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Constitucional e Administrativo VII

A Editora Rideel, empresa com 50 anos de história e destacada atuação na área de publicação de legislação, 
apresenta, com muito orgulho, a Coleção Legislação Exame de Ordem.

Pensada especialmente para os examinandos da OAB, a Coleção é dividida em volumes que trazem 
matérias específicas, facilitando seu uso durante a 2a Fase do certame. Compõem a coleção: Vade Mecum 
Penal, CLT Organizada, Vade Mecum Tributário, Vade Mecum Constitucional e Administrativo e Vade Mecum 
Civil e Empresarial.

Organizado por professores com destacada atuação na preparação de alunos para o Exame de Ordem, o 
conteúdo de cada título foi especialmente elaborado para atender aos requisitos do edital da prova.

Todos os volumes contam com a CF na íntegra, códigos e legislação complementar na íntegra e em excertos 
(selecionados somente artigos relevantes para cada matéria). Também trazem notas remissivas nos principais 
dispositivos legais, permitindo correlacionar os temas e, dessa maneira, ter uma consulta mais assertiva, segura 
e rápida, o que melhorará sobremaneira seu desempenho durante a 2a Fase.

Todas as obras estão em conformidade com o Edital do Exame da OAB e podem ser consultadas durante 
a 2a Fase, pois não trazem nenhum dos conteúdos vedados pela banca examinadora.

A coleção traz os mais modernos recursos de diagramação e conta com muitos facilitadores de consulta 
que constituem um diferencial que, acreditamos, será apreciado por todos os estudantes. São eles:

• Índice Cronológico Geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra com as respectivas 
ementas oficiais

• Notas remissivas objetivas e diretas a outros artigos, diplomas legais e súmulas dos tribunais superiores

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código

• Índice por Assuntos Geral da Obra (que abrange a legislação complementar e súmulas)

• Atualizações de 2021 em destaque (negrito e itálico)

• 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

Além disso, diante da rica produção legislativa no Brasil, visando brindar seus leitores com material sempre 
atualizado, a Rideel mantém, gratuitamente, as atualizações publicadas até 31 de dezembro de 2021 em seu 
site www.apprideel.com.br. Para acessar, basta fazer seu cadastro.

Visando o contínuo aprimoramento das nossas publicações, permanecemos à disposição para eventuais 
elogios, críticas e sugestões por meio do e-mail sac@rideel.com.br.

Bons estudos!

O Editor

Apresentação
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Decreto‑Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; 
revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras 
providências (Excertos) .........................................................................................................................................  1211

• 12.562, de 23 de dezembro de 2011 – Regulamenta o inciso III do art. 36 da Constituição Federal, para dispor sobre o 
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dos Decretos‑Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do 
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de 3 (três) entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do Poder Executivo (FUNPRESP‑EXE), Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Legislativo (FUNPRESP‑LEG) e Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário (FUNPRESP‑JUD); altera dispositivos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras 
providências .........................................................................................................................................................  1243

• 12.651, de 25 de maio de 2012 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166‑67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências ...............................................................................................................................................  1258
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• 12.813, de 16 de maio de 2013 – Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder 
Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e revoga dispositivos da Lei no 9.986, 
de 18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias no 2.216‑37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225‑45, de 4 de setembro 
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10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 28 de maio de 2003, 9.719, de 27 de novembro de 1998, e 8.213, de 24 de 
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem-
bleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrá-
tico, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTI-
TUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
c	Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
c	No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado na EC no 2, 

de 25‑8‑1992, 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.
I – a soberania;
c	Arts. 20, VI, 21, I, II e III, 49, II, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta 

Constituição.
II – a cidadania;
c	Arts. 5o, XXIV, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, 60, § 4o, IV, e 74, 

§ 2o, desta Constituição.
c	Lei no 4.717, de 29‑6‑1965 (Lei da Ação Popular).
c	Art. 14 da Lei no  8.429, de 2‑6‑1992 (Lei da Improbidade 

Administrativa).
c	Art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 21‑6‑1993 (Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos).
c	Lei no 9.265, de 12‑2‑1996, regulamenta o inciso LXXVII do art. 5o 

da Constituição, dispondo sobre a gratuidade dos atos necessá‑
rios ao exercício da cidadania.

c	Art. 87, § 2o, da Lei no 13.303, de 30‑6‑2016 (Estatuto Jurídico 
das Empresas Estatais).

III – a dignidade da pessoa humana;
c	Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII, LXXVII, 34, VII, b, 226, §7o, 227 

e 230 desta Constituição.
c	Súm. Vinc. no 6 do STF: Não viola a Constituição o estabeleci‑

mento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças 
prestadoras de serviço militar inicial.

c	Súm. Vinc. no 11 do STF: Só é lícito o uso de algemas em casos 
de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integri‑
dade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de respon‑
sabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

c	Súm. Vinc. no 14 do STF: É direito do defensor, no interesse do 
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, 
já documentados em procedimento investigatório realizado por 
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 
exercício do direito de defesa.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
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, § 8o, XIII, 60, § 4o, II, e 61, §§ 2o e 4o, III, 

desta Constituição.
Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
c	Súm. no 649 do STF: É inconstitucional a criação, por Consti‑

tuição estadual, de órgão de controle administrativo do Poder 
Judiciário do qual participem representantes de outros Poderes 
ou entidades.

c	Arts. 5o, XXXV e LXXIII, 31, § 1o, 49, V, 60, § 4o, III, e 71 desta 
Constituição.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Fe-
derativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
c	Arts. 23, par. ún., 174, § 1o, e 214 desta Constituição.
c	Art. 3o, caput, II, § 2o, II, III e IV, da Lei no 8.666, de 21‑6‑1993 (Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos).
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desi-
gualdades sociais e regionais;
c	Arts. 23, X, 146, III, d, 170, IX, e 179 desta Constituição.
c	Arts. 79 a 82 do ADCT.
c	LC no 123, de 14‑12‑2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte).
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de ori-
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.
c	Arts. 7o, XXX, 12, §§ 2o e 3o, 37, I e VIII, 39, § 3o, 40, § 3o, 89, VII, 

207, § 1o, e 222, caput e §§ 1o a 3o, desta Constituição.
c	Art. 5o, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112, de 11‑12‑1990 (Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações Pú‑
blicas Federais).

c	O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes a ADPF 
no 132 (como ação direta de inconstitucionalidade) e a ADIN 
no 4.277, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para dar 

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA  

DO BRASIL
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ao art. 1.723 do CC interpretação conforme à CF para dele excluir 
qualquer significado que impeça o reconhecimento da união con‑
tínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como 
entidade familiar (DOU de 13‑5‑2011).

