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Apresentação
A Editora Rideel, reconhecida no mercado editorial pela excelência de suas publicações e pela qualidade de seus Vade
Mecuns, apresenta a 23a edição do Vade Mecum Administrativo e Constitucional.
A nova edição traz seu conteúdo rigorosamente revisto e atualizado, com inclusão de melhorias e sugestões dos
clientes que evidenciam o respeito da Rideel pelo seu consumidor e confirmam o produto como o mais aceito e indicado
em exames, provas e concursos relacionados a matéria.
A noção e a importância do Vade Mecum podem ser expressas da seguinte forma:
“Vademecum, vade mecum ou vade‑mécum são variantes unidas pela etimologia latina vade (imperativo de vadere, ir),
cum, com, me, comigo, ou seja, aquele que vai comigo, está sempre comigo. Por volta de 1690, a expressão denominava
o livro inseparável de uma pessoa; mais tarde, o livro que resumia as noções básicas de uma ciência, ou de uma arte, por
isso companhia indispensável para seu proprietário (ALAIN, Rey (Org.). Dictionnaire Historique de la Langue Française.
Paris: Dictionnaires Le Robert, 1992. v. 2, p. 2.207).” (Marcus Cláudio Acquaviva)
A obra mantém os diversos facilitadores de consulta, que continuam sendo um diferencial apreciado pelos profissionais, professores e acadêmicos do Direito, a saber:
• Índice Cronológico Geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra
• Notas remissivas objetivas e diretas a outros artigos, diplomas legais e súmulas
• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código
• Índice por Assuntos Geral da Obra
• Atualizações de 2020 em destaque
• Indicação para todas as novas normas inseridas no livro
• Tarjas laterais para identificação das seções da obra
• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos
• Indicação do número das leis no cabeçalho da legislação
A Rideel mantém, gratuitamente, as atualizações publicadas até 31 de maio de 2021 em seu site
www.apprideel.com.br. Para acessar, basta fazer seu cadastro.
O Vade Mecum Administrativo e Constitucional mantém-se prático e objetivo e constitui eficiente instrumento para auxiliar acadêmicos e profissionais do Direito no exercício da profissão e na preparação para exames, provas e concursos.
O Editor
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais,
a liberdade, a segurança, o bem‑estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL.
c Publicada no DOU no 191‑A, de 5-10-1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1 o 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:

c Art. 1o da Lei no 9.709, de 19-11-1998, que regulamenta a execução do

disposto nos incisos I, II e III do art. 14 desta Constituição.

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

c Art. 60, § 4o, III, desta Constituição.
c Súm. Vinc. no 37 do STF.
c Súm. no 649 do STF.

Art. 3 o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

c Art. 29, 1, d, do Dec. no 99.710, de 21-11-1990, que promulga a conven‑

ção sobre os direitos das crianças.

c Art. 10, 1, do Dec. no 591, de 6-7-1992, que promulga o Pacto Internacio‑

nal Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

II – garantir o desenvolvimento nacional;
c Arts. 23, parágrafo único, e 174, § 1 o, desta Constituição.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

c No plebiscito realizado em 21-4-1993, disciplinado na EC n o 2, de 25-8-

c Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
c Arts. 79 a 81 do ADCT.
c LC no 111, de 6-7-2001, dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação

I – a soberania;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

1992, foram mantidos a república e o presidencialismo, como forma e
sistema de governo, respectivamente.
c Arts.18, caput, e 60, § 4o, I e II, desta Constituição.
c
c
c
c

Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta Constituição.
Arts. 36, caput, 237, I a III, 260 e 263 do CPC/2015.
Arts. 780 a 790 do CPP.
Arts. 215 a 229 do RISTF.

da Pobreza.

c Art. 4o, VIII, desta Constituição.
c Lei no 7.716, de 5-1-1989 (Lei do Racismo).
c Lei n o 8.081, de 21-9-1990, dispõe sobre os crimes e penas aplicáveis

II – a cidadania;
c Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4 o, desta Constituição.
c Lei no 9.265, de 12-2-1996, estabelece a gratuidade dos atos necessários

ao exercício da cidadania.

c Lei no 10.835, de 8-1-2004, institui a renda básica da cidadania.

III – a dignidade da pessoa humana;

c
c
c

c Arts. 5o, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226, § 7o, 227 e 230 desta

Constituição.

c Art. 8o, III, da Lei no 11.340, de 7-8-2006 (Lei que Coíbe a Violência Do‑

méstica e Familiar Contra a Mulher).
c Dec. no 10.088, de 5-11-2019, consolida atos normativos editados pelo
Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de conven‑
ções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho – OIT
ratificadas pela República Federativa do Brasil.
c Súmulas Vinculantes nos 6, 11 e 14 do STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

c
c
c

c

c Arts. 6o a 11 e 170 desta Constituição.

V – o pluralismo político.
c Art. 17 desta Constituição.
c Lei no 9.096, de 19-9-1995 (Lei dos Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição.
c Arts. 14, 27, § 4o, 29, XIII, 60, § 4o, II, e 61, § 2o, desta Constituição.
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c

aos atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia
ou procedência nacional, praticados pelos meios de comunicação ou por
publicação de qualquer natureza.
Lei no 11.340, de 7-8-2006 (Lei que Coíbe a Violência Doméstica e Fami‑
liar Contra a Mulher).
Lei no 12.288, de 20-7-2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
Dec. no 3.956, de 8-10-2001, promulga a Convenção Interamericana para
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Por‑
tadoras de Deficiência.
Dec. no 4.377, de 13-9-2002, promulga a Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979.
Dec. no 4.886, de 20-11-2003, dispõe sobre a Política Nacional de Pro‑
moção de Igualdade Racial – PNPIR.
Dec. no 7.388, de 9-12-2010, dispõe sobre a composição, estruturação,
competências e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação – CNCD.
Dec. no 10.088, de 5-11-2019, consolida atos normativos editados pelo
Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de conven‑
ções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho – OIT
ratificadas pela República Federativa do Brasil.
O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes a ADPF n o 132
(como ação direta de inconstitucionalidade) e a ADIN n o 4.277, com
eficácia erga omnes e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723 do CC
interpretação conforme à CF para dele excluir qualquer significado que
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre
pessoas do mesmo sexo como entidade familiar (DOU de 13-5-2011).
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Arts. 4o e 5o

Constituição Federal
Art. 4o A República Federativa do Brasil rege‑se nas suas rela-

c Súmulas Vinculantes nos 6, 11, 34 e 37 do STF.
c Súm. no 683 do STF.

c Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.
c Art. 39, V, da Lei n o 9.082 de 25-7-1995, que dispõe sobre a intensi‑

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;

ficação das relações internacionais do Brasil com os seus parceiros
comerciais, em função de um maior apoio do Banco do Brasil S.A. ao
financiamento dos setores exportador e importador.

I – independência nacional;
c Arts. 78, caput, e 91, § 1o, III e IV, desta Constituição.
c Lei no 8.183, de 11-4-1991, dispõe sobre a organização e o funcionamen‑

to do Conselho de Defesa Nacional, regulamentada pelo Dec. no 893, de
12-8-1993.

II – prevalência dos direitos humanos;
c Dec. no 678, de 6-11-1992, promulga a Convenção Americana sobre Di‑

reitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica.
c Dec. n o 4.463, de 8-11-2002, dispõe sobre a declaração de reconheci‑
mento da competência obrigatória da Corte Interamericana em todos os
casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana
sobre Diretos Humanos.

III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
c
c
c
c

Art. 5o, XLII e XLIII, desta Constituição.
Lei no 7.716, de 5-1-1989 (Lei do Racismo).
Lei no 8.072, de 25-7-1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
Dec. no 5.639, de 26-12-2005, promulga a Convenção Interamericana
contra o Terrorismo.

IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.
c Lei no 9.474, de 22-7-1997, define mecanismos para a implementação do

c Arts. 143, § 2o, e 226, § 5o, desta Constituição.
c Art. 372 da CLT.
c Art. 4o da Lei no 8.159, de 8-1-1991, que dispõe sobre a política nacional

de arquivos públicos e privados.

c Lei no 9.029, de 13-4-1995, proíbe a exigência de atestado de gravidez e

c
c
c
c

c

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei;
c Arts. 14, § 1o, I, e 143 desta Constituição.
c Súm. Vinc. no 37 do STF.
c Súmulas nos 636 e 686 do STF.

