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V

Apresentação
O Vade Mecum de Direito Administrativo e Constitucional é organizado pensando, principalmente, na 

otimização de tempo de seus estudos.
Objetivando a verticalização de conteúdo, seleção dos tópicos mais importantes e com maior incidência nas 

provas, foram utilizados destaques em cores, nos principais diplomas normativos, como se fossem “marca‑textos”. 
Assim, os destaques são organizados nas seguintes padronizações de cores: azul, para exceções e hipóteses 
que excetuam as regras; lilás, para identificação dos prazos mais recorrentes em provas e, por fim o laranja, 
para as palavras importantes e que aparecem como “pegadinhas” nas provas. 

Você sabia que nosso cérebro não é capaz de, ao mesmo tempo, escolher conteúdo técnico para memorizar 
e fragmentá‑lo em “compartimentos” (de exceções, prazos ou pegadinhas)? Ou somos capazes de absorver um 
determinado conteúdo, ou de identificar se aquele conteúdo é uma exceção, pegadinha ou prazo. A grande 
dificuldade na hora de estudar é a conjugação desses dois pontos: conteúdo + organização! 

Neste Vade Mecum as autoras já fizeram este trabalho pesado por você: o conteúdo já está organizado por 
categoria (o que facilita, e muito, o aprendizado, além de otimizar seu tempo de estudo). Dessa forma, pode 
escolher exatamente o que pretende estudar. 

Em dias que antecedem as provas, esse facilitador se torna um divisor de águas comparado aos Vades 
tradicionais do mercado e, com certeza, na hora do exame (para aqueles que têm memória visual), isso será 
uma ferramenta muito forte! 

Ainda, além dessas ferramentas pautadas na organização dos estudos por cores (que estimulam o apren‑
dizado e memorização), há também:

• Índice cronológico geral;
• Índices sistemático;
• Índices por assuntos da legislação; 
• Notas remissivas objetivas e diretas ao ponto;
• Atualizações de 2021 em destaque (negrito e itálico);
• Atualizações disponíveis em conteúdos digitais acessíveis pelo QR Code;

Por fim, para fechar com chave de ouro seu estudo e prezar pela atualização de conteúdo, pelo sistema 
de QR Code, você terá acesso ao conteúdo digital em áudio e vídeo, gravados pelas Professoras Licínia Rossi e 
Tatiana Marcello. 

O conteúdo digital é pautado em didática que leva em consideração os mais atuais temas de repercussão 
geral julgados pelo STF e as decisões do STJ e demais Tribunais Superiores envolvendo o direito administrativo e 
constitucional. Trata‑se de conteúdo que será periodicamente atualizado, ou seja, se nova legislação ou novas 
decisões dos Tribunais Superiores forem publicadas, um novo podcast ou vídeo estará esperando por você pelo 
QR Code.

Acesse o 
conteúdo 
on-line:

liciniarossi.com.br/rideel
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VI

Um Vade completo, não só pelo conteúdo técnico e seleção das principais normas administrativas e cons‑
titucionais, mas também pensado e estruturado com ferramentas e elementos de aprendizado pautado nas 
cores, estruturação gráfica e conteúdo digital atualizado.

Você já parou para pensar que a maioria dos alunos da área jurídica praticamente explode seus “marca‑textos” 
em seu Vade Mecum, grifando tudo e não selecionando efetivamente o que é realmente importante? 

E já refletiu que se tiver um Vade Mecum na véspera da prova todo grifado, sem qualquer tipo de organi‑
zação e sem selecionar as palavras mais importantes isso só o deixará nervoso, confuso e ansioso para a prova?

Com o Vade Mecum de Direito Administrativo e Constitucional isso não acontecerá! 
A pré‑seleção das palavras importantes, exceções e pegadinhas já foi feita por quem tem mais de décadas 

de experiência na preparação para provas, exames e concursos. 
Desejamos uma boa leitura e um excelente estudo. Direito administrativo e constitucional, com este Vade 

Mecum, passarão a ser disciplinas prediletas. 
Abraços!

Licínia Rossi e Tatiana Marcello.
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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.
• 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 indis‑
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui‑se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
• 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.

• Art. 5o, caput desta Constituição.
• Arts. 20, VI, 21, I e III, e 84 desta Constituição.

