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito           
e tem como fundamentos:

I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político

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

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

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

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se   
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Alguns incisos:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;
II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei;
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IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal;

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal;

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei;

XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de amamentação;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
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LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer 
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial;

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo;

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos;

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:  
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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2

direito do
trabalho
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direito do trabalho

Ramo do Direito responsável por tratar as normas e princípios 
que regulam as relações de trabalho. Principal lei é a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho).

Relação de emprego e carteira de trabalho

Relação de Emprego se caracteriza quando presentes alguns requisitos: 
prestação de serviços por pessoa física, pessoalidade (o prestador de 
serviços não se pode fazer substituir por terceiros, não eventualidade 
(prestação de serviço habitual, rotineira), subordinação (empregador tem 
poder diretivo sobre o trabalho do empregado, é a sujeição do empregado 
às ordens do empregador), onerosidade (relação empregatícia é onerosa, 
haverá uma prestação de serviço e uma contraprestação salarial).

• Carteira do Trabalho e Previdência Social – CTPS é o documento 
obrigatório no qual são anotadas ou registradas as informações acerca 
da vida funcional do trabalhador.

• OBS: A ausência de anotação ou mesmo da CTPS não retira do 
empregado seus direitos, que podem ser reivindicados judicialmente por 
meio de uma reclamação trabalhista.

Contrato de trabalho

É o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, 
que estabelece direitos e obrigações entre as partes. Geralmente os 
contratos têm prazo indeterminado, mas também existem com prazo 
determinado, contrato de trabalho temporário, contrato intermitente, 
contrato autônomo.

Introdução
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• Teletrabalho ou home office: funcionário passa a ter o direito de cumprir 
suas atribuições atuando remotamente de sua residência.

• Terceirização: caracteriza-se quando uma empresa (tomadora) contrata 
outra empresa (prestadora) para desempenhar determinados serviços, 
sendo que a relação de emprego se faz entre o trabalhador e a empresa 
prestadora de serviços, e não diretamente com o contratante (tomador) 
destes. Com a Lei 13.429, de 31 de março de 2017, criou-se a possibilidade 
de terceirização de atividade “meio” e “fim” (principais) da empresa.

Contrato de Estágio

Ato educativo escolar supervisionado, realizado no ambiente de trabalho, 
tendo como objetivo a preparação para a o trabalho produtivo, a formação 
profissional, finalidade pedagógica de aprendizado.

•Regulado pela Lei 11.788/2008.
•Não tem vínculo empregatício
•Estágio Obrigatório: definido no projeto do curso, cuja carga horária é 
requisito para aprovação.
•Estágio não-obrigatório: desenvolvido como atividade opcional.
•Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente de 
estágio e a instituição de ensino.
•6h diárias e 30h semanais no caso de estudante do ensino superior, 
educação profissional de nível médio e de ensino médio regular.
•Não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 
portador de deficiência.
•Não poderá exceder 2 anos, exceto estágio de portador de deficiência.
•Estágio Obrigatório: recebimento de bolsa ou contraprestação é 
faculdade.
•Estágio não-obrigatório: concessão de bolsa e auxílio transporte é dever.
•Sempre que o estágio tiver duração igual ou superior a 1 ano, terá direito 
a período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares.
•Sendo inferior a 1 ano, os dias de recesso serão computados 
proporcionalmente.
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Menor Aprendiz

O Menor Aprendiz é o profissional inserido em um programa de 
aprendizagem.

•O contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se 
compromete a assegurar formação técnico-profissional ao maior de 14 e 
menor de 24 anos (exceto para aprendizes com deficiência que poderão 
ser contratados com idade superior a 24 anos), inscrito em programa de 
aprendizagem.
•Prazo máximo de 2 anos, exceto quando se tratar de portador de 
deficiência.
•Há formação de vínculo empregatício com CTPS anotada.
•Matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o 
ensino médio.
•Duração do trabalho não deve exceder 6 horas diárias.
•A alíquota de depósito ao FGTS será na razão de 2%.
•O contrato poderá cessar antecipadamente quando: desempenho 
insuficiente do aprendiz, falta disciplinar grave, ausência injustificada à 
escola que implique perda do ano letivo, a pedido do aprendiz.
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Jornada de Trabalho

Relaciona-se com a carga horária que deve ser cumprida pelo trabalhador, 
enquanto tempo de trabalho ou à disposição do empregador.
A Constituição Federal em seu artigo 7º, incisos XIII e XIV, estabelece:

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de  
 outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]

 XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
 diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação  
 de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção
 coletiva de trabalho; (Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)

 XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
 ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

Após a Reforma Trabalhista de 2017, foi inserida a possiblidade de 
trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas 
de descanso, observados e indenizados os intervalos para repouso e 
alimentação.