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
c
c
c
c

Estatuto dos Refugiados de 1951.

c Dec. n o 55.929, de 14-4-1965, promulgou a Convenção sobre Asilo

Territorial.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino‑americana de nações.
c Dec. no 350, de 21-11-1991, promulgou o Tratado de Assunção que esta‑

beleceu o Mercado Comum entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai
– MERCOSUL.
c Dec. no 922, de 10-9-1993, promulga o Protocolo para Solução de Con‑
trovérsias no âmbito do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5 o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-

quer 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:
c Arts. 5 , §§ 1 e 2 , 14, caput, e 60, § 4 , IV, desta Constituição.
c Art. 7o do CPC/2015.
c Lei no 1.542, de 5-1-1952, dispõe sobre o casamento dos funcionários da
o

o

o

o

carreira de diplomata com pessoa de nacionalidade estrangeira.

c Lei n o 5.709, de 7-10-1971, regula a aquisição de imóvel rural por es‑

trangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a
funcionar no Brasil.
c Lei no 13.445, de 24-5-2017 (Lei de Migração).
c Arts. 4o e 24 do Pacto de São José da Costa Rica.
c Dec. no 10.088, de 5-11-2019, consolida atos normativos editados pelo
Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de conven‑
ções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho – OIT
ratificadas pela República Federativa do Brasil.
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esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissio‑
nais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.
Lei no 12.318, de 26-8-2010 (Lei da Alienação Parental).
Dec. no 678, de 6-11-1992, promulga a Convenção Americana sobre Di‑
reitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica.
Dec. no 4.377, de 13-9-2002, promulga a Convenção sobre a Eliminação
de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979.
Dec. no 10.088, de 5-11-2019, consolida atos normativos editados pelo
Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de conven‑
ções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho – OIT
ratificadas pela República Federativa do Brasil.
Port. do MTE no 1.246, de 28-5-2010, orienta as empresas e os trabalha‑
dores em relação à testagem relacionada ao vírus da imunodeficiência
adquirida – HIV.

CF

ções internacionais pelos seguintes princípios:

c
c
c
c

Incisos XLIII, XLVII, e, XLIX, LXII, LXIII, LXV e LXVI deste artigo.
Arts. 2o e 8o da Lei no 8.072, de 25-7-1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
Lei no 9.455, de 7-4-1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
Lei no 12.847, de 2-8-2013, institui o Sistema Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura; cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
Art. 13 da Lei no 13.869, de 5-9-2019 (Lei do Abuso de Autoridade).
Dec. no 40, de 15-2-1991, promulga a Convenção contra a Tortura e Ou‑
tros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.
Art. 5o, no 2, do Pacto de São José da Costa Rica.
Súm. Vinc. no 11 do STF.

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
c Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c Art. 6 o, XIV, e, da LC n o 75, de 20-5-1993 (Lei Orgânica do Ministério

Público da União).

c Art. 1o da Lei no 7.524 de 17-7-1986, que dispõe sobre a manifestação,

por militar inativo, de pensamento e opinião políticos e filosóficos.

c Art. 2o, a, da Lei no 8.389, de 30-12-1991, que institui o Conselho Nacio‑

nal de Comunicação Social.

c Art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica.

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
c Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c Lei n o 7.524, de 17-7-1986, dispõe sobre a manifestação, por militar

inativo, de pensamento e opinião políticos ou filosóficos.

c Art. 6o da Lei no 8.159, de 8-1-1991, que dispõe sobre a Política Nacional

de arquivos públicos e privados.

c Dec. n o 1.171, de 22-6-1994, aprova o código de ética profissional do

servidor público civil do Poder Executivo Federal.

c Art. 14 do Pacto de São José da Costa Rica.
c Súmulas nos 37, 227, 362, 387, 388 e 403 do STJ.

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;
c
c
c
c

Arts. 208 a 212 do CP.
Art. 24 da LEP.
Arts. 16, II, e 124, XIV, do ECA.
Art. 39 da Lei no 8.313, de 23-12-1991, que restabelece princípios da Lei
no 7.505, de 2-7-1986, institui o Programa Nacional de Apoio a Cultura
– PRONAC.
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Constituição Federal

c Arts. 23 a 26 da Lei n o 12.288, de 20-7-2010 (Estatuto da Igualdade

c Arts. 55 a 57 da Lei n o 4.117, de 24-8-1962 (Código Brasileiro de

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

c
c
c
c
c
c

Racial).
c Lei no 13.869, de 5-9-2019 (Lei do Abuso de Autoridade).
c Art. 12, 1, do Pacto de São José da Costa Rica.

c Art. 24 da LEP.
c Art. 124, XIV, do ECA.
c Lei no 6.923, de 29-6-1981, dispõe sobre o serviço de assistência religio‑

sa nas Forças Armadas.

c Lei n o 9.982, de 14-7-2000, dispõe sobre prestação de assistência re‑

ligiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos
estabelecimentos prisionais civis e militares.

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir‑se de obrigação legal a todos imposta e recusar‑se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
c Arts. 15, IV, e 143, §§ 1o e 2o, desta Constituição.
c Lei no 7.210 de 11-7-1984 (Lei de Execução Penal).
c Lei no 8.239, de 4-10-1991, dispõe sobre a prestação de serviço alterna‑

tivo ao serviço militar obrigatório.

c Dec.‑lei no 1.002, de 21-10-1969 (Código de Processo Penal Militar).
c Art. 12 do Pacto de São José da Costa Rica.

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica
e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
c Art. 220, § 2 , desta Constituição.
c Art. 5o, d, da LC no 75, de 20-5-1993 (Lei Orgânica do Ministério Público
o

da União).

c Art. 39 da Lei no 8.313, de 23-12-1991, que restabelece princípios da Lei

n 7.505, de 2-7-1986, institui o Programa Nacional de Apoio a Cultura
– PRONAC.
c Lei no 9.456, de 25-4-1997, institui a Lei de Proteção de Cultivares.
c Lei no 9.609, de 19-2-1998, dispõe sobre a proteção da propriedade inte‑
lectual de programa de computador e sua comercialização no país.
c Lei no 9.610, de 19-2-1998 (Lei de Direitos Autorais).
o

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;
c Art. 37, § 3o, II, desta Constituição.
c Arts. 4 o e 6 o da Lei n o 8.159, de 8-1-1981, que dispõe sobre a Política

Nacional de Arquivos Públicos e Privados.

c Art. 30, V, da Lei no 8.935, de 18-11-1994 (Lei dos Serviços Notariais e de
c
c
c
c
c

Registro).
Art. 101, § 1 o, da Lei n o 11.101, de 9-2-2005 (Lei de Recuperação de
Empresas e Falências).
Art. 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica.
Súm. Vinc. no 11 do STF.
Súm. no 714 do STF.
Súmulas nos 227, 387, 388, 403 e 420 do STJ.

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;
c
c
c
c
c

Art. 212, § 2o, do CPC/2015.
Art. 150, §§ 1o a 5o, do CP.
Art. 283 do CPP.
Art. 226, §§ 1o a 5o, do CPM.
Art. 11 do Pacto de São José da Costa Rica.

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;
c
c
c
c
c

Arts.136, § 1o, I, b e c, e 139, III, desta Constituição.
Arts. 151 a 152 do CP.
Art. 233 do CPP.
Art. 227 do CPM.
Art. 6o, XVIII, a, da LC no 75, de 20-5-1993 (Lei Orgânica do Ministério
Público da União).
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Telecomunicações).
Lei no 6.538, de 22-6-1978, dispõe sobre os serviços postais.
Art. 7o, II, da Lei no 8.906, de 4-7-1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
Lei no 9.296, de 24-7-1996 (Lei das Interceptações Telefônicas).
Lei no 13.869, de 5-9-2019 (Lei do Abuso de Autoridade).
Art. 11 do Pacto de São José da Costa Rica.
Dec. no 3.505, de 13-6-2000, institui a Política de Segurança da Informa‑
ção nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
c Res. do CNJ no 59, de 9-9-2008, disciplina e uniformiza as rotinas visan‑
do ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunica‑
ções telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos
jurisdicionais do Poder Judiciário.

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
c Arts. 170 e 220, § 1o, desta Constituição.
c Art. 6o do Pacto de São José da Costa Rica.

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
c Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c Art. 154 do CP.
c Art. 8o, § 2o, da LC no 75, de 20-5-1993 (Lei Orgânica do Ministério Público

da União).

c Art. 6o da Lei no 8.394, de 30-12-1991, que dispõe sobre a preservação,

organização e proteção dos acervos documentais privados dos Presiden‑
tes da República.
c O STF, ao julgar a ADPF no 130, declarou como não recepcionada pela
Constituição de 1988 a Lei de Imprensa (Lei no 5.250/1967).

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
c Arts. 109, X, e 139 desta Constituição.
c Art. 2 o, III, da Lei n o 7.685, de 2-12-1988, que dispõe sobre o registro

provisório para o estrangeiro em situação ilegal em território nacional.

c Lei no 13.869, de 5-9-2019 (Lei do Abuso de Autoridade).
c Art. 22 do Pacto de São José da Costa Rica.

