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Orientações sobre as normas APA -  

American Psychological Association 
1. Citações 
 

a. Autor(es) 
 

- Um autor: O sobrenome do autor deverá ser escrito com a primeira letra maiúscula e as demais 

minúsculas, independente de estar fora ou dentro dos parênteses. 

 

Exemplos: 

No texto: (Albuquerque, 2006) ou Albuquerque (2006) 

Nas referências: Albuquerque, A. C. C. (2006). Terceiro setor: história e gestão de 

organizações. São Paulo, SP: Summus. 

 

- Dois autores: Quando um trabalho tem dois autores, deve-se citar os sobrenomes seguidos pela 

data de publicação toda vez que for citado no texto. 

 

Exemplos: 

No texto: Soares e Pianto (2003) ou (Soares & Pianto, 2003) 

Nas referências: Soares, S., & Pianto, D. M. (2003). Metodologia e resultados da 

avaliação do programa de erradicação do trabalho infantil. Rio de Janeiro, RJ: Ipea. 

 

- Três a cinco autores: Quando um trabalho tem de três a cinco autores, deve-se acrescentar todos 

os sobrenomes na primeira citação, seguidos pela data de publicação. Nas citações subsequentes, 

deve-se incluir apenas o sobrenome do primeiro autor seguido pela expressão latina “et al.” e a data 

de publicação. 

 

Exemplos: 

1ª citação no texto: Barros, Cruz, Xavier, Carrieri e Lima (2011) ou (Barros, Cruz, 

Xavier, Carrieri & Lima, 2011) 

Citações subsequentes no texto: Barros et al. (2011) ou (Barros et al., 2011) 

Nas referências: Barros, A. N., Cruz, R. C., Xavier, W. S., Carrieri, A. P., & Lima, G. 

C. O. (2011). Apropriação dos saberes administrativos: um olhar alternativo sobre o 

desenvolvimento da área. Revista de Administração Mackenzie, 12, 43-67. 

 

- Seis ou mais autores: Quando um trabalho tem seis autores ou mais, deve-se citar apenas o 

sobrenome do primeiro autor, seguido pela expressão latina “et al.” e a data de publicação, e deve-

se indicar os seis primeiros, inserir reticências e acrescentar o último autor nas referências. 

 

Exemplos: 

No texto: Binder et al. (2014) 

Nas referências: Binder, J., Zagefka, H., Brown, R., Funke, F., Kessler, T., 

Mummendey, A. ... Leyens, J.-P. (2009). Does contact reduce prejudice or does prejudice 

reduce contact? A longitudinal test of the contact hypothesis among majority and 

minority groups in three european countries. Journal of Personality and Social 

Psychology,  96(4), 843-856.
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Fonte: Manual de Publicação APA / American Psychological Association; Tradução: Daniel Bueno; revisão técnica: Maria Lucia Tiellet Nunes. – 6. Ed. – Porto Alegre: Penso, 2002, p. 205. 

 

ESTILOS BÁSICOS DE CITAÇÃO 

TIPO DE CITAÇÃO PRIMEIRA CITAÇÃO NO TEXTO CITAÇÕES 

SUBSEQUENTES NO 

TEXTO 

FORMATO ENTRE 

PARÊNTESES, PRIMEIRA 

CITAÇÃO NO TEXTO 

FORMATO ENTRE 

PARÊNTESES, CITAÇÕES 

SUBSEQUENTES NO TEXTO 

Trabalho de um autor Albuquerque (2006) Albuquerque (2006) (Albuquerque, 2006) (Albuquerque, 2006) 

Trabalho de dois autores Soares e Pianto (2003) Soares e Pianto (2003) (Soares & Pianto, 2003) (Soares & Pianto, 2003) 

Trabalho de três autores Markus, Majchrzak, e  Gasser 

(2002) 

Markus et al. (2002) (Markus, Majchrzak, &  Gasser, 

2002) 

(Markus et al., 2002) 

Trabalho de quatro 

autores 

Mendes, Ferreira, Abrantes, e Faria 

(2018) 