- Intervalo Interjornada: Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um 
período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.

- Intervalo Intrajornada: acima de 6h diárias, descanso de no mínimo 1h. 
Reforma Trabalhista de 2017 possibilitou a redução desse intervalo por 
meio de acordo ou convenção, desde que respeitado o limite mínimo de 
30 minutos.
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• Salário Mínimo: é a contraprestação mínima devida e paga diretamente 
pelo empregador a todo trabalhador. Não pode ser inferior ao salário 
mínimo vigente e deve, ainda, respeitar pisos salariais de categorias.

- Adicionais: parcelas suplementares pagas ao empregado em virtude do 
exercício do trabalho em condições de maior desgaste ou mais gravosa. 
Algumas delas:

- Horas extras: horas que excedem a jornada normal de trabalho. Limite 
de 2 horas diárias e valor superior, pelo menos, 50% à da hora normal.- 
Adicional Noturno: adicional pago a quem trabalha das 22h às 5h, com 
valor acrescido de 20% para trabalhador urbano. Trabalhador rural recebe 
acréscimo de 25%.

- Adicional de Transferência: No caso de necessidade de serviço, poderá o 
empregador transferir o empregado para localidade diversa da constante 
do contrato de trabalho, mas neste caso estará obrigado a pagar um 
adicional de 25% do salário que será recebido pelo prazo que durar essa 
situação.

- Adicional de Insalubridade: devido aos empregados que ficam expostos 
a agentes nocivos que prejudicam a saúde, sendo calculado com 
acréscimo de 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) e 40% (grau máximo).

- Adicional de Periculosidade: devido ao empregado exposto a agentes 
perigosos que causam danos, como por exemplo, explosivos, inflamáveis, 
perigosos, sujeito a roubo e relacionados à energia elétrica. O empregado 
que faz jus ao adicional de periculosidade tem direito ao acréscimo de 
30% sobre o salário-base.

• Férias: É um direito de descanso remunerado que o empregado adquire 
após ter trabalhado 12 meses para um empregador (período aquisitivo). 

- A remuneração das férias é baseada na remuneração da data da 
concessão das mesmas, acrescida de um adicional de 1/3 a mais do 
que o salário normal.

- São concedidas em período de interesse do empregador.

- O empregado pode converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário.
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- Com a concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas 
em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 
dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, 
cada um.

• Décimo Terceiro: consiste no pagamento de um salário extra ao 
trabalhador no final de cada ano.

- A partir de quinze dias de serviço, o trabalhador já passa ter direito 
a receber o décimo terceiro salário. O trabalhador com menos de um 
ano de empresa também recebe o 13º, mas o valor de seu benefício é 
proporcional ao tempo que ele integra a empresa.

- A primeira parcela deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, 
podendo também ser adiantada na saída de férias do trabalhador. Já a 
segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

• Aviso Prévio: comunicação à outra parte de que não há mais interesse na 
continuidade do pacto. Serve como tempo para que o empregador possa 
conseguir outro empregado ou o empregado procure outro emprego.

- Poderá ser trabalhado ou indenizado.

- Tem duração de pelo menos 30 dias até o máximo de 90 dias.

• FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

- Os empregadores devem depositar mensalmente o valor de 8% do 
salário em conta vinculada ao contrato de trabalho.

- O FGTS não é descontado do salário, é obrigação do empregador.

• Rescisões: fim do vínculo empregatício, término da relação de trabalho. 
Verbas Rescisórias: direitos que o empregado fará jus no momento da 
rescisão do contrato de trabalho. Alguns tipos de rescisões do contrato 
de trabalho:

- Dispensa do empregado sem justa causa: Ocorre unicamente por 
vontade de empregador. Empregado terá direito:
 
 - saldo de salário
 - férias vencidas + 1/3
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 - férias proporcionais + 1/3
 - 13º salário proporcional
 - aviso prévio
 - saque FGTS
 - multa FGTS (40%) 
 - Seguro-desemprego 
 - aviso prévio
 - saque FGTS
 - multa FGTS (40%) 
 - Seguro-desemprego 

- Dispensa do empregado com justa causa: A demissão com justa causa 
é aquela ocorrida pelo cometimento de falta grave pelo empregado. 
Empregado receberá:

 - saldo de salário
 - férias vencidas + 1/3

- Rescisão por Iniciativa do Empregado ou Pedido de Demissão:  
empregado toma a iniciativa de encerrar o contrato e pede demissão.
Receberá: 

 - saldo de salário
 - férias vencidas + 1/3
 - férias proporcionais + 1/3
 - 13º proporcional

- Demissão Consensual: novidade trazida pela Reforma de 2017, consiste 
em um acordo entre as partes para fim do contrato de trabalho. Empregado 
em direito às verbas referentes ao pedido de demissão, sendo metade do 
valor do aviso prévio, a multa do FGTS passa de 40 para 20%, o saque do 
FGTS passa de 100 para 80% e não tem direito ao seguro-desemprego.