XVI – todos podem reunir‑se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde
que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para
o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
c Arts. 109, X, 136, § 1o, I, a, e 139, IV, desta Constituição.
c Art. 2 o, III, da Lei n o 7.685, de 2-12-1988, que dispõe sobre o registro

provisório para o estrangeiro em situação ilegal em território nacional.

c Lei no 13.869, de 5-9-2019 (Lei do Abuso de Autoridade).
c Art. 21 do Dec. n o 592, de 6-7-1992, que promulga o Pacto Internacional

sobre Direitos Civis e Políticos.

c Art. 15 do Pacto de São José da Costa Rica.

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada
a de caráter paramilitar;
c Arts. 8o, 17, § 4o, e 37, VI, desta Constituição.
c Art. 199 do CP.
c Art. 117, VII, da Lei n o 8.112, de 11-12-1990 (Estatuto dos Servidores

Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações Públicas Federais).

c Lei no 13.869, de 5-9-2019 (Lei do Abuso de Autoridade).
c Art. 16 do Pacto de São José da Costa Rica.

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento;
c Arts. 8o, I, e 37, VI, desta Constituição.
c Lei no 5.764, de 16-12-1971 (Lei das Cooperativas).
c Lei no 9.867, de 10-11-1999, dispõe sobre a criação e o funcionamento

de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos cidadãos.

XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas
ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo‑se,
no primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar‑se ou a permanecer associado;
c Arts. 4o, II, a, e 5o, V, do CDC.
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Art. 5o

Constituição Federal
Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações Públicas Federais).
c Art. 16 do Pacto de São José da Costa Rica.
c O STF, ao julgar a ADIN n o 3.464, declarou a inconstitucionalidade do
art. 2o, IV, a, b, e c, da Lei no 10.779/2003, por condicionar a habilitação
ao seguro‑desemprego na hipótese descrita na lei à filiação à colônia
de pescadores.

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente;
Art. 18, parágrafo único, do CPC/2015.
Art. 82, IV, do CDC.
Art. 210, III, do ECA.
Art. 5o da Lei no 7.347, de 24-7-1985 (Lei da Ação Civil Pública).
Arts. 3o e 5o, I e III, da Lei no 7.853, de 24-10-1989 (Lei de Apoio às Pes‑
soas Portadoras de Deficiência), regulamentada pelo Dec. n o 3.298, de
20-12-1999.
c Súm. no 629 do STF.
c
c
c
c
c

XXII – é garantido o direito de propriedade;
c
c
c
c

Art. 243 desta Constituição.
Arts. 1.228 a 1.368 do CC.
Lei no 4.504, de 30-11-1964 (Estatuto da Terra).
Arts. 1o, 4o e 15 da Lei no 8.257, de 26-10-1991, que dispõe sobre a ex‑
propriação das glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas
psicotrópicas.

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
c Arts.156, § 1o, 170, III, 182, § 2o, e 186 desta Constituição.
c Art. 5o do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às normas do

Direito Brasileiro).

c Art. 4o, I, da LC no 76, de 6-7-1993 (Lei de Desapropriação de Imóvel Rural

para fins de Reforma Agrária).

c Lei no 4.504, de 30-11-1964 (Estatuto da Terra).
c Art. 19, IX, da Lei n o 4.595, de 31-12-1964 (Lei do Sistema Financeiro

Nacional).

c Art. 4o, § 2o, da Lei no 8.009, de 29-3-1990 (Lei da Impenhorabilidade do

Bem de Família).

c Art. 4o, II, e parágrafo único, da Lei n o 8.629, de 25-2-1993, que regula os

dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.

c Súm. no 364 do STJ.

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar;
c Art. 184 do CP.
c Art. 30 da Lei no 8.977, de 6-1-1995, que dispõe sobre o serviço de TV a

cabo, regulamentado pelo Dec. no 2.206, de 8-4-1997.

c Lei no 9.456, de 25-4-1997, institui a Lei de Proteção de Cultivares.
c Lei no 9.609, de 19-2-1998, dispõe sobre a proteção da propriedade inte‑

lectual de programa de computador e sua comercialização no país.

c Lei no 9.610, de 19-2-1998 (Lei de Direitos Autorais).
c Súm. no 386 do STF.

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
c Lei no 6.533 de 24-5-1978, dispõe sobre a regulamentação das profissões

de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões.

c Lei no 9.610, de 19-2-1998 (Lei de Direitos Autorais).
c Art. 42 da Lei n o 9.615, de 24-3-1998, que institui normas gerais sobre

desporto, regulamentada pelo Dec. no 7.984, de 8-4-2013.

c Arts. 2 o, 12, 18, a, e 47, I, da Lei no 4.504, de 30-11-1964 (Estatuto da
c
c
c
c

Terra).
Art. 2o, I, da Lei no 8.171, de 17-1-1991 (Lei da Política Agrícola).
Arts. 2o, § 1o, 5o, § 2o, e 9o, da Lei no 8.629, de 25-2-1993, que regula os
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.
Arts. 27 a 37 da Lei n o 12.288, de 20-7-2010 (Estatuto da Igualdade
Racial).
Art. 1 o da Lei n o 12.529, de 30-11-2011 (Lei do Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência).

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição;
c Arts. 22, II, 182, § 4o, 184, caput, e 185, I e II,desta Constituição.
c Art. 1.275, V, do CC.
c LC no 76, de 6-7-1993 (Lei de Desapropriação de Imóvel Rural para fins

c
c
c
c
c
c

c
c
c
c

Art. 4o, VI, do CDC.
Lei no 9.279, de 14-5-1996 (Lei da Propriedade Industrial).
Lei no 9.456, de 25-4-1997, institui a Lei de Proteção de Cultivares.
Art. 48, IV, da Lei no 11.101, de 9-2-2005 (Lei de Recuperação de Empre‑
sas e Falências).

XXX – é garantido o direito de herança;

11-1964 (Estatuto da Terra).

c Arts. 1.784 a 2.027 do CC.
c Art. 743, § 2o, do CPC/2015.
c Lei no 6.858, de 24-11-1980, dispõe sobre o pagamento aos dependen‑

c Lei n o 6.602, de 7-12-1978, altera a redação do art. 5o do Dec.‑lei
c

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das
obras que criarem ou de que participarem aos criadores,
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

de Reforma Agrária).

c Lei no 4.132, de 10-9-1962 (Lei da Desapropriação por Interesse Social).
c Arts. 17, a, 18, 19, §§ 1o a 4o, 31, IV, e 35, caput, da Lei no 4.504, de 30-

no 3.365, de 21-6-1941 (Lei das Desapropriações).
Arts. 2o, § 1o, 5o, § 2o, e 7o, IV, da Lei no 8.629, de 25-2-1993, que regula
os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.
Art. 10 da Lei no 9.074, de 7-7-1995, que estabelece normas para outorga
e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos.
Art. 34, IV, da Lei no 9.082, de 25-7-1995, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária de 1996.
Dec.‑lei no 1.075, de 22-1-1970 (Lei da Imissão de Posse).
Dec.‑lei no 3.365, de 21-6-1941 (Lei das Desapropriações).
Súmulas nos 23, 111, 157, 164, 218, 345, 378, 416, 561, 618 e 652 do STF.
Súmulas nos 56, 69, 70, 113, 114 e 119 do STJ.

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde
que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
c Art. 185 desta Constituição.
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c Art. 117, VII, da Lei n o 8.112, de 11-12-1990 (Estatuto dos Servidores

tes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos
titulares.
c Lei no 8.971, de 29-12-1994, regula o direito dos companheiros a alimen‑
tos e sucessão.
c Lei no 9.278, de 10-5-1996 (Lei da União Estável).

XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos
brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal
do de cujus;
c Art. 10, §§ 1o e 2o, do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às

normas do Direito Brasileiro).

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
c Art. 48 do ADCT.
c Lei no 8.078, de 11-9-1990 (Código de Defesa do Consumidor).
c Art. 4 o da Lei n o 8.137, de 27-12-1990 (Lei dos Crimes contra a Ordem

Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo).

c Lei no 8.178, de 1o-3-1991, estabelece regras sobre preços e salários.
c Lei n o 12.529, de 30-11-2011 (Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da

Concorrência).
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Art. 5o
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado;
c Arts. 5o, LXXII, e 37, § 3o, II, desta Constituição.
c Lei n o 12.527, de 18-11-2011, regula o acesso a informações previsto

neste inciso.

c Súm. Vinc. no 14 do STF.
c Súm. no 202 do STJ.