Mendes et al. (2018) (Mendes, Ferreira, Abrantes, & 

Faria, 2018) 

(Mendes et al., 2018) 

Trabalho de cinco 

autores 

Barros, Cruz, Xavier, Carrieri, e 

Lima (2011) 

Barros et al. (2011) (Barros, Cruz, Xavier, Carrieri, 

& Lima, 2011) 

(Barros et al., 2011) 

Trabalho de seis ou mais 

autores 

Figueiredo et al. (2014) Figueiredo et al. (2014) (Figueiredo et al., 2014) (Figueiredo et al., 2014) 

Entidades (identificadas 

por abreviaturas) como 

autores 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2005) 

OCDE (2005) (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico 

[OCDE], 2005) 

(OCDE, 2005) 

Entidades (sem 

abreviação) como autores 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2013) 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (2013) 

(Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2013) 

(Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, 2013) 
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b. Uso de “e” ou “&” 
 

Quando os autores estiverem dentro dos parênteses, deve-se acrescentar “&” antes do último. 

Quando os autores estiverem fora dos parênteses, deve-se acrescentar “e” antes do último. 

 

Exemplos: 

No texto: (Brito & Silveira, 2005) ou Brito e Silveira (2005) 

Nas referências: Brito, B. M. B., & Silveira, A. H. P. (2005). Parceria público-privada: 

compreendendo o modelo brasileiro. Revista do Serviço Público, 56(1), 7-21. 

 

c. Autor entidade 
 

Nomes de corporações, associações, órgãos governamentais etc., devem ser escritos por extenso na 

primeira citação e abreviados a partir de então.  

 

Exemplos: 

1ª Citação no texto: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

[OCDE] (2005) ou (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

[OCDE], 2005). 

Citações subsequentes no texto: OCDE (2005) ou (OCDE, 2005) 

Nas referências: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

(2005). Modernising government: the way forward. Paris: Autor. 

 

d. Autor editora 
 

Quando o autor é a própria editora, deve-se indicar o nome no texto e no início da referência e 

incluir o termo “Autor” no final da referência (como no caso de autor entidade). 

 

Exemplos: 

No texto: Editora Abril (2018) ou (Editora Abril, 2018) 

Nas referências: Editora Abril (2018). Dossiê Superinteressante: civilizações perdidas. 

São Paulo, SP: Autor. 

 

e. Sem autor 
 

Deve-se citar no texto as primeiras palavras do título (ou o título inteiro, se for curto), a data de 

publicação, a sinopse (se houver), o local de publicação e a abreviatura do estado ou o nome do 

país. Nas referências, o título ocupa a posição de autor.  

 

Exemplos: 

No texto: Lei n. 9.784 (1999) 

Nas referências: Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (1999). Regula o processo 

administrativo no âmbito da administração pública federal. Brasília, DF. Recuperado de 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm 
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f. Fonte secundária 
 

Em citação de trabalho discutido em fonte secundária, deve-se indicar o autor da obra original e o 

ano, acrescentando em seguida “como citado em”, autor, ano e página da obra consultada. Nas 

referências, deve-se indicar apenas os dados da obra consultada para a citação. Em caso de citação 

direta, deve-se indicar o número da(s) página(s). 

 

Exemplos: 

No texto: Salanova, Hontangas e Peiró (1996 como citado em Zanelli, 2004) 

Nas referências: Zanelli, J. C. (2004). Psicologia, organizações e trabalho. Porto 

Alegre, RS: Artmed. 

 

g. Citações do mesmo autor no mesmo ano 
 

Diversos trabalhos de um autor publicados no mesmo ano devem ser identificados após o ano pelos 

sufixos “a”, “b”, “c” etc., sem espaçamento. Nas referências, deve-se ordenar esses trabalhos 

alfabeticamente (pelo título). 

 

Exemplos: 

No texto: Lefebvre (2014a, 2014b) ou (Lefebvre, 2014a, 2014b) 

Nas referências: Lefebvre, H. (2014a). Critique of everyday life. London: Verso. 