I – a soberania;
II – a cidadania;
• Art. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, desta Constituição.

III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
• Arts. 6o a 11 e 170 desta Constituição.

V – o pluralismo político.
• Art. 17 desta Constituição.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.
Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
• Art. 23, parágrafo único desta Constituição.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;
• Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
• O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes a ADPF 

no  132 (como ação direta de inconstitucionalidade) e a ADI 
no 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 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:

I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos 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;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a inte‑
gração 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 qualquer 
natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;
• Arts. 5o, L, 7o, XVIII e XIX, e 143, §§ 1o e 2o, desta Constituição.

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante;
• Art. 5o, XLIII, XLVII, XLIX, LXII, LXIII, LXV e LXVI desta Constituição.

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;
• Art. 220, § 1o, desta Constituição.

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem;
• Art. 220, § 1o, desta Constituição.

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo asse‑
gurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
• Art. 19 desta Constituição.

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
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;
• Arts. 5o, IV, e 143, §§ 1o e 2o, desta Constituição.

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
• Art. 220 desta Constituição.

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;

Constituição da República 
Federativa do Brasil
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Constituição FederalArt. 5o

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal;
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
• Art. 170 desta Constituição.

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
• 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;
• Art. 5o, LXVIII, e 139 desta Constituição.

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;
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 
a de caráter paramilitar;
• Art. 8o desta Constituição.

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento;
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;
• O STF, ao julgar a ADI no 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 autori‑
zadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente;
XXII – é garantido o direito de propriedade;
• Arts. 182, 184 e 243 desta Constituição.

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
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;
• Arts. 182, § 4o, III, e 243 desta Constituição.
• Lei no 4.132, de 10‑9‑1962 (Lei da Desapropriação por Interesse 

Social).
• Dec.‑lei no 3.365, de 21‑6‑1941 (Lei das Desapropriações).

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;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, pu‑
blicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar;

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;

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;
XXX – é garantido o direito de herança;
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;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
• Arts. 24, VIII, 129, III, 150, § 5o, e 170, V, desta Constituição.
• Art. 48 do ADCT.
• Lei no 8.078, de 11‑9‑1990 (Código de Defesa do Consumidor).

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;
• Lei no 12.527, de 18‑11‑2011 (Lei do Acesso à Informação).

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do paga‑
mento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
• Ao julgar a ADPF no 156, o Plenário do STF declarou não re‑

cepcionada pela Constituição de 1988 a exigência de depósito 
prévio do valor correspondente à multa por infração trabalhista 
como condição de admissibilidade 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 
ADI no 1.976, concluiu pela inconstitucionalidade da regra cons‑
tante 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 direitos como condição de admissibilidade de recurso 
administrativo.

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

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito;
• O Plenário do STF, ao julgar as cautelares das Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade nos 2.139 e 2.160 deram interpretação 
conforme à Constituição 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.

• Ao julgar a ADC no 4, o Plenário do STF declarou a constitucio‑
nalidade 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.

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
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CT

Arts. 1o a 5oADCT – 

associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 
dos serviços transferidos.
• Artigo com a redação dada pela EC no 19, de 4‑6‑1998.

Art. 242. O princípio do artigo 206, IV, não se aplica às instituições 
educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes 
na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou 
preponderantemente mantidas com recursos públicos.
§ 1o O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições 
das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.
§ 2o O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será 
mantido na órbita federal.
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do 
País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psico‑
trópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei 
serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de 
habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário 
e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no 
que couber, o disposto no art. 5o.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico 
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e 
reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.
• Art. 243 com a redação dada pela EC no 81, de 5‑6‑2014.
• Arts. 5o, XXIV, 182, § 4o, III, 184 e 243 desta Constituição.
• Lei no 4.132, de 10‑9‑1962 (Lei da Desapropriação por Interesse 

Social).
• Dec.‑lei no 3.365, de 21‑6‑1941 (Lei das Desapropriações).

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, 
dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 
atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o.
Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o 
Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes 
de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsa‑
bilidade civil do autor do ilícito.
Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamen‑
tação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada 
por meio de emenda promulgada entre 1o de janeiro de 1995 até 
a promulgação desta emenda, inclusive.
• Artigo com a redação dada pela EC no 32, de 11‑9‑2001.

Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1o do artigo 41 e 
no § 7o do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais 
para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decor‑
rência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades 
exclusivas de Estado.
Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a 
perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo 
em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
• Art. 247 acrescido pela EC no 19, de 4‑6‑1998.

Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão res‑
ponsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta 
do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor 
fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão 
os limites fixados no artigo 37, XI.
Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o paga‑
mento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos 
respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos 
dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos 
provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de 
qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e 
administração desses fundos.

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o paga‑
mento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência 
social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá 
constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração 
desse fundo.
• Arts. 248 a 250 acrescidos pela EC no 20, de 15‑12‑1998.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 1o O Presidente da República, o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e os membros do Congresso Nacional prestarão o 
compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, no ato 
e na data de sua promulgação.
Art. 2o No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através 
de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o 
sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que 
devem vigorar no País.
• No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado pela EC no 2, 

de 25‑8‑1992, foram mantidos a República e o Presidencialismo, 
como forma e sistema de Governo, respectivamente.

§ 1o Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas e 
sistemas, através dos meios de comunicação de massa cessionários 
de serviço público.
§ 2o O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, 
expedirá as normas regulamentadoras deste artigo.
Art. 3o A revisão constitucional será realizada após cinco anos, 
contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria 
absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.
Art. 4o O mandato do atual Presidente da República terminará 
em 15 de março de 1990.
§ 1o A primeira eleição para Presidente da República após a pro‑
mulgação da Constituição será realizada no dia 15 de novembro de 
1989, não se lhe aplicando o disposto no artigo 16 da Constituição.
§ 2o É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos 
Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados.
§ 3o Os mandatos dos Governadores e dos Vice‑Governadores eleitos 
em 15 de novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.
§ 4o Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice‑Prefeitos e Vereadores 
terminarão no dia 1o de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos.
Art. 5o Não se aplicam às eleições previstas para 15 de novembro de 
1988 o disposto no artigo 16 e as regras do artigo 77 da Constituição.
§ 1o Para as eleições de 15 de novembro de 1988 será exigido 
domicílio eleitoral na circunscrição pelo menos durante os quatro 
meses anteriores ao pleito, podendo os candidatos que preencham 
este requisito, atendidas as demais exigências da lei, ter seu registro 
efetivado pela Justiça Eleitoral após a promulgação da Constituição.
§ 2o Na ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal 
Superior Eleitoral editar as normas necessárias à realização das 
eleições de 1988, respeitada a legislação vigente.
§ 3o Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos Vice‑Prefeitos, 
se convocados a exercer a função de Prefeito, não perderão o 
mandato parlamentar.
§ 4o O número de vereadores por município será fixado, para 
a representação a ser eleita em 1988, pelo respectivo Tribunal 
Regional Eleitoral, respeitados os limites estipulados no artigo 29, 
IV, da Constituição.
§ 5o Para as eleições de 15 de novembro de 1988, ressalvados os 
que já exercem mandato eletivo, são inelegíveis para qualquer 
cargo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 
por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, ou por 
adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado, do 
Governador do Distrito Federal e do Prefeito que tenham exercido 
mais da metade do mandato.

Arts. 242 a 250Constituição Federal – 
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• 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 pessoalmente os 
atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
• 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 maneira 
de os exercer:
• 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;
• 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.
• 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 decretação 
de ausência:
I – se for extremamente provável a morte de quem estava em 
perigo de vida;
II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, 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 provável 
do falecimento.
Art. 8o Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, 
não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu 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 restabelecimento 
da sociedade conjugal;
II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reco‑
nhecerem 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 prejuízo de outras 
sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para 
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, 
ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição 
do próprio corpo, quando importar diminuição permanente 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.
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição 
gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado 
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 compreendidos 
o prenome e o sobrenome.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem 
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 administração 
da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de 
escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição 
ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, 