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
c
c
c
c

Súm. Vinc. no 21 do STF.
Súm. no 373 do STJ.
Súm. no 424 do TST.
Ao julgar a ADPF n o 156, o Plenário do STF declarou não recepcionada
pela Constituição de 1988 a exigência de depósito prévio do valor corres‑
pondente à multa por infração trabalhista como condição de admissibili‑
dade de recurso administrativo interposto junto à autoridade trabalhista,
constante do § 1o do art. 636 da CLT. No mesmo sentido, o Plenário do
STF, ao julgar a ADIN no 1.976, concluiu pela inconstitucionalidade da re‑
gra constante do art. 32 da MP no 1.699-41, convertida na Lei no 10.522,
de 19-7-2002, que exigia depósito ou arrolamento prévio de bens e di‑
reitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo.

Constituição Federal
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a
vida;
c Arts. 74, § 1o, e 406 a 502 do CPP.
c Súm. Vinc. no 45 do STF.
c Súmulas nos 603, 713 e 721 do STF.

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal;
c Art. 1o do CP.
c Art. 1o do CPM.
c Art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica.

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
c
c
c
c
c
c

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos
e liberdades fundamentais;
c Lei no 7.716, de 5-1-1989 (Lei do Racismo).
c Lei no 8.081, de 21-9-1990, estabelece os crimes e as penas aplicáveis

c

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c

c Art. 6o do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às normas do

c

Direito Brasileiro).
c Lei no 9.051, de 18-5-1995, dispõe sobre a expedição de certidões para
defesa de direitos e esclarecimentos de situações.
c Lei no 9.307, de 23-9-1996 (Lei da Arbitragem).
c Art. 40 da Lei no 11.101, de 9-2-2005 (Lei de Recuperação de Empresas
e Falências).

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito;
Arts. 3o e 42 do CPC/2015.
Lei no 9.307, de 23-9-1996 (Lei da Arbitragem).
Súm. Vinc. no 28 do STF.
Súm. no 667 do STF.
OJ da SBDI‑I no 391do TST.
O Plenário do STF, ao julgar as cautelares das Ações Diretas de Incons‑
titucionalidade nos 2.139 e 2.160 deram interpretação conforme à Cons‑
tituição ao art. 625‑D da CLT, para declararem que a submissão do litígio
à Comissão de Conciliação Prévia não constitui fase administrativa
obrigatória e antecedente ao exercício do direito de ação.
c Ao julgar a ADC no 4, o Plenário do STF declarou a constitucionalidade do
art. 1o da Lei no 9.494, de 10-9-1997, a restringir o poder geral de cautela
do juiz nas ações contra a Fazenda Pública.
c
c
c
c
c
c

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;
c
c
c
c
c

Art. 502 do CPC/2015.
Art. 6o, caput, do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (LINDB).
Súmulas Vinculantes nos 1, 9 e 35 do STF.
Súmulas nos 654, 667, 678 e 684 do STF.
Súm. no 315 do TST.

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização
que lhe der a lei, assegurados:
c Arts. 406 a 432 do CPP.
c Arts. 18 e 19 da Lei n o 11.697, de 13-6-2008 (Lei da Organização Judiciá‑

ria do Distrito Federal e dos Territórios).

a) a plenitude de defesa;
c Súmulas nos 156 e 162 do STF.

b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
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Art. 2o, parágrafo único, do CP.
Art. 2o, § 1o, do CPM.
Art. 66, I, da LEP.
Art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica.
Súmulas Vinculantes nos 3, 5, 14, 21, 24 e 28 do STF.
Súmulas nos 611 e 711 do STF.

c
c

aos atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia
ou procedência de qualquer natureza.
Lei no 9.029, de 13-4-95, proíbe a exigência de atestados de gravidez e
esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissio‑
nais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.
Dec. no 3.956, de 8-10-2001, promulga a Convenção Interamericana para
eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Por‑
tadoras de Deficiência.
Dec. no 4.377, de 13-9-2002, promulga a Convenção Sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979.
Dec. no 4.886, de 20-11-2003, institui a Política Nacional de Promoção
da Igualdade Racial – PNPIR.
Dec. no 7.388, de 9-12-2010, dispõe sobre a composição, estruturação,
competências e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação – CNCD.

XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
c Art. 323, I, do CPP.
c Lei no 7.716, de 5-1-1989 (Lei do Racismo).
c Lei n o 10.678, de 23-5-2003, cria a Secretaria Especial de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República.

c Lei no 12.288, de 20-7-2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá‑los, se omitirem;
Lei no 8.072, de 25-7-1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
Lei no 9.455, de 7-4-1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
Lei no 11.343, de 23-8-2006 (Lei Antidrogas).
Lei no 12.847, de 2-8-2013, institui o Sistema Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura; cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
c Lei no 13.260, de 16-3-2016 (Lei de Terrorismo).
c Dec. n o 5.639, de 29-12-2005, promulga a Convenção Interamericana
contra o Terrorismo.
c Súm. Vinc. no 26 do STF.
c
c
c
c

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e
o Estado Democrático;
c Lei no 12.850, de 2-8-2013 (Nova Lei do Crime Organizado).

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
c Arts. 932 e 935 do CC.
c Arts. 32 a 52 do CP.
c Art. 5o, no 3, do Pacto de São José da Costa Rica.

Vade Mecum
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
Código de Processo Civil.

c Publicada no DOU de 17-3-2015.
c Art. 1.045 deste Código.
c Lei no 13.300, de 23-6-2016 (Lei do Mandado de Injunção).

A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva.

c Arts. 4o, 67 a 69, 139, II, 237, III, 357, § 3 o, 487, e 685, parágrafo único,

deste Código.

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em re-

Parte Geral

lação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios
de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Livro I – Das Normas Processuais Civis

c Art. 5o, LV, da CF.
c Arts. 9o, 10, 77 a 81, 98, § 1o, VIII, 115, 329, II, 372, 503, § 1o, II, e 962,

TÍTULO ÚNICO – DAS NORMAS FUNDAMENTAIS
E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS
Capítulo I
DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos
na Constituição da República Federativa do Brasil, observando‑se
as disposições deste Código.
c Art. 5o, XXXV a XXXVII, LIII a LVI, LXVII, LXXIV e LXXVIII, da CF.

Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
c Arts. 139 e 141 deste Código.

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou
lesão a direito.
c Art. 5o, XXXV, da CF.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.
c Lei no 9.307, de 23-9-1996 (Lei da Arbitragem).

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3 o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público,
inclusive no curso do processo judicial.
c Arts. 139, V, 165 a 175, 334 e 359 deste Código.
c Lei no 13.140, de 26-6-2015 (Lei da Mediação).

Art. 4 o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
c Art. 5o, LXXVIII, da CF.
c Arts. 6o, 139, II, e 685, parágrafo único, deste Código.

Art. 5

Art. 6 o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre

o

Aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar‑se de acordo com a boa‑fé.
c Arts. 77 a 80 e 435, parágrafo único, deste Código.
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§ 2o, deste Código.

Art. 8 o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade
e a eficiência.
c Art. 37 da CF.
c Arts. 11, 194, 930 e 979 deste Código.
c Art. 5o do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro).

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que

ela seja previamente ouvida.

c Art. 5o, LV, da CF.
c Arts. 10, 115, 503, § 1o, II, deste Código.
c Art. 4 o da IN n o 39, de 15-3-2016, que dispõe de forma não exaustiva

sobre as normas do CPC/2015 aplicáveis ao Processo do Trabalho.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I – à tutela provisória de urgência;
c Arts. 300 a 310 deste Código.

II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III – à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado
às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

c Art. 5o, LV, da CF.
c Arts. 63, § 3o, 64, § 1o, 78, § 2o, 81, 138, 142, 190, parágrafo único, 278,

parágrafo único, 292, § 3o, 337, § 5o, 485, § 3o, 487, parágrafo único, 493,
parágrafo único, 622, 803, parágrafo único, 921, § 5 o, 927, § 1o, 933, e
938, § 1o, deste Código.
c Art. 4 o da IN n o 39, de 15-3-2016, que dispõe de forma não exaustiva
sobre as normas do CPC/2015 aplicáveis ao Processo do Trabalho.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade.

c Art. 93, IX, da CF.
c Arts. 489, § 1o, e 1.013, § 3o, IV, deste Código.

Vade Mecum
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Arts. 12 a 21

Código de Processo Civil

c Arts. 107, I, 152, V, 189, 195 e 368 deste Código.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleito-

rais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código
lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Livro II – Da Função Jurisdicional

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou
acórdão.
c Caput com a redação dada pela Lei n o 13.256, de 4-2-2016.
c Art. 153 deste Código.

§ 1o A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na
rede mundial de computadores.
c Art. 1.046, § 5 , deste Código.
o

§ 2o Estão excluídos da regra do caput:
I – as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;
c Arts. 239, 332, 334 e 918, II, deste Código.