Lefebvre, H. (2014b). Everyday life in the modern world. New York, NY: Harper & 

Row. 

 

h. Sobrenomes com sufixos Júnior, Filho, Neto etc. no nome 
 

Não se deve incluir na citação sufixos como “Júnior”, “Filho”, “Neto” etc. Nas referências, deve-se 

incluir o sufixo após o último nome abreviado, depois de vírgula. 

 

Exemplos: 

No texto: Almeida (2005) ou (Almeida, 2005) 

Nas referências: Almeida, A. F., Jr. (2005). Parecer CFE n. 977/65, aprovado em 3 dez. 

1965. Revista Brasileira de Educação, 30, 162-173. 

 

i. Sobrenomes com artigos e preposições 
 

Em sobrenome de autor que contém artigo ou preposição como “de”, “do”, “von” etc., deve-se 

manter esta informação apenas se for relevante para ordenar as referências. Caso contrário, deve-se 

desconsiderá-la. 

 

Exemplos: 

No texto: Sordi, Meireles e Sanches (2011) ou (Sordi, Meireles, & Sanches, 2011) 

Nas referências: Sordi, J. O.; Meireles, M.; & Sanches, C. (2011). Design science 

aplicada às pesquisas em administração: reflexões a partir do recente histórico de 

publicações internacionais. Revista de Administração e Inovação, 8(1), 10-36. 
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2. Data de publicação 

 
a. Livros 

 
Deve-se informar o ano de publicação. 

 

Exemplos: 

No texto: Denzin (1983) ou (Denzin, 1983) 

Nas referências: Denzin, N. K. (1983). A note on emotionality, self and interaction. The 

American Journal of Sociology, 89, 402-409. 

 

b. Pôsteres, revistas mensais e boletins 
 

Em pôsteres apresentados em congressos, revistas mensais e boletins informativos, deve-se 

acrescentar o mês de publicação após o ano nas referências. 

 

Exemplo: 

No texto: Nascimento e Amorim (2008) ou (Nascimento & Amorim, 2008) 

Nas referências: Nascimento, M. M., & Amorim, A. M. (2008, setembro). Videoteca 

digital de psicologia: recursos audiovisuais a um passo do psicólogo. Seção de Pôster 

apresentado no 8o Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde, Rio de 

Janeiro, RJ. 

 

c. Publicações semanais e diárias 
 

Acrescentar ano, mês e dia. 

 

Exemplo: 

No texto: Ades (2001) ou (Ades, 2001) 

Nas referências: Ades, C. (2001, 15 de abril). Os animais também pensam: e têm 

consciência. Jornal da Tarde, p. 4D. 

 

d. Trabalhos em processo de publicação 
 

Em trabalho aceito para publicação, mas ainda não publicado, deve-se incluir na posição da data a 

expressão “no prelo”. Não se deve indicar a data até que o trabalho tenha sido publicado. 

 

Exemplo: 

No texto: Ribeiro, Peixoto e Brito (no prelo) ou (Ribeiro, Peixoto, & Brito, no prelo) 

Nas referências: Ribeiro, E. M. B. A., Peixoto, A., &.Brito, F. S. (no prelo) A análise de 

redes sociais informais e o estudo da diversidade nos grupos. In: A. V. B. Bastos, E. 

Loiola, & H. Régis. Análise de redes sociais nos estudos organizacionais. [s.l.]: [s.n.]. 

 

e. Trabalhos não publicado 
 

No texto: Malagrino (1985) ou (Malagrino, 1985) 
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Nas referências: Malagrino, W. (1985).  Estudos preliminares sobre os efeitos de baixas 

concentrações de detergentes amiônicos na formação do bisso em  Brachidontes 

solisianus (Manuscrito não publicado). [s.l.]: [s.n.]. 

 

3. Citações 

 
a. Páginas 

 
No caso de citação direta, deve-se usar “pp.” se fonte consta em mais de uma página ou “p.” se a 

fonte consta em uma única página. 