Código Civil
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
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Código CivilArts. 21 a 37
a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 
lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais.
• O STF, por unanimidade, julgou procedente a ADI 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 necessárias 
para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.
• O STF, por unanimidade, julgou procedente a ADI 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 requerimento 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 separado 
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 havendo impedi‑
mento 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 ausente, 
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 dependente 
de sua morte;
IV – os credores de obrigações vencidas e não pagas.
Art. 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão pro‑
visória 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 inventário e partilha dos 
bens, como se o ausente fosse falecido.
§ 1o Findo o prazo a que se refere o art. 26, e não havendo interessa‑
dos 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 sentença 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 penhores 
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, mantendo‑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, independentemente 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 ficarão 
representando ativa e passivamente o ausente, de modo que 
contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele 
forem movidas.
Art. 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor 
provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos 
bens que a este couberem; os outros sucessores, porém, deverão 
capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto 
no art. 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e 
prestar anualmente contas ao juiz competente.
Parágrafo único. Se o ausente aparecer, e ficar provado que a 
ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do 
sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos.
Art. 34. O excluído, segundo o art. 30, da posse provisória poderá, 
justificando falta de meios, requerer lhe seja entregue metade dos 
rendimentos do quinhão que lhe tocaria.
Art. 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata 
do falecimento do ausente, considerar‑se‑á, nessa data, aberta a 
sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele tempo.
Art. 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, 
depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as 
vantagens dos sucessores nela imitidos, ficando, todavia, obriga‑
dos a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos 
bens a seu dono.

Seção III
DA SUCESSÃO DEFINITIVA

Art. 37. Dez anos depois de passada em julgado a sentença 
que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os in‑
teressados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das 
cauções prestadas.
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Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o 
reconhecimento e a realização1 dos direitos, ameaçados ou violados, 
que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as 
garantias constitucionais2 de um Estado Democrático de Direito.3

Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico 
passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito 
material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua 
correlata realização, no mundo empírico, por meio do processo.4

Não há fórmulas mágicas. O Código vigente, de 1973, operou 
satisfatoriamente durante duas décadas. A partir dos anos 1990, 
entretanto, sucessivas reformas, a grande maioria delas lideradas 
pelos Ministros Athos Gusmão Carneiro e Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, introduziram no Código revogado significativas alterações, 
com o objetivo de adaptar as normas processuais a mudanças na 
sociedade e ao funcionamento das instituições.
A expressiva maioria dessas alterações, como, por exemplo, em 
1994, a inclusão no sistema do instituto da antecipação de tutela; 
em 1995, a alteração do regime do agravo; e, mais recentemen‑
te, as leis que alteraram a execução, foram bem recebidas pela 
comunidade jurídica e geraram resultados positivos, no plano da 
operatividade do sistema.
O enfraquecimento da coesão entre as normas processuais foi uma 
consequência natural do método consistente em se incluírem, aos 
poucos, alterações no CPC, comprometendo a sua forma sistemática. 
A complexidade resultante desse processo confunde‑se, até certo 
ponto, com essa desorganização, comprometendo a celeridade e 
gerando questões evitáveis (= pontos que geram polêmica e atraem 
atenção dos magistrados) que subtraem indevidamente a atenção 
do operador do direito.
Nessa dimensão, a preocupação em se preservar a forma sistemática 
das normas processuais, longe de ser meramente acadêmica, atende, 
sobretudo, a uma necessidade de caráter pragmático: obter‑se um 
grau mais intenso de funcionalidade.

1 Essencial que se faça menção a efetiva satisfação, pois, a partir da dita terceira fase metodológica do direito processual civil, o processo passou a ser visto 
como instrumento, que deve ser idôneo para o reconhecimento e a adequada concretização de direitos.

2 Isto é, aquelas que regem, eminentemente, as relações das partes entre si, entre elas e o juiz e, também, entre elas e terceiros, de que são exemplos a impar‑
cialidade do juiz, o contraditório, a demanda, como ensinam Cappelletti e Vigoriti (I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano. Rivista di Diritto 
Processuale. Padova: Cedam, II série, vol. 26, p. 604‑650, p. 605. 1971).

3 Os princípios e garantias processuais inseridos no ordenamento constitucional, por conta desse movimento de “constitucionalização do processo”, não se limitam, 
no dizer de Luigi Paolo Comoglio, a “reforçar do exterior uma mera ‘reserva legislativa’ para a regulamentação desse método [em referência ao processo como 
método institucional de resolução de conflitos sociais], mas impõem a esse último, e à sua disciplina, algumas condições mínimas de legalidade e retidão, cuja 
eficácia é potencialmente operante em qualquer fase (ou momento nevrálgico) do processo” (Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali. 
Studi in onore di Luigi Montesano. Padova: Cedam, 1997. vol. 2, p. 87‑127, p. 92).