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm


3

direito
do consumidor



23      MEDIOJUS - DESCUBRA SEUS DIREITOS

direito do consumidor

Ramo do Direito relacionado às relações entre fornecedores e 
consumidores. Principal lei é a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Lei 12.291/1990

Torna obrigatória a manutenção de exemplar do CDC nos 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.

Consumidor

Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como 
destinatário final.

Fornecedor

Aquele que fornece produto ou serviços aos consumidores.

Objeto da relação consumerista

Produto ou serviço. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 
ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista.

Objeto da relação consumerista

Produto ou serviço. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 
ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista.

Introdução
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Publicidade Enganosa e Abusiva

- Publicidade Enganosa é aquela possui mensagem falsa, induz a erro, 
deixa de informar sobre dado essencial ligado ao produto ou serviço.

- Publicidade Abusiva é aquela que estimula o consumidor a se comportar 
de forma prejudicial a sua integridade, podendo causar prejuízo físico e 
psíquico. Ela pode incitar a violência, explorar o medo ou a superstição, 
aproveitar-se da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeitar valores ambientais etc.

Práticas Comerciais Abusivas

- Venda Casada

- Vedada a imposição de limites quantitativos

- Se a publicidade não informa a quantas peças há no estoque, o 
fornecedor tem o dever de vender.

- O envio de produto ou fornecimento de serviço sem solicitação equivale 
a amostra grátis.
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Práticas Comerciais Abusivas: Garantia

Garantia Contratual é aquele dada pelo fornecedor. Deve ser somada à 
garantia legal, que é imposta pelo Código de Defesa do Consumidor-CDC.

- Segundo CDC, o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil 
constatação caduca em: 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para 
bens duráveis.

- Inicia-se a contagem desses prazos a partir da entrega efetiva do 
produto ou do término da execução dos serviços.

- Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento 
em que ficar evidenciado o defeito.

Produto com Vícios

Uma vez percebido o vício, deve-se solicitar ao fornecedor a troca. Nesse 
caso, o fornecedor tem até 30 dias a partir da data da reclamação para 
reparar o produto e sanar o vício. Se nesse período o vício não for sanado, 
o consumidor pode exigir uma das opções: a substituição do produto 
por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; restituição 
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; ou abatimento proporcional do preço.

- Se você comprou um produto ou ganhou um presente, mas quer 
fazer a troca por causa da cor, do tamanho ou porque mudou de ideia, 
o estabelecimento não é obrigado a realizar a troca de produtos sem 
defeito, a não ser que ele tenha se comprometido no momento da venda, 
conforme sua política de trocas. Deve-se ter o cuidado de manter a 
etiqueta ou nota fiscal.

Produto com Vícios

Nas comprar realizadas fora do estabelecimento comercial, como por 
telefone e internet, o consumidor pode exercer o direito ao arrependimento 
no prazo de 7 dias, contados de quando o consumidor recebe os produtos.

- O custo da devolução é do fornecedor (inclusive o frete).
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Cobrança de Dívida 

o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor 
cobrado em quantia indevida tem direito ao dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

- Consumidor terá direito ao acesso às informações existentes em 
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 
sobre ele.

- A partir do pagamento por parte do consumidor, abre-se o prazo de 5 
dias para retirada da informação sobre a dívida.

- O nome do consumidor pode constar em Banco de Dados por um prazo 
de 5 anos, contados do vencimento do título.

- Consumidor deve ser notificado para que a negativação tenha validade.

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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direito penal

Segmento do Direito composto por normas que qualificam 
comportamentos humanos como infrações penais, define 
seus agentes e fixam as sanções.

Dolo

Ocorre quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Culpa

Quando o quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia.

Crime

Ação ou omissão proibida por lei e ameaçada com uma sanção, pois 
ofendeu um bem jurídico.

Contravenção

Infração penal de menor gravidade, e que por isso, tem como 
consequência uma pena mais leve do que a estabelecida para um crime, 
sendo punida com pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa 
ou cumulativamente. Exemplos: Fingir-se funcionário público, explorar a 
loteria denominada jogo do bicho, dirigir sem a devida habilitação veículo 
na via pública, etc.

Tipos de Penas

No Brasil, há a previsão de três tipos de penas: privativas de liberdade, 
restritiva de direitos, multa.

- São proibidas no Brasil as penas: de morte (salvo em caso de guerra 
declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, 
cruéis.