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios:

c	Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.
I – independência nacional;

c	Arts. 78, caput, e 91, § 1o, III e IV, desta Constituição.
II – prevalência dos direitos humanos;

c	Dec. no 678, de 6‑11‑1992, promulga a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica.

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	Art. 5o, XLII e XLIII, desta Constituição.
IX – cooperação entre os povos para o progresso da huma-
nidade;
X – concessão de asilo político.

c	Art. 5o, LII, desta Constituição.
c	Arts. 27 a 29 da Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei de Migração).
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.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5o 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 liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

c	Arts. 3o, IV, 5o, §§ 1o e 2o, 7o, XXX, 12, §§ 2o e 3o, 14, caput, 37, I e 
VIII, 39, § 3o, 40, § 3o, e 60, § 4o, IV, 89, VII, 207, § 1o, e 222, caput 
e §§ 1o a 3o, desta Constituição.

c	Art. 5o, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112, de 11‑12‑1990 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações  Pú‑
blicas Federais).

c	Lei no 12.990, de 9‑6‑2004, dispõe sobre a reserva aos negros de 
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos pú‑
blicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos 
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das 
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista controladas pela União.

c	Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei de Migração).
c	Súm. Vinc. no 6 do STF: Não viola a Constituição o estabeleci‑

mento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças 
prestadoras de serviço militar inicial.

c	Súm. Vinc. no 11 do STF: Só é lícito o uso de algemas em casos 
de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integri‑
dade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de respon‑
sabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;
c	Arts. 7o, XXX, 39, § 3o, 143, § 2o, e 226, § 5o, desta Constituição.
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;
c	Arts. 14, § 1o, I, 37, caput, e 143 desta Constituição.
c	Súm. Vinc. no 44 do STF: Só por lei se pode sujeitar a exame 

psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
c	Súm. no 636 do STF: Não cabe recurso extraordinário por contra‑

riedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua 
verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas 
infraconstitucionais pela decisão recorrida.

c	Súm. no 686 do STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psico‑
técnico a habilitação de candidato a cargo público.

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento de-
sumano ou degradante;
c	Art. 5o, XLIII, XLVII, XLIX, LXII, LXIII, LXV e LXVI, desta 

Constituição.
c	Lei no 13.869, de 5‑9‑2019 (Lei do Abuso de Autoridade).
c	Súm. Vinc. no 11 do STF: Só é lícito o uso de algemas em casos 

de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integri‑
dade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de respon‑
sabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 
de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;
c	Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c	Súm. no 611 do STJ: Desde que devidamente motivada e com 

amparo em investigação ou sindicância, é possível a instaura‑
ção de processo administrativo disciplinar com base em denún‑
cia anônima, em face do poder‑dever de autotutela imposto à 
Administração.

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 no 13.188, de 11‑11‑2015 (Lei do Direito de Resposta).
c	Súm. no 37 do STJ: São cumuláveis as indenizações por dano 

material e dano moral oriundos do mesmo fato.
c	Súm. no 227 do STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
c	Súm. no 362 do STJ: A correção monetária do valor da indeniza‑

ção do dano moral incide desde a data do arbitramento.
c	Súm. no 387 do STJ: É lícita a cumulação das indenizações de 

dano estético e dano moral.
c	Súm. no 388 do STJ: A simples devolução indevida de cheque 

caracteriza dano moral.
c	Súm. no 403 do STJ: Independe de prova do prejuízo a indeniza‑

ção pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com 
fins econômicos ou comerciais.

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garanti-
da, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;
c	Art. 210, § 1o, desta Constituição.
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assis-
tência religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de cren-
ça religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 

Arts. 4o e 5o
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Índice Alfabético‑Remissivo da  
Constituição Federal, de suas  

Disposições Transitórias

A
ABASTECIMENTO ALIMENTAR: art. 23, VIII
ABUSO
• direito de greve: art. 9o, § 2o

• exercício da função: art. 14, § 9o, in fine
• prerrogativas: art. 55, § 1o

ABUSO DE PRERROGATIVAS
• por Deputado e Senador: art. 55, § 1o

ABUSO DO DIREITO DE GREVE
• penas da lei: art. 9o, § 2o

ABUSO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
• casos de inelegibilidade a serem fixados por lei 

complementar: art. 14, § 9o

ABUSO DO PODER
• concessão de habeas corpus: art. 5o, LXVIII
• concessão de mandado de segurança: art. 5o, 

LXIX 
• direito de petição: art. 5o, XXXIV, a
• econômico: art. 173, § 4o

• exercício da função: art. 14, § 9o

ABUSO DO PODER ECONÔMICO
• vedação, repressão: art. 173, § 4o

ABUSO SEXUAL
• criança e adolescente; violência; exploração: 

art. 227, § 4o

AÇÃO
• habeas corpus: art. 5o, LXXVII
• habeas data: art. 5o, LXXVII
• impugnação de mandato eletivo: art. 14, §§ 10 

e 11
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• promoção pelo Ministério Público: art.  129, 

III, § 1o

AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE: ADC/ADECON
• cabimento e competência: art. 102, I, a
• eficácia e efeito: art. 102, § 2o

• legitimados: art. 103, caput
• processo e julgamento: art. 102, I, a
AÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE
• competência para propor: art. 103
• decisões definitivas de mérito proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal; eficácia: art. 102, 
§ 2o

• de lei ou ato normativo federal; processo e jul-
gamento: art. 102, I, a

AÇÃO DE HABEAS CORPUS
• gratuidade: art. 5o, LXXVII
AÇÃO DE HABEAS DATA
• gratuidade: art. 5o, LXXVII
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 
ELETIVO: art. 14, §§ 10 e 11.
AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
• apreciação pelo Supremo Tribunal Federal: 

art. 103, § 3o

• citação do Advogado-Geral da União: art. 103, 
§ 3o

• declaração: art. 103, § 2o

• legitimidade: art. 103, I a IX
• proposição: art. 103, §§ 1o a 3o

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE: ADI/ADIN
• cabimento; de lei ou ato normativo federal ou 

estadual: art. 102, I, a
• citação do Advogado-Geral da União: art. 103, 

§ 3o

• competência: art. 102, I, a

• decisão definitiva de mérito proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, efeito vinculante: 
art. 102, § 2o

• eficácia e efeito: art. 102, § 2o

• legitimados: art. 103, caput
• legitimidade ativa: arts. 103 e 129, IV
• oitiva do Procurador-Geral da República: 

art. 103, § 1o

• omissão da medida: art. 103, § 2o

• processo e julgamento: art. 102, I, a
• recurso extraordinário: art. 102, III
• suspensão da execução de lei: art. 52, X
AÇÃO PENAL
• art. 37, § 4o