4  E o que explica, com a clareza que lhe é peculiar, Barbosa Moreira: “Querer que o processo seja efetivo é querer que desempenhe com eficiência o papel 
que lhe compete na economia do ordenamento jurídico. Visto que esse papel é instrumental em relação ao direito substantivo também se costuma falar da 
instrumentalidade do processo. Uma noção conecta‑se com a outra e por assim dizer a implica. Qualquer instrumento será bom na medida em que sirva 
de modo prestimoso à consecução dos fins da obra a que se ordena; em outras palavras, na medida em que seja efetivo. Vale dizer: será efetivo o processo 
que constitua instrumento eficiente de realização do direito material” (Por um processo socialmente efetivo. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, vol. 27, 
n. 105, p. 183‑190, p. 181, jan.‑mar. 2002).

5  Sálvio de Figueiredo Teixeira, em texto emblemático sobre a nova ordem trazida pela Constituição Federal de 1988, disse, acertadamente, que, apesar de 
suas vicissitudes, “nenhum texto constitucional valorizou tanto a ‘Justiça’, tomada aqui a palavra não no seu conceito clássico de ‘vontade constante e 
perpétua de dar a cada um o que é seu’, mas como conjunto de instituições voltadas para a realização da paz social” (O aprimoramento do processo civil 
como garantia da cidadania. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. As garantias do cidadão na Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 79‑92, p. 80).

Sem prejuízo da manutenção e do aperfeiçoamento dos institutos 
introduzidos no sistema pelas reformas ocorridas nos anos de 1992 
até hoje, criou‑se um Código novo, que não significa, todavia, uma 
ruptura com o passado, mas um passo à frente. Assim, além de con‑
servados os institutos cujos resultados foram positivos, incluíram‑se no 
sistema outros tantos que visam a atribuir‑lhe alto grau de eficiência.
Há mudanças necessárias, porque reclamadas pela comunidade 
jurídica, e correspondentes a queixas recorrentes dos jurisdicionados 
e dos operadores do Direito, ouvidas em todo País. Na elaboração 
deste Anteprojeto de Código de Processo Civil, essa foi uma das 
linhas principais de trabalho: resolver problemas. Deixar de ver o 
processo como teoria descomprometida de sua natureza fundamental 
de método de resolução de conflitos, por meio do qual se realizam 
valores constitucionais.5

Assim, e por isso, um dos métodos de trabalho da Comissão foi 
o de resolver problemas, sobre cuja existência há praticamente 
unanimidade na comunidade jurídica. Isso ocorreu, por exemplo, 
no que diz respeito à complexidade do sistema recursal existente na 
lei revogada. Se o sistema recursal, que havia no Código revogado 
em sua versão originária, era consideravelmente mais simples que 
o anterior, depois das sucessivas reformas pontuais que ocorreram, 
se tornou, inegavelmente, muito mais complexo.
Não se deixou de lado, é claro, a necessidade de se construir um 
Código coerente e harmônico interna corporis, mas não se cultivou 
a obsessão em elaborar uma obra magistral, estética e tecnicamente 
perfeita, em detrimento de sua funcionalidade.
De fato, essa é uma preocupação presente, mas que já não ocupa o 
primeiro lugar na postura intelectual do processualista contemporâneo.
A coerência substancial há de ser vista como objetivo fundamental, 
todavia, e mantida em termos absolutos, no que tange à Constituição 
Federal da República. Afinal, é na lei ordinária e em outras normas 
de escalão inferior que se explicita a promessa de realização dos 
valores encampados pelos princípios constitucionais.

Exposição de Motivos do 
Código de Processo Civil

 VM Adm-Constitucional - 1ª ed.indb   199 VM Adm-Constitucional - 1ª ed.indb   199 11/10/2021   10:1211/10/2021   10:12



207

Có
dig

o d
e P

roc
es

so
 Ci

vil

• 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 interpretado 
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, observando‑se as 
disposições deste Código.
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 
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 consensual 
dos conflitos.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução con‑
sensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no 
curso do processo judicial.
Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
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 de‑
fesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, 
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
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 publicidade e a eficiência.
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 advogados, de defensores 
públicos ou do Ministério Público.
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 
ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
• Caput com a redação dada pela Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.