II – o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese
jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
c Arts. 69, § 2o, VI, e 928 deste Código.

III – o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas;
c Arts. 980, 1.037, § 4o, e 1.038, § 2o, deste Código.

IV – as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;
V – o julgamento de embargos de declaração;
c Art. 1.024 deste Código.

VI – o julgamento de agravo interno;
c Art. 1.021 deste Código.

VII – as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justiça;
c Arts. 936, 1.035, § 9o, e 1.048 deste Código.

VIII – os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham
competência penal;
IX – a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida
por decisão fundamentada.
§ 3o Após elaboração de lista própria, respeitar‑se‑á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais.
§ 4o Após a inclusão do processo na lista de que trata o § 1o, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica
para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução
ou a conversão do julgamento em diligência.
§ 5o Decidido o requerimento previsto no § 4o, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista.
§ 6o Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1o ou, conforme o caso, no § 3o, o processo que:
I – tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver
necessidade de realização de diligência ou de complementação
da instrução;
c Arts. 228, 233, 276 a 283, e 1.013, § 3 o, IV, deste Código.

II – se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II.

Capítulo II
DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

Art. 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais
brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em
tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil
seja parte.
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada.
c Art. 1.046 deste Código.
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TÍTULO I – DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO

Art. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tri-

bunais em todo o território nacional, conforme as disposições
deste Código.
c Art. 5o, XXXVII, da CF.
c Art. 1.046 deste Código.

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.
c Arts. 109, 120, parágrafo único, 330, II e III, 337, XI, 339, 485, VI, 525,

§ 1o, II, 535, II, 615, 616, 677, § 4o, 747, parágrafo único, 761 e 967 deste
Código.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

c Art. 5o, XXI e LXX, e 8o, III, da CF.
c Arts. 81 e 82 do CDC.
c Lei no 1.134, de 14-6-1950, que faculta representação perante as auto‑

ridades administrativas e a justiça ordinária dos associados de classes
que especifica.
c Art. 5o da Lei no 7.347, de 24-7-1985 (Lei da Ação Civil Pública).

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
c Art. 124 deste Código.

Art. 19. O interesse do autor pode limitar‑se à declaração:
I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;
c Súmulas nos 181 e 242 do STJ.

CPC

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser
autorizada a presença somente das partes, de seus advogados,
de defensores públicos ou do Ministério Público.

II – da autenticidade ou da falsidade de documento.
c Arts. 427 a 433, 436 e 478 deste Código.
c Súm. no 258 do STF.

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que
tenha ocorrido a violação do direito.
c Súmulas nos 181 e 242 do STJ.

TÍTULO II – DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO
NACIONAL E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Capítulo I
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL
c Art. 964 deste Código.

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e
julgar as ações em que:
c Súmulas nos 181 e 242 do STJ.

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
c Art. 46, § 3o, deste Código.
c Arts. 70 a 78 do CC.

II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
c Art. 12 do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às Normas

do Direito Brasileiro).

III – o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera‑se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele
tiver agência, filial ou sucursal.
c Art. 75, X, § 3o, deste Código.
c Art. 75, § 2o, do CC.
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Arts. 22 a 29

Código de Processo Civil

c Art. 12 da LINDB.

Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações:
I – de alimentos, quando:

c Arts. 53, II, 189, II, 215, II, 292, III, 528 a 533, 911 a 913 e 1.012, § 1 , II,
o

deste Código.

eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional,
arguida pelo réu na contestação.
c Arts. 63, 337, II, e 340 deste Código.

§ 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.
c Art. 964 deste Código.

c Arts. 1.694 a 1.710 do CC.
c Lei no 5.478, de 25-7-1968 (Lei da Ação de Alimentos).
c Lei no 8.971, de 29-12-1994 (regula o direito dos companheiros a alimen‑

§ 2o Aplica‑se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1o a 4o.

c Lei no 11.804, de 5-11-2008 (Lei dos Alimentos Gravídicos).

Seção I

Capítulo II
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

tos e à sucessão).

a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;
c Arts. 70 a 78 do CC.

b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos;
II – decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor
tiver domicílio ou residência no Brasil;
c Arts. 70 a 78 do CC.
c Art. 101, I, do CDC.

III – em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à
jurisdição nacional.

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

c Arts. 7o, 10, 14 e 18 da LINDB.

I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
c Art. 47 deste Código.
c Arts. 8o e 12, § 1o, do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às

Normas do Direito Brasileiro).

II – em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação
de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade
estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;
c Art. 48 deste Código.
c Arts. 70 a 78 do CC.
c Art. 10 do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às Normas

do Direito Brasileiro).

III – em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o
titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora
do território nacional.
c Arts. 53, I, 189, II, 693 a 699, 731 a 734 e 961, §§ 5 o e 6o, deste Código.
c Arts. 70 a 78, 1.571 a 1.582 e 1.723 a 1.727 do CC.
c Art. 7o do Dec.‑lei no 4.657, de 4-9-1942 (Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro).
c Lei no 6.515, de 26-12-1977 (Lei do Divórcio).
c Lei n o 8.971, de 29-12-1994, dispõe sobre direito dos companheiros a
alimentos e à sucessão.
c Lei no 9.278, de 10-5-1996 (Lei da União Estável).

Art. 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não

induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária
brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas,
ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais
e acordos bilaterais em vigor no Brasil.

c Art. 337, § 1o, deste Código.

Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição
brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil.

DISPOSIÇÕES GERAIS
c Art. 4o, IX, da CF.
c Arts. 37 a 41 deste Código.

Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por
tratado de que o Brasil faz parte e observará:
I – o respeito às garantias do devido processo legal no Estado
requerente;
II – a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros,
residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à
tramitação dos processos, assegurando‑se assistência judiciária
aos necessitados;
c Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF.
c Lei no 1.060, de 5-2-1950 (Lei de Assistência Judiciária).

III – a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente;
c Art. 8o deste Código.

IV – a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação;
V – a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras.
§ 1o Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional
poderá realizar‑se com base em reciprocidade, manifestada por
via diplomática.
§ 2o Não se exigirá a reciprocidade referida no § 1o para homologação de sentença estrangeira.
c Arts. 960 a 965 deste Código.

§ 3 o Na cooperação jurídica internacional não será admitida a
prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado
brasileiro.
§ 4 o O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade
central na ausência de designação específica.

Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto:
I – citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial;
c Arts. 238, 269 e 726 a 729 deste Código.

II – colheita de provas e obtenção de informações;
III – homologação e cumprimento de decisão;
c Arts. 26, § 2o, e 960 a 965 deste Código.

IV – concessão de medida judicial de urgência;
V – assistência jurídica internacional;
VI – qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida
pela lei brasileira.
Seção II
DO AUXÍLIO DIRETO

c Arts. 26, § 2o, 27, III, 40, e 960 a 965 deste Código.

Art. 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer
diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a
ser submetida a juízo de delibação no Brasil.

Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o pro-

Art. 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo

cessamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de
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Arts. 30 a 45

Código de Processo Civil
ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do
pedido.

Art. 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional
será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública.

Art. 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil

Art. 40. A cooperação jurídica internacional para execução de
decisão estrangeira dar‑se‑á por meio de carta rogatória ou de
ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com
o art. 960.

c Arts. 21 a 25 deste Código.

III – qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida
pela lei brasileira.

Art. 31. A autoridade central brasileira comunicar‑se‑á direta-

c Art. 105, I, i, da CF.
c Arts. 35, 36 e 960 a 965 deste Código.

Art. 41. Considera‑se autêntico o documento que instruir pe-

dido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para
a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro
por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando‑se ajuramentação, autenticação ou qualquer procedimento
de legalização.
c Art. 192 deste Código.

mente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos
estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro,
respeitadas disposições específicas constantes de tratado.

Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando
necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento.

Art. 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que,

TÍTULO III – DA COMPETÊNCIA INTERNA

segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional,
a autoridade central adotará as providências necessárias para seu
cumprimento.

Art. 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a auto-

ridade central o encaminhará à Advocacia‑Geral da União, que
requererá em juízo a medida solicitada.
Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a
medida solicitada quando for autoridade central.

Capítulo I
DA COMPETÊNCIA
c Art. 5o, LIII, da CF.
c Art. 781 deste Código.

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser
executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que
demande prestação de atividade jurisdicional.

Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo
juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito
de instituir juízo arbitral, na forma da lei.