Introdução
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Furto e Roubo

No furto, não há violência ou ameaça contra a vítima, enquanto o roubo 
consiste na ocorrência de ameaça ou violência contra quem está sendo 
roubado. Exemplo: uma pessoa entra em uma loja de calçados, vê a 
vitrine aberta, pega um sapato e foge. No entanto, seria roubo se essa 
mesma pessoa entra na loja com uma pistola, ameaça os funcionários 
pega alguns sapatos e foge.

Crimes contra a honra

- Calúnia: A calúnia consiste em acusar alguém publicamente de um 
crime.

- Difamação: o ato de imputar uma conduta que não seja crime, mas seja 
ofensiva, gerando má fama no indivíduo.

- Injúria: é quando uma das partes diz algo desonroso e prejudicial 
diretamente para a outra parte, diz respeito a um juízo de valor, a um 
rotulo. É subjetiva, ofendendo a dignidade e o decoro. Não imputará um 
fato, como na calunia e difamação.

- Esses crimes também podem ocorrer em meio virtual.

Lei 12.737 de 30 de novembro de 2012: Lei Carolina 
Dieckmann

- Altera o Código Penal para tipificar como infrações uma série de 
condutas no ambiente digital, principalmente em relação à invasão de 
computadores.

- “Invasão de dispositivo informático”

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não 
à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo 
de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo 
ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
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- Se houver divulgação, comercialização ou envio das informações 
sensíveis obtidas na invasão, como comunicações privadas, segredos 
industriais e dados sigilosos, a pena pode ser elevada de um a dois terços.

- Se o crime for cometido contra o presidente da República, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), governadores, prefeitos, entre outros, a pena será 
aumentada de um terço à metade.

Lei 13.104 de 9 de março de 2015: Lei do Feminicídio

- Feminicídio é uma palavra que define o homicídio de mulheres quando 
envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher e violência 
doméstica e familiar. É um crime de discriminação, cometido contra uma 
mulher pelo fato de ela ser mulher.

- Previsão do Código Penal:

  Art. 121. Matar alguém:

  [...]

  Homicídio qualificado
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  § 2° Se o homicídio é cometido:

  [...]

  Feminicídio  (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

  VI - contra a mulher por razões da condição de sexo 
  feminino: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

  VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts.
  142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do
  sistema prisionale da Força Nacional de Segurança
  Pública, no exercício da função ou em decorrência
  dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente
  consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa
  condição: (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)

  Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

  § 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo  
  feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei
  nº 13.104, de 2015)

  I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº   
  13.104, de 2015)

  II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.       
  (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

Lei 13.718 de 24 de setembro de 2018:
Lei da Importunação Sexual

- Segundo a Lei, caracteriza-se como crime de importunação sexual a 
prática de ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento, 
como toques inapropriados.

- Alguns dos casos mais comuns são de casos de abuso sofridos por 
mulheres em meios de transporte coletivo, como ônibus e metrô.
- No Código Penal:
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  Importunação sexual

  Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência
  ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria
  lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5   
  (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.”

  “Art. 217-A. .............................................................
  
  § 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º
  e 4º deste artigo aplicam-se independentemente
  do consentimento da vítima ou do fato de ela ter
  mantido relações sexuais anteriormente ao crime.” (NR)

- Além da previsão do crime de importunação sexual, essa mesma lei 
trouxe o crime de “ Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro 
de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia”.

- Também é enquadrado nesse crime quem repassa foto ou vídeos de 
cenas de sexo, nudez ou pornografia quando não houver consentimento.

- Existe ainda um aumento de pena para esse crime, se o agente que 
repassa a imagem mantém ou mantinha relação íntima de afeto com 
a pessoa da foto ou vídeo divulgado. Ocorre, geralmente, ao término 
do relacionamento quando um dos parceiros divulga como forma 
de vingança ou revanche fotografias ou imagens nas quais o outro(a) 
aparece nu ou em cenas de sexo.

“Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de 
cena de sexo ou de pornografia

 Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender 
 ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer  
 meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema
 de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro
 audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de   
 vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem
 o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:
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 Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não
 constitui crime mais grave.

 Aumento de pena

 § 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido  
 relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança 
 ou  humilhação.

 Exclusão de ilicitude

 § 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas
 descritas no caput deste artigo em publicação de natureza  
 jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de  
 recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada
 sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos.”

Lei 13.772 de 19 de dezembro de 2018

 Registro não autorizado da intimidade sexual

 Art. 216-B . Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer  
 meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso
 de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes:

 Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

 Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza   
 montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro
 registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez
 ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.”

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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direito previdenciário

Ramo do Direito que tem por objetivo o estudo e a 
regulamentação da seguridade social.