§ 1o A lista de processos aptos a julgamento deverá estar perma‑
nentemente 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 Conse‑
lho Nacional de Justiça;
VIII – os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que te‑
nham 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 crono‑
lógica 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;
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 ime‑
diatamente 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 eleitorais, 
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes 
serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Código de Processo Civil
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015

Código de Processo Civil.
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Código de Processo CivilArts. 16 a 31
Livro ii – Da Função JurisDicionaL

TÍTULO I – DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO
Art. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais 
em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código.
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.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído 
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;
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 domi‑
ciliado 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, considera‑se 
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver 
agência, filial ou sucursal.
Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira pro‑
cessar 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 proprieda‑

de 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;
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:
I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II – em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação 
de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens si‑
tuados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de naciona‑
lidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;
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 ter‑
ritório nacional.
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.
Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição bra‑
sileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira 
quando exigida para produzir efeitos no Brasil.
Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o proces‑
samento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição 

de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida 
pelo réu na contestação.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência 
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;
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;
III – a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo 
previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente;
IV – a existência de autoridade central para recepção e transmis‑
são 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.
§ 3o 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.
§ 4o 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;
II – colheita de provas e obtenção de informações;
III – homologação e cumprimento de decisão;
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

Art. 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer di‑
retamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser 
submetida a juízo de delibação no Brasil.
Art. 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo 
órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao 
Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido.
Art. 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil 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 fin‑
dos ou em curso;
II – colheita de provas, salvo se a medida for adotada em pro‑
cesso, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de 
autoridade judiciária brasileira;
III – qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida 
pela lei brasileira.
Art. 31. A autoridade central brasileira comunicar‑se‑á diretamente 
com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estran‑
geiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de 
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• Publicada no DOU de 12‑9‑1990, edição extra, e retificada no 
DOU de 10‑1‑2007.

TÍTULO I – DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o O presente Código estabelece normas de proteção e defesa 
do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos 
artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e artigo 
48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara‑se a consumidor a coletividade de pes‑
soas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 
de consumo.
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonaliza‑
dos, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestações de serviços.
§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de con‑
sumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações 
de caráter trabalhista.

Capítulo II
DA POLÍTICA NACIONAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por ob‑
jetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios:
• Caput com a redação dada pela Lei no 9.008, de 21‑3‑1995.

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado 
de consumo;
II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 
consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 

representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados 

de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho;
III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica 
(artigo 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa‑fé e 
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto 
aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de 
consumo;

V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de 
controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como 
de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes 
comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 
consumidores;
VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo;
IX – fomento de ações direcionadas à educação financeira e 
ambiental dos consumidores;
X – prevenção e tratamento do superendividamento como forma 
de evitar a exclusão social do consumidor.
• Incisos IX e X acrescidos pela Lei no 14.181, de 1o‑7‑2021.

Art. 5o Para a execução da Política Nacional das Relações de 
Consumo, contará o Poder Público com os seguintes instrumentos, 
entre outros:
I – manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o 
consumidor carente;
II – instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, 
no âmbito do Ministério Público;
III – criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento 
de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
IV – criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas 
Especializadas para a solução de litígios de consumo;
V – concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Asso‑
ciações de Defesa do Consumidor;
VI – instituição de mecanismos de prevenção e tratamento ex‑
trajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do 
consumidor pessoa natural;
VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos 
oriundos de superendividamento.
• Incisos VI e VII acrescidos pela Lei no 14.181, de 1o‑7‑2021.

§§ 1o e 2o VETADOS.

Capítulo III
DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos;
II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos pro‑
dutos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade 
nas contratações;
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem;
• Inciso III com a redação dada pela Lei no 12.741, de 8‑12‑2012.

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláu‑
sulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Código de Defesa do Consumidor
LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
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• Publicada no DOU de 27‑10‑1966 e retificada no DOU de 
31‑10‑1966.

• Por versar sobre matéria de competência de lei complementar, o 
art. 7o do Ato Complementar no 36, de 13‑3‑1967, atribuiu à Lei 
no 5.172, de 25‑10‑1966, a denominação de Código Tributário 
Nacional.

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

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1o Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional 
no 18, de 1o de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e 
estabelece, com fundamento no artigo 5o, XV, b, da Constituição 
Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da 
respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar.
• Refere‑se à CF/1946, correspondendo ao art. 146 e incisos da 

CF/1988.