Seção III

c
c
c
c

DA CARTA ROGATÓRIA

Art. 35. VETADO.
c O dispositivo vetado tinha a seguinte redação: “Art. 35. Dar‑se‑á por

meio de carta rogatória o pedido de cooperação entre órgão jurisdicio‑
nal brasileiro e órgão jurisdicional estrangeiro para prática de ato de
citação, intimação, notificação judicial, colheita de provas, obtenção de
informações e cumprimento de decisão interlocutória, sempre que o ato
estrangeiro constituir decisão a ser executada no Brasil.”

Art. 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior
Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às
partes as garantias do devido processo legal.

c Arts. 5o, LIV, 105, I, i, e 109, X, da CF.

Art. 5o, XXXV, da CF.
Art. 3o deste Código.
Arts. 70 a 78 do CC.
Lei no 9.307, de 23-9-1996 (Lei da Arbitragem).

Art. 43. Determina‑se a competência no momento do registro
ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
c Arts. 59, 284, 312 e 340 deste Código.

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição
Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização
judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

§ 1o A defesa restringir‑se‑á à discussão quanto ao atendimento
dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro
produza efeitos no Brasil.
§ 2 o Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do
pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária
brasileira.

c Arts. 92 a 126 da CF.

Seção IV

c Art. 109 da CF.

DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS SEÇÕES ANTERIORES

Art. 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo
de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe
dar andamento.
Art. 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade bra-

sileira competente e os documentos anexos que o instruem serão
encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução
para a língua oficial do Estado requerido.
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CPC

faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos:
I – obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento
jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos
ou em curso;
II – colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo,
em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade
judiciária brasileira;

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos

serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a
União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na
qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:
I – de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente
de trabalho;
c Lei no 11.101, de 9-2-2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falências).

II – sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
c Arts. 114 e 121 da CF.

§ 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta
a ação.
§ 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de
pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles,

159

07/01/2021 18:06

Índice por Assuntos
Geral da Obra

• tutela de evidência: art. 311, I, do CPC/2015

AÇÃO

• propositura: art. 312 do CPC/2015
• valor da causa: arts. 291 a 293 do CPC/2015

• apresentação de contas pelo réu no prazo previs-

• réu; cumprimento do mandado no prazo; isenção

• apresentação pelo réu: art. 551 do CPC/2015
• contas de inventariante, tutor, curador, depositá-

• valor da causa: art. 700, § 3 o, do CPC/2015
• Súmulas n os 282, 292, 299, 339, 503 e 504 do STJ

to: art. 550, § 6 o, do CPC/2015

rio ou outro administrador: art. 553 do CPC/2015

• contas de inventariante, tutor, curador, depositá-

AÇÃO ACESSÓRIA

• propositura no juízo competente para a ação prin-

cipal: art. 61 do CPC/2015

AÇÃO ANULATÓRIA

• partilha: art. 657, par. ún., do CPC/2015

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• Lei n o 7.347/1985
• Lei n o 7.913/1989

AÇÃO DE ALIMENTOS

• vide ALIMENTOS do CPC/2015

AÇÃO DE COBRANÇA

•
•
•
•
•
•

rio ou outro administrador; condenação a pagar
saldo não cumprida no prazo; destituição do cargo: art. 553, par. ún., do CPC/2015
contas do autor; apresentação: art. 551, § 2o, do
CPC/2015
impugnação: art. 550, § 3 o, do CPC/2015
impugnação pelo autor; prazo para o réu dar justificativa: art. 551, § 1 o, do CPC/2015
pedido não contestado: art. 550, § 4 o , do
CPC/2015
petição inicial: art. 550, § 1o, do CPC/2015
prestação de contas; prazo para manifestação do
autor: art. 550, § 2 o, do CPC/2015
procedência do pedido: art. 550, § 5 o , do
CPC/2015
requerimento: art. 550 do CPC/2015
sentença; constituição de título executivo judicial:
art. 552 do CPC/2015

• art. 884 do CC
• Lei n o 8.666/1993

•

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

• vide CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO do

•
•

AÇÃO DE DEMARCAÇÃO

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER

CPC/2015

de custas processuais: art. 701, § 1o, do CPC/2015

AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA
• sentença: art. 498 do CPC/2015

AÇÃO PAULIANA

• embargos de terceiro: arts. 674 a 681 do

CPC/2015

• fraude contra credores: art. 792 do CPC/2015

AÇÃO POPULAR

• arts. 5 o, LXXIII, da CF
• Lei n o 4.717/1965

AÇÃO POSSESSÓRIA
•
•
•
•
•
•
•
•

• auto de demarcação; lavratura e homologação:

• sentença: art. 497 do CPC/2015

•
•
•
•
•

• causa relativa ao mesmo ato jurídico; conexão:

•

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO

•

•
•
•
•
•
•

arts. 586 e 587 do CPC/2015
citação: arts. 576 e 577 do CPC/2015
colocação de marcos: arts. 582 a 584 do CPC/2015
elaboração de laudo: art. 580 do CPC/2015
legitimidade: arts. 569, I, e 575 do CPC/2015
pedido cumulado com divisão: art. 570 do
CPC/2015
peritos: art. 579 do CPC/2015
petição inicial: art. 574 do CPC/2015
planta: art. 583 do CPC/2015
procedimento comum: art. 578 do CPC/2015
sentença: art. 581 do CPC/2015
sentença; efeito meramente devolutivo:
art. 1.012, § 1 o, I, do CPC/2015

AÇÃO DE DIVISÃO

auto de divisão: art. 597 do CPC/2015
benfeitorias; confinantes: art. 593 do CPC/2015
citação: arts. 576 a 589 do CPC/2015
condomínio; apresentação de títulos e quinhões:
art. 591 do CPC/2015
• confinantes; restituição de terreno usurpado:
art. 594 do CPC/2015
• demarcação dos quinhões: art. 596, par. ún., do
CPC/2015
• fundamentação do laudo: art. 595 do CPC/2015
• oitiva das partes: art. 592 do CPC/2015
• partilha: art. 596 do CPC/2015
• pedido cumulado com demarcação: art. 570 do
CPC/2015
• pedido impugnado: art. 592, § 2 o, do CPC/2015
• pedido não impugnado: art. 592, § 1 o , do
CPC/2015
• perícia; dispensa: art. 573 do CPC/2015
• peritos; procedimentos: art. 595 do CPC/2015
• petição inicial: art. 588 do CPC/2015
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS: arts. 550 a 553 do
CPC/2015
• apresentação de contas pelo réu fora do prazo
previsto: art. 550, § 6 o, do CPC/2015
•
•
•
•
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AÇÃO DE RECONHECIMENTO
art. 55, § 2 o, I, do CPC/2015

• vide REPARAÇÃO DE DANO do CPC/2015

AÇÃO DECLARATÓRIA

• violação de direito; cabimento: art. 20 do

CPC/2015

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
E AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE

ampla publicidade: art. 554, § 3o, do CPC/2015
citação pessoal: art. 554, § 2o, do CPC/2015
conhecimento do pedido: art. 554 do CPC/2015
contestação: art. 556 do CPC/2015
demanda pendente; reconhecimento de domínio;
impossibilidade: art. 557 do CPC/2015
litisconsórcio passivo numeroso; citação pessoal e
por edital: art. 554, § 1 o, do CPC/2015
medida para cumprir‑se tutela provisória ou final:
art. 555, par. ún., II, do CPC/2015
medida para evitar nova turbação ou esbulho:
art. 555, par. ún., I, do CPC/2015
pedido cumulado com indenização dos frutos:
art. 555, II, do CPC/2015
pedido cumulado com perdas e danos: art. 555,
I, do CPC/2015

AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA

• competência: art. 47, § 2 o, do CPC/2015

AÇÃO RESCISÓRIA

• admissibilidade: art. 966 do CPC/2015
• concessão de tutela provisória: art. 969 do

CPC/2015

AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO

• decadência: art. 975 do CPC/2015
• delegação de competência: art. 972 do CPC/2015
• indeferimento de petição inicial: art. 968, § 3 o,

AÇÃO MONITÓRIA

• legitimidade: art. 967 do CPC/2015
• partilha; julgamento por sentença: art. 658 do

• Lei n o 9.868/1999

• art. 37, § 6 o, da CF
• arts. 43 e 186 CC

• ação rescisória: art. 701, § 3 o, do CPC/2015
• adimplemento de obrigação de fazer ou de não

fazer: art. 700, III, do CPC/2015

• citação: art. 700, § 7 o, do CPC/2015
• competência: art. 700 do CPC/2015
• constituição de título executivo judicial: art. 701,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2 o, do CPC/2015
embargos: art. 702 do CPC/2015
entrega de bem móvel ou imóvel: art. 700, II, do
CPC/2015
entrega de coisa fungível ou infungível: art. 700,
II, do CPC/2015
evidência do direito do autor: art. 701 do
CPC/2015
Fazenda Pública: art. 700, § 6o, do CPC/2015
Fazenda Pública como ré: art. 701, § 4 o , do
CPC/2015
pagamento de quantia em dinheiro: art. 700, I,
do CPC/2015
petição inicial: art. 700, §§ 2o e 4 o, do CPC/2015
prova documental; dúvida sobre a idoneidade:
art. 700, § 5 o, do CPC/2015
prova escrita: art. 700, § 1o, do CPC/2015