Seguridade Social

É o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da Sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
previdência e à assistência social.

Previdência Social

É um direito social. Pode ser entendida como seguro social que o 
trabalhador participa por meio de contribuições. É o sistema público que 
garante as aposentadorias e tem por missão proteger os trabalhadores 
contra os riscos econômicos como a perda de rendimentos por conta 
de doença, invalidez, entre outros. Mas não é apenas aposentadorias ele 
abrange, mas de benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, 
pensão por morte.

- Caráter contributivo: para ter direito aos benefícios previdenciários é 
necessário contribuir. Essa contribuição é obrigatória para quem exerce 
atividade laborativa remunerada.

Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

- Segurados Obrigatórios

Empregados, empregados domésticos, contribuintes individuais, 
trabalhador avulso, seguradozs especiais.

- Segurados Facultativos

Introdução
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Regime Próprio da Previdência Social (RPPS)

É o regime de previdência dos servidores públicos mantidos pelos entes 
da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Tempo de contribuição

Tempo que houve atividade abrangida pela Previdência Social.

Salário de contribuição:

É a base de cálculo da contribuição dos segurados.

Aposentadoria por idade:

Devida aos segurados que atingirem determinada faixa etária. De forma 
geral, para quem começou a trabalhar antes da Reforma de 2019, é 
necessário cumprir 65 anos se homem e 60 anos se mulher. Para quem 
ingressou no sistema depois da Reforma, precisará cumprir: 

 -Para mulheres: 62 anos + 15 anos de contribuição; 

 -Para homens: 65 anos + 20 anos de contribuição.

- Aposentadoria Rural:

 -Homem: 60 Anos de Idade + 15 Anos de Contribuição

 -Mulher: 55 Anos de Idade + 15 Anos de Contribuição

- Aposentadoria dos Professores:

 - Homem: 60 Anos de Idade + 25 Anos de Contribuição; 
 
 - Mulher: 57 Anos de Idade + 25 Anos de Contribuição; 

Aposenadoria por tempo de contribuição

Concedida ao segurado que completar determinado tempo de 
contribuição à Previdência Social. Antes da reforma de 2019, era 
necessário ao cidadão que comprovar o tempo total de 35 anos de 
contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher. Com a 
reforma de 2019, foi estabelecida uma idade mínima para se aposentar, 
ou seja, não será possível aposentadoria por tempo de contribuição.
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Aposentadoria Especial

É um benefício concedido ao cidadão que trabalha exposto a agentes 
nocivos à saúde, como calor ou ruído, de forma contínua e ininterrupta, 
em níveis de exposição acima dos limites estabelecidos em legislação 
própria. Para os que se filiaram no sistema após a entrada em vigor da 
Reforma, devem preencher os seguintes requisitos:

 1. 55 anos de idade para atividade especial de 15 anos de tempo  
 de contribuição;
 
 2. 58 anos de idade para atividade especial de 20 anos de tempo  
 de contribuição;
 
 3. 60 anos de idade para atividade especial de 25 anos de tempo 
  de contribuição

Aposentadoria por invalidez

É o benefício concedido aos trabalhadores considerados pela perícia do 
INSS, total e definitivamente incapazes para o trabalho, seja por motivo 
de doença ou acidente.

Auxílio acidente

É um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS 
quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente 
que reduza sua capacidade para o trabalho. Essa situação é avaliada 
pela perícia médica do INSS.

Auxílio doença

É um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que 
comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o 
trabalho em decorrência de doença ou acidente.

Auxílio Reclusão

É o benefício devido aos dependentes do segurado da Previdência Social 
que vier a ser preso.
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Salário Família

É um valor pago ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador 
avulso, de acordo com o número de filhos (até 14 anos) ou equiparados 
que possua.

Salário Maternidade

Benefício devido a pessoa que se afasta de sua atividade, por motivo de 
nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial 
para fins de adoção.

Pensão por morte

É  um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes do 
falecido, seja ele aposentado ou não na hora do óbito.

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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direito de família

Ramo do Direito Civil que tem por objetivo regular as regras, 
obrigações e direito no convívio familiar. São casos envolvendo 
casamento, separação, divórcio, guarda dos filhos, pensão 
alimentícia, adoção. Ainda trata do reconhecimento de união 
estável, partilha de bens, testamentos e inventários, entre 
outros.

Casamento

Casamento: estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade 
de direitos e deveres dos cônjuges (casal).

- Casamento Civil: realizado em Cartório de Registro Civil em processo que 
se inicia com a habilitação do casal e publicação dos proclamas. A união é 
oficializada por um juiz de paz, na presença de testemunhas, e com a emissão 
da Certidão de Casamento.