• para os casos de improbidade administrativa: 
art. 37, § 4o

• privada: art. 5o, LIX
• pública: art. 129, I
AÇÃO PENAL PRIVADA
• nos crimes de ação pública; caso: art. 5o, LIX
AÇÃO PENAL PÚBLICA
• proposição pelo Ministério Público: art. 129, I
AÇÃO POPULAR
• proposição: art. 5o, LXXIII
AÇÃO PRIVADA
• nos crimes de ação pública; caso: art. 5o, LIX
AÇÃO PUBLICA: art. 5o, LIX
AÇÃO RESCISÓRIA
• competência do STF: art. 102, I, j
• competência do STJ: art. 105, I, e
• competência do TRF: art. 108, I, b
• decisões antes da promulgação da Constituição 

Federal: art. 27, § 10 do ADCT
• processo e julgamento: art. 102, I, j
AÇÃO TRABALHISTA
• prescrição: arts. 7o, XXIX, e 114
ACESSO
• cultura, educação, ciência: art. 23, V
• informação: art. 5o, XIV
ACIDENTES DO TRABALHO
• cobertura pela previdência social: art. 201, I 

e § 10
• seguro: art. 7o, XXVIII
ACORDOS
• coletivos de trabalho: art. 7o XXVI
• internacionais; competência do Congresso Na-

cional: art. 49, I
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO
• reconhecimento: art. 7o, XXVI
ACUSADOS
• contraditório e ampla defesa: art. 5o, LV
• direito ao processo legal: art. 5o, LIV
• processo e sentença: art. 5o, LIII
ADICIONAL
• art. 17 do ADCT
• atividade penosa, insalubre e perigosa: art. 7o, 

XXIII
• remuneração: art. 7o, XXIII
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
• arts. 37 a 43
• ação popular: art. 5o, LXXIII
• acumulação de cargos ou empregos: art. 37, 

XVI, c, e art. 17, §§ 1o e 2o, do ADCT
• administração fazendária: arts. 37, XVIII, 144, 

§ 1o

• admissão sem concurso: art. 71, III
• aposentadoria: art. 40, § 1o

• apreciação da legalidade: art. 19 do ADCT

• atos, fiscalização e controle: art. 49, X
• atos ilícitos contra o erário, prescrição: art. 37, 

§ 5o

• aumento do despesas: art. 63, I
• cargos em comissão: art. 37, II e V
• cargos em comissão e função de confiança: 

art. 37, V e XVII
• cargos, empregos e funções: arts. 37, I, II, IV; 

61, § 1o, II, a
• competência privativa do Presidente da Repú-

blica: art. 84, VI
• contas, fiscalização, controle externo: art. 71
• contratos, licitação: arts. 22, XXVII, e 37, XXI
• controle externo e interno: art. 70
• controle externo: art. 71
• controlo interno: art. 74, II
• criação, estruturação e atribuições de Minis-

térios e outros órgãos: arts. 48, X, 61, § 1o, 
II, e 84, VI

• créditos orçamentários e adicionais: art. 167, II
• despesas, aumento: art. 63, I
• despesas com pessoal: art.  169; art.  38, 

par. ún., do ADCT
• despesas excedentes: art. 167, II
• disposições gerais: arts. 37 e 38
• entidades sob intervenção ou liquidação extra-

judicial: art. 46 do ADCT
• finanças: art. 163, I
• fiscalização de atos; Congresso Nacional: 

art. 49, X
• funções de confiança: art. 37, V e XVII
• gestão e consulta da documentação governa-

mental: art. 216, § 2o,
• gestão financeira e patrimonial: art. 165, § 9o 

e art. 35, § 2o, do ADCT
• improbidade: art. 37, § 4o

• inclusão plano plurianual: art. 167, § 1o

• informações privilegiadas: art. 37, § 7o

• inspeções e auditorias: art. 71, IV
• investimento e seguridade social: arts. 165, 

§ 5o; 167, VIII
• licitação para serviços públicos: art. 175, caput
• limites remuneratórios do servidor público aos 

Estados e ao DF: art. 37, § 12
• limites remuneratórios do servidor público: 

art. 37, § 11
• ministérios e órgãos: arts. 48, XI, 61, § 1o, II, e
• orçamento fiscal: arts. 165, § 5o, e 167, VIII
• prescrição dos atos ilícitos contra o erário: 

art. 37, § 5o

• prestação de contas de pessoa física ou enti-
dade pública: art. 70, par. ún.

• princípios: art. 37
• publicidade dos órgãos: art. 37, § 1o

• regime e planos de carreira: art. 39, caput, e 
art. 24 do ADCT

• regiões: art. 43, §§ 1o a 3o

• remuneração e subsídio servidor público: 
art. 37, XI

• servidores públicos: arts. 39 a 41
• taxas dos serviços públicos: art. 145, II
• vencimentos do pessoal da administração di-

reta: art. 39, § 1o

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
• competência do Ministro de Estado: art. 87, 

par. ún.
• metas e prioridades: art. 165, § 2o

• plano plurianual: art. 165, § 1o

ADOÇÃO
• art. 227, §§ 5o e 6o
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Código de Processo Civil.
c	Publicada no DOU de 17‑3‑2015.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Parte Geral

LIVRO I – DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS

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 inter-
pretado conforme os valores e as normas fundamentais esta-
belecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 
observando-se as disposições deste Código.
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desen-
volve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça 
ou lesão a direito.
§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução con-
sensual dos conflitos.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Pú-
blico, inclusive no curso do processo judicial.
c	Art. 5o, XXXV, da CF.
c	Lei no 9.307, de 23‑09‑1996 (Lei da Arbitragem).
Art. 4o 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.
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo 
deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito 
justa e efetiva.
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em 
relação 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.
c	Art. 5o, LV, da CF.
Art. 8o 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 publicida-
de e a eficiência.
c	Arts. 1o, III, e 37, da CF.
c	Art. 5o da LINDB.
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 
que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I – à tutela provisória de urgência;
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.
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena 
de nulidade.
Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser 
autorizada a presença somente das partes, de seus advoga-
dos, de defensores públicos ou do Ministério Público.
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmen-
te, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença 
ou acórdão.
c	Caput com a redação dada pela Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.
§ 1o A lista de processos aptos a julgamento deverá estar per-
manentemente à disposição para consulta pública em cartório 
e na rede mundial de computadores.
§ 2o Estão excluídos da regra do caput:
I – as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 
acordo ou de improcedência liminar do pedido;
II – o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese 
jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
III – o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de 
resolução de demandas repetitivas;
IV – as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;
V – o julgamento de embargos de declaração;
VI – o julgamento de agravo interno;
VII – as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Con-
selho Nacional de Justiça;
VIII – os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que 
tenham competência penal;
IX – a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhe-
cida 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 crono-
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lógica 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 re-
tornará 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 hou-
ver necessidade de realização de diligência ou de complemen-
tação da instrução;
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 proces-
suais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas pre-
vistas 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.
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos elei-
torais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