 

Exemplos: 

Holanda, 2003, p. 28 

Holanda, 2003, pp. 28-30 

 
b. Mais de um trabalho dentro dos parênteses 

 
A citação de dois ou mais trabalhos dentro dos mesmos parênteses deve ser apresentada na mesma 

ordem que aparece nas referências. A citação de trabalho em processo de publicação (no prelo) 

deve ficar no final. 

 

Exemplo: 

(Grandi & Marins, 2003, 2010, no prelo) 

 
c. Autores com o mesmo sobrenome 

 
Em casos de citação de diversos autores com o mesmo sobrenome, deve-se incluir as iniciais no 

texto, mesmo que o ano de publicação seja diferente. 

 

Exemplos: 

J. O. Silva (2000) e S. A. Silva (2010) 

C. F. Santos e França (2005) e G. C. Santos e Tavares (2005) 

 

4. Referências 
 

a. Autores 

 
Nas referências, todos os autores citados no texto do artigo devem ser incluídos. 

 

b. Uso de vírgula 

 
Deve-se usar vírgula para separar os sobrenomes dos autores. 
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c. Apresentação do ano 

 
O ano deve ser apresentado entre parênteses logo após o(s) autor(es), seguido por ponto final.  

Exemplo:  

Silva, J. (2010). 

 

d. Títulos de livros, artigos e trabalhos acadêmicos 

 
Deve-se usar a inicial maiúscula apenas na primeira palavra, exceto em nomes próprios e nomes 

institucionais. 

 

e. Recurso tipográfico 

 
O recurso tipográfico usado para destacar o título da publicação deve ser o itálico. 

 

f. Páginas 

 
Nas referências, as páginas devem ser apresentadas da seguinte forma: “p.” para indicar uma única 

página e “pp.” para indicar duas ou mais páginas. 

 

g. Informações adicionais 

 
Deve-se indicar, logo após o título e entre parênteses, informações adicionais relevantes fornecidas 

na publicação (número de edição, número de volume, tipo e número de publicação como relatório, 

Working Paper, coleção etc.).  

 

h. Edições 

 
A primeira edição não deve ser mencionada, essa informação só é relevante a partir da segunda. O 

número da edição deve ser apresentado entre parênteses.  

 

Exemplo:  

(3a ed.) ou (2nd ed.). 

 

i. Período de publicação 

 
Deve-ser indicar os meses por extenso, no idioma original da publicação. Em português, a escrita 

dos meses e/ou estações do ano deve ser por extenso em letras minúsculas (dezembro); em inglês, 

deve ser por extenso em letras maiúscula (December). 

 

j. Abreviaturas 

 
O uso de pontos em abreviaturas referenciais deve seguir os exemplos indicados.  
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Abreviaturas Partes de livros e 

outras publicações 

ed. edição 

Rev. ed. edição revisada 

3 ed. terceira edição 

Ed. (Eds.) editor[es] 

Trans. tradutor[es] 

n.d. sem data 

p. (pp.) página[s] 

Vol. Volume [Vol. 3] 

Vols. Volumes [Vols. 1-7] 

No. número 

Pt. parte 

Tech. Rep. relatório técnico 

Suppl. suplemento 

 

k. Organização da lista de referências 

 
Trabalhos do mesmo autor devem ser organizados por ano de publicação (o mais antigo primeiro). 

 

Exemplos: 

Silveira, O. (1999) 

Silveira, O. (2000) 

 

Trabalhos de um autor precedem trabalhos de múltiplos autores que iniciam pelo mesmo 

sobrenome. 

 

Exemplos: 

Jones, A. (1989) 

Jones, A., & Martim, B. (1976) 

 

Trabalhos do mesmo primeiro autor com diferentes segundo e terceiro autores devem ser 

ordenados pelo sobrenome do segundo autor. 

 

Exemplos: 

Lombardi, F. J. (1990) 

Lombardi, F. J., & Ramos, C. M. (1986) 

Lombardi, F. J., Silva, M. B., & Zanini, M. (1998) 

 

Trabalhos de diversos autores com o mesmo sobrenome devem ser ordenados alfabeticamente pela 

primeira inicial. 