Índice por Assuntos

A
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA

do CPC/2015
CPC/2015

• petição inicial; requisitos: art. 968 do CPC/2015
• razões finais: art. 973 do CPC/2015
• relatório: art. 971 do CPC/2015

ACAREAÇÃO

• art. 461, II, do CPC/2015

ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
• Lei n o 12.527/2011

ACIDENTE DE VEÍCULOS

• reparação de dano; competência: art. 53, V, do

CPC/2015

AÇÕES DE FAMÍLIA

• abuso ou alienação parental: art. 699 do

CPC/2015

• acordo não aceito; regras do procedimento co-

mum: art. 697 do CPC/2015

• audiência de mediação e conciliação: art. 696 do

CPC/2015

• citação: art. 695, §§ 1 o a 4 o, do CPC/2015
• citação do réu: art. 695 do CPC/2015
• citação do réu; comparecimento a audiência de

mediação e conciliação: art. 695 do CPC/2015
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Índice por Assuntos Geral da Obra
• divórcio; processo contencioso: art. 693 do
•
•
•
•
•

CPC/2015
guarda: art. 693 do CPC/2015
mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar: art. 694, par. ún., do CPC/2015
Ministério Público; intervenção; interesse de incapaz: art. 698 do CPC/2015
solução consensual da controvérsia: art. 694 do
CPC/2015
união estável; reconhecimento e extinção: art. 698
do CPC/2015

ACÓRDÃO

• definição: art. 204 do CPC/2015
• embargos de declaração: art. 1.022 do CPC/2015
• obediência à ordem cronológica de conclusão:

AGÊNCIAS REGULADORAS

• Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
•
•
•
•
•
•

art. 12 do CPC/2015

•

CPC/2015

•

• registro em arquivo eletrônico: art. 943 do

ADJUDICAÇÃO: arts. 876 a 878 do CPC/2015

• auto; lavratura: art. 877 do CPC/2015
• bens penhorados: art. 904, II, do CPC/2015
• execução; bens do devedor: art. 825, I, do

CPC/2015
• exequente; oferecimento de preço não inferior ao
da avaliação: art. 876 do CPC/2015
• requerimento: art. 878 do CPC/2015

•
•
•
•

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

•

públicos em exercício na: Dec. no 4.334/2002
• licitações e contratos: Lei n o 8.666/1993
• organização; diretrizes para a reforma administrativa: Dec.‑lei n o 200/1967
• serviços públicos; participação, proteção e defesa
dos direitos do usuário: Lei no 13.460/2017

•

• audiências concedidas a particulares por agentes

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

• usuários; proteção e defesa dos direitos: Dec.

•
•
•
•

n o 9.492/2018

ADVOCACIA

• princípios fundamentais: arts. 1 o ao 7 o do Novo

Código de Ética e Disciplina da OAB
• regras do CDC; afasta a aplicação: Súm. n o 2 do
CFOAB

ADVOCACIA‑GERAL DA UNIÃO

• competência: Lei n 9.704/1998
• Lei Orgânica: LC n o 73/1993
• representação processual; União: art. 75, I, do
o

CPC/2015

• art. 30 do Novo Código de Ética e Disciplina da

OAB

ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 182 a 184 do

CPC/2015
• art. 8 o do Novo Código de Ética e Disciplina da
OAB

ADVOGADO

• vide HONORÁRIOS DE ADVOGADO do CPC/2015
• ato atentatório à dignidade da justiça; inaplica-

•
•
•
•
•
•

•

AGENTES PÚBLICOS

• Vide SERVIDORES PÚBLICOS
• arts. 37 a 41 e 169 da CF
• aposentadoria compulsória: art. 1 o da LC n o
•
•

ADVOCACIA PRO BONO

bilidade dos §§ 2 o a 5 o do art. 77; providências
a serem tomadas pelo órgão de classe: art. 77,
§ 6 o, do CPC/2015
atuação em causa própria: art. 106 do CPC/2015
atuação sem procuração: art. 104 do CPC/2015
direitos: art. 107 do CPC/2015
falecimento no curso do processo; restituição de
prazo para recurso: art. 1.004 do CPC/2015
recurso perante Tribunal; sustentação: art. 937
do CPC/2015
representação em juízo: art. 103 do CPC/2015

ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO

• incumbências: art. 16 da Lei n 13.844/2019
o

ADVOGADO PÚBLICO

•
•
•
•
•
•

• recurso especial: art. 1.042 do CPC/2015
• recurso extraordinário: art. 1.042 do CPC/2015

AGRAVO DE INSTRUMENTO

• qualificação de autarquia ou fundação como: Dec.

n o 2.487/1998
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•
•
•

•

sível ou improcedente; votação unânime; pagamento de multa ao agravado: art. 1.020, § 4 o,
do CPC/2015
direcionamento ao relator: art. 1.020, § 2 o, do
CPC/2015
indeferimento; reprodução de fundamentação
da decisão agravada; vedação: art. 1.020, § 3 o,
do CPC/2015
multa; depósito prévio; condição de procedibilidade de qualquer outro recurso, exceto Fazenda Pública e beneficiários da Justiça gratuita: art. 1.020,
§ 5 o, do CPC/2015
petição: art. 1.020, § 1 o, do CPC/2015

AGROTÓXICOS

• Lei n o 7.802/1989
• defensivos agrícolas; restrições ao uso e à propa-

ganda: Lei n o 9.294/1996

ÁGUAS

• Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei n o

9.433/1997

• poluição causada por óleo e outras substâncias

nocivas ou perigosas em: Lei no 9.966/2000

ALIENAÇÃO: arts. 879 a 903 do CPC/2015
ALIENAÇÃO JUDICIAL
• vide LEILÃO do CPC/2015
• art. 730 do CPC/2015

ALIENAÇÃO PARENTAL

• depoimento de incapaz; acompanhamento por

especialista: art. 699 do CPC/2015

ALIMENTOS

• competência: art. 53, II, do CPC/2015
• cumprimento da sentença: arts. 528 a 533 do

CPC/2015

• desconto em folha: art. 912 do CPC/2015
• execução: art. 911 do CPC/2015
• sentença condenatória; efeito suspensivo:

art. 1.012, § 1 o, II, do CPC/2015

ALVARÁ

• de licença ou autorização; poder público munici-

pal e o Corpo de Bombeiros Militar; disponibilização na internet: art. 10 da Lei no 13.425/2017
• processo de aprovação; estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público: requisitos:
art. 4 o da Lei n o 13.425/2017

AMEAÇA OU LESÃO A DIREITO

• apreciação jurisdicional: art. 3 o do CPC/2015

AMIANTO

• extração, industrialização, utilização, comerciali-

zação e transporte: Lei n o 9.055/1995

AMICUS CURIAE: art. 138 do CPC/2015
ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

n o 13.848/2019

• controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24

da Lei n o 13.848/2019

• defesa da concorrência; interação com a: arts. 25

a 28 da Lei n o 13.848/2019

• decisão interlocutória em fase de liquidação

• defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a

CPC/2015

•
•
•

•

AGÊNCIAS EXECUTIVAS

• cabimento: art. 1.020 do CPC/2015
• declaração de recurso manifestamente inadmis-

• defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33

AERONAVE

• resgate: art. 549 do CPC/2015

AGRAVO INTERNO

• atribuição de efeito suspensivo: art. 1.019, I, do

•

AFORAMENTO

152/2015
cargos públicos: arts. 48, X, e 84, VI, b, da CF;
art. 3 o da Lei n o 8.112/1990
disponibilidade: arts. 41, § 3o da CF; arts. 28, § 2o,
29 e 30 da Lei n o 8.112/1990
enriquecimento ilícito; sanções aplicáveis: Lei no
8.429/1992
subsídio: art. 39, § 4 o da CF
teto remuneratório: art. 37, IX, e § 9o da CF
Leis n os 8.112/1990, 8.745/1993
Súmulas n os 15, 16, 17, 20, 21, 22, 683, 684,
685 e 686
Súmulas n os 266, 377 e 378 do STJ

AGRAVO

• restituição dos autos; prazo: art. 234 do CPC/2015
• penhora; efeitos: art. 835, VIII, do CPC/2015