LIVRO II – DA FUNÇÃO JURISDICIONAL

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.
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade.
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
c	Arts. 5o, XXI e LXX, e 8o, III, da CF.
c	Arts. 267 e 295 deste Código.
c	Arts. 81 e 82 do CDC.
c	Art. 5o da Lei no 7.347, de 24‑7‑1985 (Lei da Ação Civil Pública).
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substi-
tuído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
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	Súm. no 181 do STJ: É admissível ação declaratória, visando ob‑

ter certeza quanto a exata interpretação de clausula contratual.
c	Súm. no 242 do STJ: Cabe ação declaratória para reconhecimen‑

to de tempo de serviço para fins previdenciários.
II – da autenticidade ou da falsidade de documento.
Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda 
que tenha ocorrido a violação do direito.

TÍTULO II – DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO 
NACIONAL E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

CAPÍTULO I
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar 
e julgar as ações em que:

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver do-
miciliado no Brasil;
II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III – o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, conside-
ra-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que 
nele tiver agência, filial ou sucursal.
c	Arts. 9 e 12, VIII e § 3o, do CC.
c	Art. 12 da LINDB.
Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira 
processar e julgar as ações:
I – de alimentos, quando:
a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;
b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou pro-

priedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de 
benefícios econômicos;

II – decorrentes de relações de consumo, quando o consumi-
dor tiver domicílio ou residência no Brasil;
III – em que as partes, expressa ou tacitamente, se submete-
rem à jurisdição nacional.
Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com ex-
clusão de qualquer outra:
I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
c	Arts. 10 e 12 da LINDB.
II – em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirma-
ção 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	Arts. 96 e 982 deste Código.
c	Arts. 7o, 10, 14 e 18 da LINDB.
III – em divórcio, separação judicial ou dissolução de união es-
tável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que 
o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio 
fora do território nacional.
Art. 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não in-
duz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária 
brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são co-
nexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados 
internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil.
Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição 
brasileira não impede a homologação de sentença judicial es-
trangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil.
Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o pro-
cessamento e o julgamento da ação quando houver cláusula 
de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato interna-
cional, arguida pelo réu na contestação.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de compe-
tência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.
§ 2o Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1o a 4o.

CAPÍTULO II

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

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;
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A
ABANDONO DA CAUSA
• extinção do processo: arts. 485, III, e § 1o, e 

486, § 3o

ABUSO DE AUTORIDADE
• Lei no 13.869/2019
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA
• tutela de evidência: art. 311, I
AÇÃO
• acessória; competência: art. 61
• anulatória de partilha; prescrição: art.  657, 

par. ún.
• capacidade: arts. 70 a 76
• cominatória: arts. 139, IV, 497 a 501, 536 e 538
• conexão ou continência: arts. 57 e 58
• consentimento do cônjuge; intimação: art. 73, 

§ 3o

• consentimento do cônjuge; silêncio: art. 73, 
§ 4o

• contra ausente; competência: art. 49
• desistência: arts. 105, 335, § 2o, 343, § 2o, e 

485, § 4o

• imobiliárias; citação e consentimento necessá-
rio do cônjuge: art. 73

• iniciativa da parte: art. 2o

• interesse: arts. 17 e 19
• legitimidade: arts. 17 e 18
• Ministério Público: arts 177 e 178
• monitória: vide AÇÃO MONITÓRIA
• propositura: art. 312
• propositura e contestação; requisitos: art. 17
• renovação: art. 486
• valor da causa: arts. 291 a 293 
AÇÃO ACESSÓRIA
• propositura no juízo competente para a ação 

principal: art. 61
AÇÃO ANULATÓRIA
• partilha: art. 657, par. ún.
AÇÃO CAUTELAR
• vide MEDIDAS CAUTELARES E PROCESSO 

CAUTELAR
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• Lei no 7.347/1985
• Lei no 7.913/1989
AÇÃO COMINATÓRIA: arts. 139, IV, 497 a 501, 
536 e 538
AÇÃO CONTRA GESTOR DE NEGÓCIOS 
ALHEIOS
• competência: art. 53, IV, b
AÇÃO DE ALIMENTOS
• vide ALIMENTOS
AÇÃO DE COBRANÇA
• art. 884 do CC
• Lei no 8.666/1993
AÇÃO DECLARATÓRIA
• violação de direito; cabimento: art. 20
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO
• depoimento pessoal: art. 388, par. ún.
AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
TÍTULOS AO PORTADOR
• art. 259, II
• competência: art. 53, III
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
• vide CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO
• auto de demarcação; lavratura e homologação: 

arts. 586 e 587
• citação: arts. 576 e 577
• colocação de marcos: arts. 582 a 584 
• elaboração de laudo: art. 580
• legitimidade: arts. 569, I, e 575

• pedido cumulado com divisão: art. 570
• peritos: art. 579
• petição inicial: art. 574
• planta: art. 583
• procedimento comum: art. 578
• sentença: art. 581
• sentença; efei to meramente devolut ivo: 

art. 1.012, § 1o, I
AÇÃO DE DIVISÃO
• auto de divisão: art. 597
• benfeitorias; confinantes: art. 593
• citação: arts. 576 a 589
• condomínio; apresentação de títulos e qui-

nhões: art. 591
• confinantes; restituição de terreno usurpado: 

art. 594
• demarcação dos quinhões: art. 596, par. ún.
• fundamentação do laudo: art. 595
• oitiva das partes: art. 592
• partilha: art. 596
• pedido cumulado com demarcação: art. 570
• pedido impugnado: art. 592, §2o

• pedido não impugnado: art. 592, § 1o

• perícia; dispensa: art. 573
• peritos, procedimentos: art. 595
• petição inicial: art. 588
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
• arts. 550 a 553
• apresentação de contas pelo réu fora do prazo 

previsto: art. 550, § 6o

• apresentação de contas pelo réu no prazo pre-
visto: art. 550 § 6o

• apresentação pelo réu: art. 551
• contas de inventariante, tutor, curador, depo-

sitário ou outro administrador: art. 553
• contas de inventariante, tutor, curador, depo-

sitário ou outro administrador; condenação a 
pagar saldo não cumprida no prazo; destituição 
do cargo: art. 553, par. ún.