- Casamento Religioso com efeito civil: Após a celebração religiosa, 
o casal apresenta em 90 dias o termo de casamento emitido pela 
autoridade religiosa para formalização perante o registro civil. 

- Idade mínima de 18 anos, mas com 16 anos podem casar exigindo-
se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, 
enquanto não atingida a maioridade civil. 

- Não podem casar os nubentes que, entre si, são irmãos, pais e filhos, 
tios e sobrinhos (o casamento entre primos é legalmente permitido); o 
adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o 
foi do adotante; o adotado com o filho do adotante; as pessoas casadas; 
o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte.

- São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca; vida em 
comum, no domicílio conjugal; mútua assistência; sustento, guarda e 
educação dos filhos; respeito e consideração mútuos.

Introdução
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União Estável

Relação entre duas pessoas que se caracteriza como uma convivência 
pública, contínua e duradoura e que tem o objetivo de constituição familiar. 
Assim como o casamento, os tribunais brasileiros já consolidaram 
entendimento que a união estável se aplica a pessoas do mesmo sexo. 
Não há prazo para se estabelecer a união estável. Basta que o homem e 
a mulher convivam como se casados com os mesmos deveres inerentes 
ao casamento.

Regimes de Bens

São as regras relativas ao patrimônio dos cônjuges/companheiros, 
delimitando as diretrizes que deverão ser seguidas por eles enquanto o 
casamento existir, ou quando chegar ao seu fim.

- Regra Geral é que se os cônjuges não se manifestarem contrários, o 
regime adotado é da comunhão parcial de bens

- Regime de Comunhão Parcial de Bens: somente os bens adquiridos 
durante o casamento é que integrarão o patrimônio comum do casal 
(exceto os recebidos por herança ou doação, que pertencerão somente 
ao herdeiro ou favorecido pela doação)

- Regime de Comunhão Universal de Bens: todos os bens dos cônjuges 
se comunicam (bens presentes e futuros, e dívidas passivas), salvo bens 
doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade.

- Regime de Participação Final nos Aquestos: cada cônjuge possui 
patrimônio próprio, mas, ao final do casamento, terá direito à metade dos 
bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento.

- Regime de Separação Total de Bens: os bens serão sempre do cônjuge 
que os tiver adquirido, não importando se antes ou depois da celebração 
do casamento;
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Divórcio

Processo legal que põe fim ao vínculo matrimonial.  Pode ser tanto 
judicial como extrajudicial. 

- O Divórcio Extrajudicial é aquele que é consensual e pode ser realizado 
em cartório através de escritura pública. Neste tipo de divórcio, o casal 
não pode ter filhos menores de idade ou incapazes, a mulher não pode 
estar grávida e o casal tem que concordar com tudo que envolve o fim 
do relacionamento. Para este processo é necessário a presença de um 
advogado e este profissional pode atender as duas partes.

- Já no processo de um Divórcio Judicial, será um juiz quem tomará as 
decisões.

Poder Familiar

Direitos e deveres que são atribuídos aos pais em relação aos filhos 
menores para sua criação, formação e administração dos seus bens. 
O Poder Familiar pode ser suspenso quando houver abuso do poder 
familiar; faltar com a referida obrigação; arruinar os bens dos filhos e 
outras.
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Guarda

Obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança ou adolescente.

- Guarda Unilateral: apenas um dos pais tem responsabilidades e 
decide pelo menor, cabendo ao outro visitar o menor em dias e horários 
acordados entre as partes ou determinadas por um juiz.

- Guarda alternada: exercida de maneira alternada, em cada período,
somente um dos pais tem os deveres e direitos inerentes à guarda.

- Guarda compartilhada:  é aquela exercida por ambos os genitores 
simultaneamente. Assim, ambos são responsáveis por, em conjunto, 
tomar todas as decisões em relação aos filhos e, também, dividem 
igualmente as responsabilidades no que diz respeito a eles. O tempo de 
convívio dos filhos com os genitores deve se dar de maneira equilibrada, 
as decisões devem ser tomadas de forma conjunta. É preciso buscar 
algum tipo de comunicação, mesmo que o litígio esteja acontecendo.

Alienação Parental

Interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente 
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por aqueles
que tenham a criança ou o adolescente sob sua autoridade, guarda ou 
vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
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estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

- Exemplos: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 
no exercício da paternidade ou maternidade (ex: implantar no filho a 
falsa ideia de que o pai não o ama); dificultar o exercício da autoridade 
parental; dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 
dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; 
omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre 
a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de 
endereço; apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares 
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com 
a criança ou adolescente; mudar o domicílio para local distante, sem 
justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente 
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

- A Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, prevê a alienação parental no rol das 
formas de violência a crianças e adolescentes (artigo 4º, II, b), bem como 
prevê a possibilidade de aplicação de medidas protetivas típicas da Lei 
Maria da Penha para a proteção da criança e do adolescente vítima e/ou 
testemunha de violência.