 

Exemplos: 

Silva, A., Tavares, N., & Alves, G. (1989) 

Silva, B., Vasconcelos, F., & Barros, R. (1976) 
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5. Modelos de referências 

 
a. Livros 
 

- Obra completa: Após o nome da cidade, deve-se acrescentar a abreviatura do estado (Brasil  e  

Estados  Unidos da América – EUA) ou o nome do país. seguida(o) por dois pontos. Se duas ou 

mais localidades de publicação são apresentadas no livro, deve-se indicar a localidade listada 

primeiro na obra ou, caso especificado, a localização da matriz da editora. 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo. Local de publicação, 

abreviatura do estado ou nome do país: Editora. 

 

Exemplo: 

Albuquerque, A. C. C. (2006). Terceiro setor: história e gestão de organizações. São Paulo, SP: 

Summus. 

 

- Obra com informações adicionais: Informações adicionais relevantes fornecidas na publicação 

(número de edição, número de volume, tipo e número de publicação como relatório, Working 

Paper, coleção etc.) devem ser indicadas entre parênteses logo após o título e antecedem o(s) 

número(s) de página(s) e informações similares (Vol. 2, 3a ed., p. 9).  

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Local de 

publicação, abreviatura do estado ou nome do país: Editora. 

 

Exemplo: 

Sousa, J. R. C. (1996). Brasil 1900-1910 (Vol. 2, 3a ed.). Rio de Janeiro, RJ: Ática. 

 

- Obras de editores, coordenadores ou organizadores: 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (Ed. ou Coord. ou Org.). (ano de publicação). Título: subtítulo (Vol., 

ed., pp.). Local de publicação, abreviatura do estado ou nome do país: Editora. 

 

Exemplo: 

Marques, E., & Faria, C. A. P. (Eds.). (2013). A política pública como campo multidisciplinar. São 

Paulo, SP: Unesp. 

 

- Coleção 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo (Coleção XYZ). Local de 

publicação: Editora. 

 

Exemplo: 

Coelho, R., & Menezes, T. M. Gestão Pública no século XX (Coleção Gestão Pública). São Paulo: 
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Ática, 1985. 

 

- Capítulo ou artigo: 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do capítulo. In Nome abreviado, 

Sobrenome (Ed. ou Coord. ou Org.), Título: subtítulo (Vol., ed., pp.). Local de publicação, 

abreviatura do estado ou nome do país: Editora. 

 

Exemplo: 

Escorel, S. (2012). História das políticas de saúde no Brasil de 1964 a 1990: do golpe militar à 

reforma sanitária. In L. Giovanella, S. Escorel, L. V. C. Lobato, J. C. Noronha, & A. I. Carvalho 

(Org.), Políticas e sistema de saúde no Brasil (2a. ed., Cap. 7, pp. 323-363). Rio de Janeiro, RJ: 

Fiocruz. 

 

- Capítulo (livro editado): Deve-se indicar as iniciais e o sobrenome de todos os editores 

precedidos de “In”. No caso de dois autores, coloque o “&” entre os autores sem a vírgula (para 

obras de referência com amplo conselho editorial, a indicação do editor-chefe seguida por “et al.” é 

suficiente). 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do capítulo. In Nome abreviado, 

Sobrenome (Ed. ou Coord. ou Org.), Título: subtítulo. Local de publicação, abreviatura do estado 

ou nome do país: Editora. 

 

Exemplo: 

Souza, Q., & Quandt, C. (2008). Metodologia de análise de redes sociais. In F. Duarte, C. Quandt, 

& Q. Souza (Ed.), O Tempo das redes (pp. 31-63). São Paulo, SP: Perspectiva. 

 

b. Periódicos 

 
- Periódicos científicos, revistas e boletins: Deve-se indicar o número do volume (em itálico) e o 

número da edição (quando houver) para periódicos científicos, revistas e boletins informativos. 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo. Nome do periódico, 

volume(número), páginas. 