• contas do autor; apresentação: art. 551, § 2o

• impugnação: art. 550, § 3o

• impugnação pelo autor; prazo para o réu dar 
justificativa: art. 551, § 1o

• pedido não contestado: art. 550, § 4o

• petição inicial: art. 550, § 12
• prestação de contas, prazo para manifestação 

do autor: art. 550, §2o

• procedência do pedido: art. 550, § 5o

• requerimento: art. 550
• sentença; constituição de titulo executivo judi-

cial: art. 552
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER OU NÃO 
FAZER
• sentença: art. 497
AÇÃO DE RECONHECIMENTO
• causa relativa ao mesmo ato jurídico, conexão: 

art. 55, § 2o, I
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO
• vide REPARAÇÃO DE DANO 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
E AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE
• Lei no 9.868/1999
AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO
• art. 37, § 6o, da CF
• arts. 43 e 186 do CC
AÇÃO MONITORIA
• ação rescisória: art. 701, § 3o

• adimplemento de obrigação de fazer ou de não 
fazer: art. 700, III

• citação: art. 700, § 7o

• competência: art. 700
• constituição de t í tulo executivo judicial: 

art. 701. § 2o

• embargos: art. 702
• entrega de bem móvel ou imóvel: art. 700, II
• entrega de coisa fungível ou infungível: 

art. 700, II
• evidência do direito do autor: art. 701
• Fazenda Pública: art. 700, §6o

• Fazenda Pública como ré: art. 701, § 4o

• pagamento de quantia em dinheiro: art. 700, I
• petição inicial: art. 700, §§ 2o e 4o

• prova documental; dúvida sobre a idoneidade: 
art. 700, § 5o

• prova escrita: art. 700, § 1o

• réu; cumprimento do mandado no prazo; isen-
ção de custas processuais: art. 701, § 1o

• valor da causa: art. 700, § 3o

• Súmulas nos 282, 292, 299, 339, 503 e 504 do 
STJ

AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA
• sentença: art. 498
AÇÃO PAULIANA
• embargos de terceiro: arts. 674 a 681
• fraude contra credores: art. 792 
AÇÃO POPULAR
• art. 5o, LXXIII, da CF
• Lei no 4.717/1965
AÇÃO POSSESSORIA
• ampla publicidade: art. 554, §3o

• citação pessoal: art. 554, §2o

• conhecimento do pedido: art. 554 
• contestação: art. 556
• demanda pendente; reconhecimento de domí-

nio; impossibilidade: art. 557 
• litisconsórcio passivo numeroso; citação pes-

soal e por edital: art. 554, § 1o

• medida para cumprir-se tutela provisória ou 
final: art. 555, par. ún., II

• medida para evitar nova turbação ou esbulho: 
art. 555, par. ún., I

• pedido cumulado com indenização dos frutos:  
art. 555, II

• pedido cumulado com perdas e danos: art. 555, 
I

AÇÃO POSSESSORIA IMOBILIÁRIA
• competência: art. 47, § 2
AÇÃO RESCISÓRIA
• admissibilidade: art. 966
• concessão de tutela provisória: art. 969
• decadência: art. 975
• delegação de competência: art. 972
• indeferimento de petição inicial: art. 968, § 3o

• legitimidade: art. 967
• partilha; julgamento por sentença: art. 658
• petição inicial; requisitos: art. 968
• razões finais: art. 973
• relatório: art. 971 
ACAREAÇÃO: art. 461, II
ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
• Lei no 12.527/2011
ACIDENTE DE VEÍCULOS
• reparação de dano; competência: art.53, V
AÇÕES DE FAMILIA
• abuso ou alienação parental: art. 699
• acordo não aceito; regras do procedimento 

comum: art. 697
• audiência de mediação e conciliação: art. 696
• citação: art. 695, §§ 1o a 4o

• citação do réu: art. 695
• citação do réu; comparecimento à audiência 

de mediação e conciliação: art. 695
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c	Antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), cuja ementa foi 
alterada pela Lei no 12.376, de 30‑12‑2010.

c	Publicado no DOU de 9‑9‑1942, retificado no DOU de 8‑10‑1942 
e no DOU de 17‑6‑1943.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 
em todo o País quarenta e cinco dias depois de oficialmente 
publicada.
§ 1o Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasi-
leira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficial-
mente publicada.
§ 2o Revogado. Lei no 12.036, de 1o-10-2009.
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação 
de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos 
parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei 
nova.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais 
a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se res-
taura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que 
não a conhece.
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais 
de direito.
Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 
que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados 
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
c	Art. 5o, XXXVI, da CF.
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a 
lei vigente ao tempo em que se efetuou.
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu 
titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo 
começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição prees-
tabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 
de que já não caiba recurso.
Art. 7o A lei do país em que for domiciliada a pessoa determi-
na as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, 
a capacidade e os direitos de família.

§ 1o Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei 
brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formali-
dades da celebração.
§ 2o O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante 
autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os 
nubentes.

c	§ 2o com a redação dada pela Lei no 3.238, de 1o‑8‑1957.
§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de 
invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal.
§ 4o O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei 
do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for 
diverso, à do primeiro domicílio conjugal.
§ 5o O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, 
mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, 
no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao 
mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, 
respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao 
competente registro.

c	§ 5o com a redação dada pela Lei no 6.515, de 26‑12‑1977 (Lei do 
Divórcio).

§ 6o O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os 
cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil 
depois de 1 (um) ano da data da sentença, salvo se houver 
sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso 
em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas 
as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças es-
trangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de 
seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do 
interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologa-
ção de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim 
de que passem a produzir todos os efeitos legais.

c	§ 6o com a redação dada pela Lei no 12.036, de 1o‑10‑2009.
§ 7o Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família 
estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o 
do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda.
§ 8o Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á do-
miciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se 
encontre.
Art. 8o Para qualificar os bens e regular as relações a eles 
concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem 
situados.
§ 1o Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprie-
tário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem 
a transporte para outros lugares.
§ 2o O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, 
em cuja posse se encontre a coisa apenhada.
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei 
do país em que se constituírem.

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS 
NORMAS DO DIREITO 

BRASILEIRO
DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
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Institui o Código Civil.
c	Publicada no DOU de 11‑1‑2002.
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Parte Geral

LIVRO I – DAS PESSOAS

TÍTULO I – DAS PESSOAS NATURAIS

CAPÍTULO I

DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE

Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 
civil.
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 
do nascituro.
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmen-
te os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

c	Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
I a III – Revogados. Lei no 13.146, de 6-7-2015.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à ma-
neira de os exercer:

c	Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade;

c	Incisos II e III com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada 
por legislação especial.

c	Parágrafo único com a redação dada pela Lei no  13.146, de 
6‑7‑2015.

Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos 
da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, 
mediante instrumento público, independentemente de homo-
logação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o 
menor tiver dezesseis anos completos;
II – pelo casamento;
III – pelo exercício de emprego público efetivo;
IV – pela colação de grau em curso de ensino superior;

V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência 
de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor 
com dezesseis anos completos tenha economia própria.
Art. 6o A existência da pessoa natural termina com a morte; 
presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei 
autoriza a abertura de sucessão definitiva.
Art. 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decreta-
ção de ausência:
I – se for extremamente provável a morte de quem estava em 
perigo de vida;
II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisionei-
ro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses 
casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as 
buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data pro-
vável do falecimento.
Art. 8o Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma oca-
sião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes pre-
cedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.
Art. 9o Serão registrados em registro público:
I – os nascimentos, casamentos e óbitos;
II – a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do 
juiz;
III – a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;
IV – a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.
Art. 10. Far-se-á averbação em registro público:
I – das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do 
casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabeleci-
mento da sociedade conjugal;
II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou re-
conhecerem a filiação;
III – Revogado. Lei no 12.010, de 3-8-2009.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos 
da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a 
direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem pre-
juízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação 
para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobre-
vivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 
quarto grau.
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de dispo-
sição do próprio corpo, quando importar diminuição perma-
nente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para 
fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.

CÓDIGO CIVIL
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
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Arts. 14 a 32

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a dis-
posição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para 
depois da morte.
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente re-
vogado a qualquer tempo.
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com 
risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendi-
dos o prenome e o sobrenome.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por ou-
trem em publicações ou representações que a exponham ao 
desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em 
propaganda comercial.
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da 
proteção que se dá ao nome.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administra-
ção da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulga-
ção de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a 
exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indeni-
zação que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

c	O STF, por unanimidade, julgou procedente a ADIN no 4.815 (DOU 
de 26‑6‑2015), “para dar interpretação conforme a Constituição 
aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, 
em consonância com os direitos fundamentais a liberdade de 
pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção 
cientifica, declarar inexigível o consentimento de pessoa bio‑
grafada relativamente a obras biográficas literárias ou audio‑
visuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas 
retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso 
de pessoas falecidas)”.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são 
partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 
ascendentes ou os descendentes.
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, 
a requerimento do interessado, adotará as providências neces-
sárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

c	O STF, por unanimidade, julgou procedente a ADIN no 4.815 (DOU 
de 26‑6‑2015), “para dar interpretação conforme a Constituição 
aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, 
em consonância com os direitos fundamentais a liberdade de 
pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção 
cientifica, declarar inexigível o consentimento de pessoa bio‑
grafada relativamente a obras biográficas literárias ou audio‑
visuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas 
retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso 
de pessoas falecidas)”.

CAPÍTULO III

DA AUSÊNCIA

Seção I
DA CURADORIA DOS BENS DO AUSENTE

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem 
dela haver notícia, se não houver deixado representante ou 
procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a re-
querimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, 
declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.
Art. 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará 
curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira 

ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus 
poderes forem insuficientes.
Art. 24. O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes 
e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que 
for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores.
Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja sepa-
rado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da 
declaração da ausência, será o seu legítimo curador.
§ 1o Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente 
incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não ha-
vendo impedimento que os iniba de exercer o cargo.
§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos precedem os 
mais remotos.
§ 3o Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a 
escolha do curador.

Seção II
DA SUCESSÃO PROVISÓRIA

Art. 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do au-
sente, ou, se ele deixou representante ou procurador, em se 
passando três anos, poderão os interessados requerer que se 
declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão.
Art. 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se 
consideram interessados:
I – o cônjuge não separado judicialmente;
II – os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários;
III – os que tiverem sobre os bens do ausente direito depen-
dente de sua morte;
IV – os credores de obrigações vencidas e não pagas.
Art. 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão 
provisória só produzirá efeito cento e oitenta dias depois de 
publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, 
proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao in-
ventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido.
§ 1o Findo o prazo a que se refere o art. 26, e não havendo inte-
ressados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público 
requerê-la ao juízo competente.
§ 2o Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer 
o inventário até trinta dias depois de passar em julgado a sen-
tença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á 
à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida 
nos arts. 1.819 a 1.823.
Art. 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, 
ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos a deterioração 
ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União.
Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do 
ausente, darão garantias da restituição deles, mediante pe-
nhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos.
§ 1o Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder 
prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, manten-
do-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do 
curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste 
essa garantia.
§ 2o Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez 
provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independen-
temente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente.
Art. 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não 
sendo por desapropriação, ou hipotecar, quando o ordene o 
juiz, para lhes evitar a ruína.
Art. 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios fi-
carão representando ativa e passivamente o ausente, de modo 
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A
ABANDONO
• álveo: art. 1.248, IV
• coisa móvel: art. 1.263
• coisa perdida: art. 1.234
• do objeto do comodante; dano; responsabilida-

de: art. 583
• filho; perda do poder familiar: art. 1.638, II
• imóvel: arts. 1.275, III, e 1.276
• menores: art. 1.734
• propriedade; perda: art. 1.275, III
• propriedade; total ou parcial; prédio serviente; 

admissibilidade: art. 1.382
ABATIMENTO NO PREÇO
• exceção à rejeição da coisa: art. 442
• exceção à rejeição da obra contratada: art. 616
• prazo; contagem: art. 445
• venda de imóvel; proporcionalidade: art. 500
ABERTURA
• codicilo: art. 1.885
• concurso; promessa pública de recompensa; 

condição essencial: art. 859
• sucessão: arts. 1.784 a 1.787, 1.796, 1.807, 

1.815, parágrafo único, 1.822 e 2.020
• sucessão provisória: arts. 28, 35 e 37
• testamento cerrado: art. 1.875
ABUSO DE DIREITO
• ato ilícito: art. 187
AÇÃO(ÕES)
• anulação de alienações em fraude de credores: 

art. 161
• anulação de negócio jurídico; prazo: art. 178
• casamento; prazo para anulação: art. 1.560
• cobrança de despesas funerárias: art. 872
• considera-se imóvel: art. 80, I
• considera-se móvel: art. 83, II
• contestação de paternidade: art. 1.601
• contra a herança: art. 1.997
• contra ausente: art. 32
• contra o devedor solidário: art. 275
• de evicção; suspensão da prescrição: art. 199, 