Alimentos: a pensão alimentícia, além de ser um recurso necessário ao 
sustento da pessoa, é indispensável para a plena realização intelectual, 
moral e social. Portanto, serve para a alimentação, vestuário, habitação, 
saúde, educação, lazer e outros. Ela será fixada na proporção das 
necessidades do alimentado, respeitadas as possibilidades de quem 
paga. Não existem valores pré-definidos em lei, podendo ser fixados em 
salários mínimos ou percentual sobre os rendimentos de quem paga 
com desconto direito na folha de pagamento. O valor poderá ser alterado, 
reduzido ou aumentado sempre que houver mudanças nas condições 
das partes. São devidos entre pais e filhos, porém, o direito de exigir e a 
obrigação de prestar alimentos podem ser estendidos a outras pessoas 
como avós, tios, irmãos.

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#direitofamilialivroiv
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7

OUTRAS
LEGISLAÇÕES



49      MEDIOJUS - DESCUBRA SEUS DIREITOS

LEI 11.340 DE 7 DE AGOSTO DE 2006:

Tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

- A Lei nº 11.340/2006 leva o nome de uma mulher, Maria da Penha 
Maia Fernandes, que ficou paraplégica após ter sido vítima de tentativas 
de assassinato pelo seu marido. A farmacêutica e bioquímica cearense 
tornou-se o símbolo da luta para que o Brasil tivesse uma lei que 
contribuísse para a diminuição da violência doméstica e familiar contra 
a mulher no Brasil.

- Violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a lei, é qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

- A violência física refere-se a qualquer ato que prejudique a saúde 
ou a integridade do corpo da mulher. É praticada com o uso da força 
física, causando lesão à vítima, podendo incluir o uso de armas. São 
tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, 
estrangulamento, lesões por armas ou objetos, exigência de ingestão 
de medicamentos desnecessários ou inadequados, álcool, drogas ou 
outras substâncias, inclusive alimentos. Normalmente, a violência física 
apresenta um padrão cíclico, marcado por três fases: a fase da tensão, a 
fase da explosão/incidente de agressão e a fase da lua-de-mel.

- Violência sexual é qualquer conduta que force a vítima a presenciar, 
manter ou participar de relação sexual não desejada. Pode se configurar 
de várias formas como sexo forçado, sexo forçado com outras pessoas, 
sexo em troca de dinheiro ou bens, obrigar a ver pornografia, impedir 
o uso de método contraceptivo (camisinha, pílula, etc.) forçar uma 
gravidez, forçar um aborto, etc.

- Violência Psicológica: Ação ou omissão que tenha a intenção de 
degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões 
de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça 
direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta 
que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao 
desenvolvimento pessoal.

LEI MARIA DA PENHA 
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- Violência Patrimonial: diz respeito aos atos do agressor que destroem 
os objetos pessoais da mulher, seus instrumentos de trabalho, roupas, 
joias, móveis, até a casa onde moram.

- Violência Moral: quando a mulher sofre qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria praticada por seu agressor. A calúnia 
acontece quando se afirma falsamente que a mulher praticou um crime 
que ela não cometeu, a difamação quando o agressor atribui à mulher 
fatos que maculem a sua reputação e, por fim, a injúria acontece nos 
casos em que o agressor ofende a dignidade da mulher chamando-a de 
vadia, safada, prostituta. Também pode ocorrer pela internet, por meio 
das redes sociais.

- Medidas Protetivas: medidas de urgência a favor da vítima e contra o 
agressor. 

 Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor:

 › Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com   
 comunicação ao órgão competente.

 › Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a   
 ofendida;

 › Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a)   
 aproximação da ofendida, de seus familiares e das
 testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre 
 estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares  
 e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
 c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a  
 integridade física e psicológica da ofendida;

 › Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores,  
 ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço   
 similar;

 › Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

 › Comparecimento do agressor a programas de recuperação e  
 reeducação.

 › Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de   
 atendimento individual e/ou em grupo de apoio.  

 Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

 › Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial  
 ou comunitário de proteção ou de atendimento;
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 › Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes  
 ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

 › Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos  
 direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

 › Determinar a separação de corpos.

 › Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em   
 instituição de educação básica mais próxima do seu
 domicílio, ou a transferência deles para essa instituição,   
 independentemente da existência de vaga.

- Onde procurar ajuda:

 › Ligue 180 tem por objetivo receber denúncias de violência,   
 reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à
 mulher e de orientar as mulheres sobre seus direitos e sobre
 a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços   
 quando necessário. 