– ANA: Lei n 9.984/2000
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC: Lei
n o 11.182/2005
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: Lei
n o 9.427/1996
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS:
Lei n o 9.961/2000
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL:
Lei n o 9.472/1997
Agência Nacional de Transportes Aquaviários –
ANTAQ: Lei n o 10.233/2001
Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT: Lei n o 10.233/2001
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA: Lei n o 9.782/1999
Agência Nacional do Cinema – ANCINE: MP n o
2.228-1/2001
Agência Nacional do Petróleo – ANP: Lei n o
9.478/1997
articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei
n o 13.848/2019
controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24
da Lei n o 13.848/2019
defesa da concorrência; interação com as: arts. 25
a 28 da Lei n o 13.848/2019
defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
da Lei n o 13.848/2019
defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a
33 da Lei n o 13.848/2019
gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
gestão de recursos humanos: Lei no 9.986/2000
ilegitimidade; demanda entre concessionária e
usuário de telefonia: Súm. no 506 do STJ
interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019
processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o
13.848/2019
o

•
•
•

de sentença ou de cumprimento de sentença,
processo de execução e processo de inventário:
art. 1.015, par. ún., do CPC/2015
dia para julgamento; prazo: art. 1.020 do
CPC/2015
hipóteses de cabimento: art. 1.015 do CPC/2015
intimação do agravado: art. 1.019, II, do
CPC/2015
intimação do Ministério Público: art. 1.019, III,
do CPC/2015
julgamento antecipado parcial do mérito; impugnação: art. 356, § 5 o, do CPC/2015
juntada de cópia da petição, do comprovante de
interposição e da relação de documentos que instruíram o recurso: art. 1.018 do CPC/2015
petição; instrução: art. 1.017 do CPC/2015
requisitos: art. 1.016 do CPC/2015

da Lei n o 13.848/2019

33 da Lei n o 13.848/2019

• gestão; organização; processo decisório; controle

social: Lei n o 13.848/2019

• interação operacional; agências ou órgãos de re-

gulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019

• processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o

13.848/2019

ANAC – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

n o 13.848/2019

• controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24

da Lei n o 13.848/2019

• defesa da concorrência; interação com a: arts. 25

a 28 da Lei n o 13.848/2019

• defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33

da Lei n o 13.848/2019
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33 da Lei n o 13.848/2019
• gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
• interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019
• processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o
13.848/2019

ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei
•
•
•
•
•
•
•

n o 13.848/2019
controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24
da Lei n o 13.848/2019
defesa da concorrência; interação com a: arts. 25
a 28 da Lei n o 13.848/2019
defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
da Lei n o 13.848/2019
defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a
33 da Lei n o 13.848/2019
gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019
processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o
13.848/2019

ANCINE – AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei
•
•
•
•
•
•
•

n o 13.848/2019
controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24
da Lei n o 13.848/2019
defesa da concorrência; interação com a: arts. 25
a 28 da Lei n o 13.848/2019
defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
da Lei n o 13.848/2019
defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a
33 da Lei n o 13.848/2019
gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019
processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o
13.848/2019

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

n 13.848/2019
controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24
da Lei n o 13.848/2019
defesa da concorrência; interação com a: arts. 25
a 28 da Lei n o 13.848/2019
defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
da Lei n o 13.848/2019
defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a
33 da Lei n o 13.848/2019
gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019
processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o
13.848/2019
o

•
•
•
•
•
•
•

ANM – AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

• processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o

• processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o

ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

ANULAÇÃO DE CASAMENTO

13.848/2019

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei
•
•
•
•
•
•
•

n o 13.848/2019
controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24
da Lei n o 13.848/2019
defesa da concorrência; interação com a: arts. 25
a 28 da Lei n o 13.848/2019
defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
da Lei n o 13.848/2019
defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a
33 da Lei n o 13.848/2019
gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019
processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o
13.848/2019

ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

•
•
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n o 13.848/2019

• controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24

da Lei n o 13.848/2019

• defesa da concorrência; interação com a: arts. 25

a 28 da Lei n o 13.848/2019

• defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33

da Lei n o 13.848/2019

• defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a

33 da Lei n o 13.848/2019

• gestão; organização; processo decisório; controle

social: Lei n o 13.848/2019

• interação operacional; agências ou órgãos de re-

gulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019

• processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o

13.848/2019

APÁTRIDA

APELAÇÃO

a 28 da Lei n 13.848/2019

• efeito suspensivo: art. 1.012 do CPC/2015
• requisitos: arts. 1.009 a 1.011 do CPC/2015

da Lei n o 13.848/2019

• por idade; proventos proporcionais; aplicabilida-

o

• defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
• defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a

33 da Lei n 13.848/2019
o

• gestão; organização; processo decisório; controle

social: Lei n o 13.848/2019

• interação operacional; agências ou órgãos de re-

gulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
de: LC n o 152/2015

AQUICULTURA E PESCA

• Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável

da: Lei n o 11.959/2009

ARBITRAGEM

• permissão: art. 3 o, § 1 o, do CPC/2015

• processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o

ÁREA PÚBLICA

ANTAQ – AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

• ocupação e utilização; outorga; transferência:

13.848/2019

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

n o 13.848/2019

• controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24

da Lei n o 13.848/2019

• defesa da concorrência; interação com a: arts. 25

• ocupação e utilização: Lei n o 13.311/2016
• ocupação e utilização; outorga; extinção: art. 3 o

da Lei n o 13.311/2016

art. 2 o da Lei n o 13.311/2016

ARGUIÇÃO DE FALSIDADE: arts. 430 a 433 do
CPC/2015

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE:

a 28 da Lei n o 13.848/2019

arts. 948 a 950 do CPC/2015

da Lei n 13.848/2019

• Lei n o 8.159/1991

• defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33

ARQUIVOS PÚBLICOS E PRIVADOS

• defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a

ARRENDAMENTO MERCANTIL

o

33 da Lei n o 13.848/2019

• gestão; organização; processo decisório; controle

social: Lei n 13.848/2019
o

• interação operacional; agências ou órgãos de re-

gulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019
• processo decisório: arts. 4 o a 13 da Lei n o
13.848/2019

ANTICORRUPÇÃO

• Lei n o 12.846/2013 e Dec. n o 8.420/2015

ANTICRESE

• ineficácia da alienação; credor não intimado:

art. 804 do CPC/2015
• título executivo: art. 784, V, do CPC/2015

ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
•

•

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

da Lei n o 13.848/2019

• defesa da concorrência; interação com a: arts. 25

•

•

ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

• proteção: art. 26 da Lei n o 13.445/2017
• redução de casos: art. 26 da Lei n o 13.445/2017

• controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

•

• competência: art. 53, I, a, b e c, do CPC/2015

n 13.848/2019
o

• articulação entre agências: arts. 29 a 30 da Lei

n o 13.848/2019
controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24
da Lei n o 13.848/2019
defesa da concorrência; interação com a: arts. 25
a 28 da Lei n o 13.848/2019
defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
da Lei n o 13.848/2019
defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a
33 da Lei n o 13.848/2019
gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019

13.848/2019

•
•
•
•
•

n o 13.848/2019
controle social; prestação de contas: arts. 14 a 24
da Lei n o 13.848/2019
defesa da concorrência; interação com a: arts. 25
a 28 da Lei n o 13.848/2019
defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 33
da Lei n o 13.848/2019
defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a
33 da Lei n o 13.848/2019
gestão; organização; processo decisório; controle
social: Lei n o 13.848/2019
interação operacional; agências ou órgãos de regulação estaduais, distratais e municipais: arts. 34
e 35 da Lei n o 13.848/2019

Índice por Assuntos

• defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 a

• obrigações; sujeição: art. 9 o, par. ún., V, da Lei

n o 9.613/1998

ASILO POLÍTICO

• condição jurídica: arts. 27 a 29 da Lei

n o 13.445/2017

ASSISTÊNCIA

• intervenção de terceiro interessado: art. 119 do

CPC/2015

• pedido; deferimento: art. 120 do CPC/2015

ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL: art. 124 do
CPC/2015

ASSISTÊNCIA SIMPLES: arts. 121 a 123 do
CPC/2015

ASSISTENTE TÉCNICO

• adiantamento da remuneração: art. 95 do

CPC/2015

ASSOCIAÇÃO

• ausência de personalidade jurídica; ré em ação;

competência: art. 53, III, c, do CPC/2015

ASSOCIAÇÃO IRREGULAR

• oposição da irregularidade quando demandada;

inadmissibilidade: art. 75, § 2o, do CPC/2015

• representação processual: art. 75, IX, do

CPC/2015

ATA NOTARIAL: art. 384 do CPC/2015
ATIVIDADE NOTARIAL

• e de registro; ingresso na carreira: arts. 14 a 19

da Lei n o 8.935/1994

ATO ADMINISTRATIVO

• art. 49 da Lei n o 8.666/1993
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