III
• demarcação: art. 1.297
• demolitória; prazo: art. 1.302
• divisão: art. 1.320
• dos cônjuges; dos herdeiros; anulação dos atos 

do outro: art. 1.645
• dos credores por caução de títulos: art. 1.459
• dos gestores contra os substitutos: art. 867
• embargo de construções: art. 1.302
• esbulho: art. 1.212
• exclusão de herdeiro ou legatário: art. 1.815
• executiva hipotecária: art. 1.501
• fiança prestada sem autorização do outro côn-

juge: art. 1.649
• incapazes contra os representantes: art. 195
• manutenção de posse: arts. 1.210 e 1.211
• petição de herança: arts. 1.824 e 1.825
• quanti minoris: arts. 442 e 500
• redibitória: arts. 441 a 446
• regressiva contra o procurador: art. 686
• regressiva contra o terceiro culpado pelo dano: 

art. 930
• regressiva contra o vendedor: art. 1.481, § 4o

• regressiva contra o verdadeiro devedor e seu 
fiador: art. 880

• regressiva das pessoas jurídicas de direito pú-
blico contra os seus representantes: art. 43

• regressiva de condômino contra os demais: 
art. 1.318

• reivindicação pelo condômino: art. 1.314
• reivindicatória: art. 1.228
• relativa a direitos reais: arts. 80, I, e 83, II
• revocatória de doação: arts. 555 a 564
• sonegados: arts. 1.992 a 2.001
ACEITAÇÃO
• contrato entre ausentes: art. 434
• de doação ao nascituro: art. 542
• de doação não impugnada por sua falta: 

art. 546
• de doação; pessoas que não podem contratar: 

art. 543
• de doação; prazo fixado pelo doador: art. 539
• de fideicomisso: arts. 1.956 e 1.957
• de herança: art. 1.805
• de herança; direito dos credores do herdeiro: 

art. 1.813
• de herança; falecimento do herdeiro antes da: 

art. 1.809
• de herança; parcial, sob condições ou a termo: 

art. 1.808
• de herança; prazo para declarar: art. 1.807
• de herança; quando não ocorre: art. 1.805, 

§§ 1o e 2o

• de herança; retratação: art. 1.812
• de herança; tutor; competência: art. 1.748, II
• de mandato; tácita: art. 659
• de proposta de contrato: arts. 430 a 434
• de proposta de seguro; omissões: art. 766
• de proposta; inexistência: art. 433
• de proposta; intempestiva: art. 431
• responsabi l idade do herdei ro;  l imi tes: 

art. 1.792
• testamentária; abertura do prazo para presta-

ção de contas: art. 1.983
ACESSÃO
• espécies: arts. 1.248 a 1.259
• hipoteca; abrangência: art. 1.474
• meio de aquisição de propriedade imóvel: 

art. 1.248
• repetição do indébito: art. 878
ACESSÓRIOS
• abrangência; definição: art. 92
• cessão de crédito; incidência: art. 287
• de dívida; extinção: art. 364
• hipoteca: arts. 1.473 e 1.474
• obrigação de dar coisa certa: art. 233
• pertence ao devedor, até a tradição: art. 237
• segue o principal: art. 92
• usufruto: art. 1.392
ACRESCER
• direito de: arts. 1.941 a 1.946
ADIANTAMENTO
• da legítima: art. 544
ADIÇÃO
• da herança: arts. 1.804 a 1.813 e 1.956
ADJUDICAÇÃO
• condômino: art. 1.322
• de imóvel que não couber no quinhão de um 

só herdeiro ou na meação do cônjuge sobrevi-
vente: art. 2.019

• extinção da hipoteca: art. 1.499, VI
• imóvel hipotecado nas hipóteses de falência ou 

concordata: art. 1.483, parágrafo único
ADJUNÇÃO
• de má-fé: art. 1.273

• meio de se adquirir e perder a propriedade 
móvel: art. 1.272

ADMINISTRAÇÃO
• bens de herança: arts. 1.797, 1.977 e 1.978
• bens dos filhos: arts. 1.689 a 1.693
• bens dos menores: arts. 1.689 a 1.693
• da pessoa jurídica: arts. 48 e 49
• da sociedade conjugal: art. 1.567
• da sociedade; direito de voto: art. 1.010
• de condomínio: arts. 1.323 a 1.326
ADMINISTRADOR
• aplicação em proveito próprio; restituição obri-

gatória: art. 1.017
• da sociedade; responsabilidades: art. 1.011
• vedações à compra e empréstimo: arts. 497, I, 

e 580
ADOÇÃO
• atos judiciais ou extrajudiciais; averbação em 

registro público: art. 10, III
• condições: arts. 1.620 a 1.625
• consentimento; dispensas: arts. 1.621, § 1o, e 

1.624
• consent imento;  hipóteses de dispensa: 

arts. 1.621, § 1o, e 1.624
• diferença de idade obrigatória entre adotante 

e adotado: art. 1.619
• divorciados; condições para a: art. 1.622, pa-

rágrafo único
• efeitos: art. 1.628
• filho do companheiro: art.  1.626, parágrafo 

único
• maior de dezoito anos: art. 1.623, parágrafo 

único
• maior de doze anos; concordância: art. 1.621
• nome do adotado: art. 1.627
• parentesco que estabelece: art. 1.593
• poder familiar; extinção: art. 1.635
• por estrangeiros; condições legais: art. 1.629
• procedimentos judiciais: art. 1.623
• requisitos do adotante: art. 1.618
ADQUIRENTE
• bem hipotecado; remição: art. 1.481
• bens do insolvente: art. 160
• coisa móvel: arts. 1.260 a 1.274
AFINIDADE
• existência: art. 1.595
• impedimento matrimonial: art. 1.521, II
• nulidade do casamento: art. 1.548, II
AGÊNCIA
• agente; atuação: art. 712
• aplicabilidade das regras de mandato e comis-

são: art. 721
• contrato por tempo indeterminado: art. 720
• definição: art. 710
• despesas: art. 713
• dispensa do agente; hipóteses: arts. 717 e 718
• força maior: art. 719
• indenização; hipóteses: art. 715
• perdas e danos; cabimento: art. 717
• remuneração; cabimento: arts. 714 e 716
AGENTES CONSULARES BRASILEIROS
• prova de casamento celebrado perante eles: 

art. 1.544
AGRAVAÇÃO
• comunicação do segurado no caso de: art. 769
• de riscos, no caso de seguro: arts. 768 e 769
ÁGUAS
• açudes; construção; barragens: art. 1.292

Índice Alfabético‑Remissivo  
do Código Civil

(LEI No 10.406, DE 10-1-2002)
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Vade Mecum416