 › Aplicativo do Ligue 180 para denúncias de violência doméstica

 › O 190 é um serviço de emergência da Polícia Militar que atende  
 aos cidadãos

 › Existem Núcleos da Mulher nas Defensorias Públicas na maior  
 parte dos estados, assim como Promotorias Especializadas e  
 Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a  
 Mulher.

 › “Botão do Pânico” – Aplicativo Salve Maria

- Lei 13.871 de 17 de setembro de 2019: altera a Lei Maria da Pena para 
dispor sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos 
custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) às vítimas de violência doméstica e familiar e aos 
dispositivos de segurança por elas utilizados.

- Lei 13.882 de 8 de outubro de 2019: altera a Lei Maria da Penha para 
garantir a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência 
doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de 
seu domicílio.
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- Lei 13.894 de 29 de outubro de 2019: altera a Lei Maria da Penha para 
prever a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher para a ação de divórcio, separação, anulação de 
casamento ou dissolução de união estável nos casos de violência e para 
tornar obrigatória a informação às vítimas acerca da possibilidade de 
os serviços de assistência judiciária ajuizarem as ações mencionadas; 
e altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 
Civil), para prever a competência do foro do domicílio da vítima de 
violência doméstica e familiar para a ação de divórcio, separação 
judicial, anulação de casamento e reconhecimento da união estável a 
ser dissolvida, para determinar a intervenção obrigatória do Ministério 
Público nas ações de família em que figure como parte vítima de violência 
doméstica e familiar, e para estabelecer a prioridade de tramitação dos 
procedimentos judiciais em que figure como parte vítima de violência 
doméstica e familiar.

LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990: ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

• Para a Lei, considera-se criança a pessoa até 12 anos incompletos e 
adolescente aquela entre 12 e 18.

• A criança e o adolescente possuem todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, tendo todas as garantias para o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 
de liberdade e de dignidade, sem discriminação de nascimento, situação 
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição 
que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

• Adoção: é o procedimento legal no qual uma criança ou um adolescente 
se tornam filhos de uma pessoa ou de um casal, com os mesmos direitos 
que um filho biológico tem.

- A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente 
do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre 
quem deseja adotar e a criança a ser acolhida.

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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- Para mais informações sobre os procedimentos ou documentos 
necessários para adoção deve-se procurar a Vara de Infância e Juventude 
do seu município.

• Cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores. Igualmente, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos 
na rede regular de ensino, tendo a previsão no Código Penal do crime 
abandono intelectual: deixar, sem justa causa, de prover à instrução 
primária de filho em idade escolar. Pena: Detenção, de quinze dias a um 
mês, ou multa.

• Os crimes praticados por adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos 
são denominados atos infracionais passíveis de aplicação de medidas 
socioeducativas. Os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
disciplinam situações nas quais tanto o responsável, quanto o menor 
devem ser instados a modificarem atitudes, definindo sanções para os 
casos mais graves.

• Também prevê sanções para aquelas crianças e adolescentes que 
cometem infrações. Estão previstas medidas socioeducativas como: 
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 
comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, 
até a internação. Esta não deve durar mais de três anos e ser realizada 
em estabelecimento adequado que vise a recuperação pessoal.

• Qualquer pessoa poderá denunciar aos órgãos que compõem o 
Sistema de Garantia de Direitos (SGD) (Conselho Tutelar de sua cidade, 
o Ministério Público, o Juizado da Infância e Juventude e a Delegacia 
Especializada) - notícia de fato que constitua ameaça ou violação dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, por exemplo, maus-tratos, 
castigos imoderados, abusos sexuais ou qualquer outro tipo de violência.

• DISQUE 100 - Disque-denúncia para o combate contra a violência e abuso 
sexual contra crianças e adolescentes (ligação gratuita de qualquer lugar 
do Brasil). Qualquer denúncia pode também procurar p Conselho Tutelar 
do seu município e/ou o Ministério Público.

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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LEI Nº 13.834, DE 4 DE JUNHO DE 2019: LEI DAS 
FAKE NEWS ELEITORAIS

• Altera o Código Eleitoral para tipificar o crime de denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral.

 Art. 326-A.  Dar causa à instauração de investigação policial, de  
 processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito
 civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém
 a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com  
 finalidade eleitoral:

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

 § 1º  A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve
 do anonimato ou de nome suposto.

 § 2º  A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática  
 de contravenção.

 § 3º  (VETADO)” (Promulgação partes vetadas)

 § 3º  Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem,    
 comprovadamente ciente da inocência do denunciado
 e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer
 meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído.

link da legislação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13834.htm
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