 

Exemplo: 

Ullrich, D. R., Oliveira, J. S., & Scheffer, A. B. B. (2012). Formação de redes sociais de coautoria 

na área de gestão de pessoas: uma análise bibliométrica em periódicos brasileiros no triênio 2007 a 

2009. Revista de Gestão, 19(4), 553-570. 

 
- Periódicos eletrônicos:  
 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do artigo. Nome do periódico, 
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volume(número), páginas. Recuperado de endereço eletrônico completo sem ponto no final 

 

Exemplo: 

Gonçalves, L. G., Funchal, B., & Bezerra, J. E. F. (2017). A influência dos ciclos políticos nos 

investimentos públicos em infraestrutura: um estudo nos estados brasileiros no período de 2003 a 

2014. Revista de Administração Pública, 51(4), 462-481. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/71143/68614 

 

- Artigos de revista ou jornal: Deve-se indicar a data da publicação (ano e mês para publicações 

mensais ou ano, dia e mês para publicações semanais e/ou diárias), acrescentando o volume e o 

número (se houver), e as páginas (número de páginas [p. ou pp.]). 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação, dia e mês). Título do artigo. Nome da Revista, 

volume(número), páginas. 

 

Exemplo: 

Cardoso, L. (2012, 10 de janeiro). A crise em Portugal. Jornal Expresso, p. 10. 

 

c. Outros casos 

 
- Anais/Proceedings: 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano, mês). Título. In Anais do número e nome do evento (p. ou pp.), 

Cidade, sigla do estado ou nome do país. 

 

Exemplo: 

Barroso, E. S. S., Correa, D. M. M. C., Alencar, R. C., Cavalcante, S. M. A., & Thomaz, A. C. F. 

(2018, outubro). Governança corporativa na dimensão controle das universidades federais 

brasileiras. In Anais do 42o Encontro da ANPAD, Curitiba, PR. 

 
- Tese e dissertação: 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título do trabalho (Tipo do Documento). 

Instituição, cidade, sigla do estado ou nome do país. 

 

Exemplo: 

Coelho, C. A. C. (2004). Ciclos político econômicos e o poder local (Dissertação de Mestrado). 

Universidade do Minho, Braga, Portugal. 

 
- Working paper: 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano e mês de publicação). Título do trabalho (Working Paper n. 

XYZ). Instituição, cidade, sigla do estado ou nome do país. 
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Exemplo: 

Linardi, F., Diks, C., Van Der Leij, M., & Lazier, I. (2018, November). Dynamic Interbank 

Network Analysis Using Latent Space Models (Working Paper n. 487). Banco Central do Brasil, 

Brasília, DF. 

 
- Documentos eletrônicos: Deve-se indicar o ano de publicação ou, caso a fonte seja atualizada 

regularmente, a data de atualização mais recente. Deve-se indicar após o título as informações 

necessárias para a localização do material, usando a expressão “Recuperado de”. O endereço 

eletrônico deve ser completo e possibilitar o acesso imediato ao documento. 

 

Modelo: 

Sobrenome, Nome abreviado. (ano de publicação). Título: subtítulo. Cidade, outros dados. 

Recuperado de endereço eletrônico do documento sem ponto no final 

 

Exemplo: 

Kalra, A., Bansal, P., Wilson, D., & Lasseter, T. (2017, 13 de julho). Inside Philip Morris’ 

Campaign to Subvert the Global Anti-Smoking Treaty. Recuperado de 

https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/ . 

 

- Leis e Constituições: 
 

Exemplos: 

Lei n. 7.855, de 24 de outubro de 1989. (1989). Altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho atualiza os valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicação, institui o 

Programa de Desenvolvimento do Sistema Federal e Inspeção do Trabalho e dá outras 

providências Brasília, DF. Recuperado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7855.htm 

 

Emenda constitucional n. 91, de 18 de fevereiro de 2016. (2016). Altera a Constituição 

Federal para estabelecer a possibilidade, excepcional e em período determinado, de 

desfiliação partidária, sem prejuízo do mandato. Brasília, DF. Recuperado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc91.htm 

 

 

 