Decreto no 20.910/1932 – Decreto‑Lei no 25/1937

DECRETO No 20.910,  
DE 6 DE JANEIRO DE 1932

Regula a prescrição quinquenal.
c	Publicado no DOU de 8‑1‑1932.
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato 
ou fato do qual se originarem.
c	Arts. 5o, XXV, e 37, § 6o, da CF.
Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito 
e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por 
vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a 
quaisquer restituições ou diferenças.
Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou 
anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à 
medida que completarem os prazos estabelecidos pelo pre-
sente decreto.
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no es-
tudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, consi-
derada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encar-
regados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, ve-
rificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito 
ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, 
com designação do dia, mês e ano.
Art. 5o Revogado. Lei no 2.211, de 31-5-1954.
Art. 6o O direito à reclamação administrativa, que não tiver 
prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, pres-
creve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a 
mesma se originar.
Art. 7o A citação inicial não interrompe a prescrição quando, 
por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado.
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma 
vez.
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela me-
tade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último 
ato ou termo do respectivo processo.
Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as pres-
crições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, 
as quais ficam subordinadas às mesmas regras.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1932;  
111o da Independência e  

44o da República.
Getúlio Vargas

DECRETO-LEI No 25,  
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937

Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional.

c	Publicado no DOU de 6‑12‑1937.

CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL

Art. 1o Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vincu-

lação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico.

c	Art. 216 da CF.
§ 1o Os bens a que se refere o presente artigo só serão conside-
rados parte integrante do patrimônio histórico e artístico bra-
sileiro, depois de inscritos separada ou agrupadamente num 
dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4o desta lei.
§ 2o Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e 
são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, 
bem como os sítios e paisagens que importe conservar e pro-
teger pela feição notável com que tenham sido dotados pela 
natureza ou agenciados pelo indústria humana.
Art. 2o A presente lei se aplica às coisas pertencentes às 
pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito 
privado e de direito público interno.
Art. 3o Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional 
as obras de origem estrangeira:
1) que pertençam às repartições diplomáticas ou consulares 

acreditadas no país;
2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas 

estrangeiras, que façam carreira no país;
3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da In-

trodução do Código Civil, e que continuam sujeitas à lei 
pessoal do proprietário;

4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos 
ou artísticos;

5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, edu-
cativas ou comerciais;

6) que sejam importadas por empresas estrangeiras expres-
samente para adorno dos respectivos estabelecimentos.

Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 te-
rão guia de licença para livre trânsito, fornecida pelo Serviço 
ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

CAPÍTULO II

DO TOMBAMENTO

Art. 4o O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
possuirá quatro Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as 
obras a que se refere o art. 1o desta lei, a saber:
1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagísti-

co, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueo-
lógica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as 
mencionadas no § 2o do citado art. 1o;

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histó-
rico e as obras de arte histórica;

3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte eru-
dita, nacional ou estrangeira;

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se 
incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou 
estrangeiras.

§ 1o Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes.
§ 2o Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas 
alíneas 1a, 2a, 3a e 4a do presente artigo, serão definidos e 
especificados no regulamento que for expedido para execução 
da presente lei.
Art. 5o O tombamento dos bens pertencentes à União, aos 
Estados e aos Municípios se fará de ofício, por ordem do di-
retor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou 
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sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir os 
necessários efeitos.

c	Art. 23, III e IV, da CF.
Art. 6o O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural 
ou à pessoa jurídica de direito privado se fará voluntária ou 
compulsoriamente.
Art. 7o Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o 
proprietário o pedir e a coisa se revestir dos requisitos neces-
sários para constituir parte integrante do patrimônio histórico 
e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que 
o mesmo proprietário anuir, por escrito, à notificação, que se 
lhe fizer, para a inscrição da coisa em qualquer dos Livros do 
Tombo.
Art. 8o Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o 
proprietário se recusar a anuir à inscrição da coisa.
Art. 9o O tombamento compulsório se fará de acordo com o 
seguinte processo:
1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por 

seu órgão competente, notificará o proprietário para anuir 
ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a contar 
do recebimento da notificação, ou para, se o quiser im-
pugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua 
impugnação;

2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assina-
do, que é fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional mandará por simples despacho que 
se proceda à inscrição da coisa no competente Livro do 
Tombo;

3) se a impugnação foi oferecida dentro do prazo assina-
do, far-se-á vista da mesma, dentro de outros quinze dias 
fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do 
tombamento, a fim de sustentá-la. Em seguida, inde-
pendentemente de custas, será o processo remetido ao 
Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro 
do prazo de sessenta dias, a contar do seu recebimento. 
Dessa decisão não caberá recurso.

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6o 
desta lei, será considerado provisório ou definitivo, conforme 
esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou con-
cluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro 
do Tombo.
Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do 
art. 13 desta lei, o tombamento provisório se equiparará ao 
definitivo.

CAPÍTULO III

DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos 
Estados ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, só po-
derão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades.
Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente 
dar imediato conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional.
Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas 
tombadas, de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de 
direito privado sofrerá as restrições constantes da presente lei.
Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade 
particular será, por iniciativa do órgão competente do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para 

os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de 
imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio.
§ 1o No caso de transferência da propriedade dos bens de que 
trata este artigo, deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta 
dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o respectivo 
valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de trans-
missão judicial ou causa mortis.
§ 2o Na hipótese de deslocação da tais bens, deverá o pro-
prietário, dentro do mesmo prazo e sob pena da mesma mul-
ta, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido 
deslocados.
§ 3o A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e 
a deslocação pelo proprietário, ao Serviço do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a 
mesma pena.
Art. 14. A. coisa tombada não poderá sair do país, senão 
por curto prazo, sem transferência de domínio e para fim de 
intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, 
a exportação, para fora do país, da coisa tombada, será esta 
sequestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar.
§ 1o Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á im-
posta a multa de cinquenta por cento do valor da coisa, que 
permanecerá sequestrada em garantia do pagamento, e até 
que este se faça.
§ 2o No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro.
§ 3o A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além 
de incidir na multa a que se referem os parágrafos anteriores, 
incorrerá, nas penas cominadas no Código Penal para o crime 
de contrabando.
Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tom-
bado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do 
fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez por 
cento sobre o valor da coisa.
Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum 
ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia auto-
rização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de 
multa de cinquenta por cento do dano causado.
Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, 
aos Estados ou aos Municípios, a autoridade responsável pela 
infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa.
Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança 
da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou re-
duza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, 
sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, 
impondo-se neste caso a multa de cinquenta por cento do 
valor do mesmo objeto.
Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de 
recursos para proceder às obras de conservação e reparação 
que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das 
mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao 
dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela 
mesma coisa.
§ 1o Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as 
obras, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo 
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