Livro Primeiro – sistema triButário nacionaL

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2o O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na 
Emenda Constitucional no 18, de 1o de dezembro de 1965, em leis 
complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites 
das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e 
em leis estaduais, e em leis municipais.
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada.
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 
qualificá‑la:
I – a denominação e demais características formais adotadas 
pela lei;
II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 5o Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

TÍTULO II – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária com‑
preende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações 
contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e 
nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado 
o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo 
ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem 
à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.
Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição 
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 

conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 
termos do § 3o do artigo 18 da Constituição.
• Refere‑se à CF/1946.

§ 1o A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais 
que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.
§ 2o A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.
§ 3o Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar 
tributos.
Art. 8o O não exercício da competência tributária não a defere a 
pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Consti‑
tuição a tenha atribuído.

Capítulo II
LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, res‑
salvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;
II – cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base 
em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que 
corresponda;
III – estabelecer limitações ao tráfego, no Território Nacional, 
de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais 
ou intermunicipais;
IV – cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 

suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

• Alínea c com a redação dada pela LC no 104, de 10‑1‑2001.

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos 
e livros.

§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às en‑
tidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos 
que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, 
previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações 
tributárias por terceiros.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica‑se, exclusivamente, 
aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que 
se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos.
Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme 
em todo o Território Nacional, ou que importe distinção ou preferência 
em favor de determinado Estado ou Município.
Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, 
em razão da sua procedência ou do seu destino.

Código Tributário Nacional
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
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• Antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), cuja ementa foi 
alterada pela Lei no 12.376, de 30‑12‑2010.

• 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 confere 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.
• Art. 62, §§ 3o, 4o, 6o e 7o, da CF.
• Arts. 101 a 104 do CTN.
• Art. 8o da LC no 95, de 26‑2‑1998, que dispõe sobre a elabora‑

ção, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme 
determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, 
e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos 
que menciona.

§ 1o Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quan‑
do admitida, se inicia três meses depois de oficialmente 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 intei‑
ramente 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 restaura 
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.
• Arts. 140, 375 e 635 do CPC.
• Art. 8o da CLT.
• Art. 2o da Lei no 9.307, de 23‑9‑1996 (Lei da Arbitragem).

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 
ela se dirige e às exigências do bem comum.
• Art. 5o, LIV, da CF.
• Arts. 107 a 112 do CTN.
• Art. 6o da Lei no 9.099, de 26‑9‑1995 (Lei dos Juizados Especiais).

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
• 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 preestabelecida inalterável, 
a arbítrio de outrem.
• Arts. 121, 126, 130, 131 e 135 do CC.

§ 3o Chama‑se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 
de que já não caiba recurso.
• Art. 6o com a redação dada pela Lei no 3.238, de 1o‑8‑1957.
• Art. 5o, XXXVI, da CF.
• Arts. 105 e 106 do CTN.
• Arts. 337, § 1o, e 502 do CPC.

Art. 7o A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina 
as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 
capacidade e os direitos de família.
• Arts. 1o a 8o, 11 a 21, 70 a 78 e 1.511 a 1.783 do CC.
• Arts. 55 a 58 da Lei no 6.015, de 31‑12‑1973 (Lei dos Registros 

Públicos).
• Art. 71 da Lei no 13.445, de 24‑5‑2007  (Lei de Migração).
• Dec. no 66.605, de 20‑5‑1970, promulga a Convenção sobre Con‑

sentimento para Casamento, 1962.

§ 1o Realizando‑se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira 
quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.
• Arts. 1.521 e 1.533 a 1.542 do CC.
• Lei no 1.110, de 23‑5‑1950, regula o reconhecimento dos efeitos 

civis ao casamento religioso.
• Lei no 6.015, de 31‑12‑1973 (Lei dos Registros Públicos).

§ 2o O casamento de estrangeiros poderá celebrar‑se perante auto‑
ridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes.
• § 2o com a redação dada pela Lei no 3.238, de 1o‑8‑1957.
• Art. 1.544 do CC.

§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade 
do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal.
• Arts. 1.521 e 1.533 a 1.542 do CC.

§ 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.
• Arts. 1.639, 1.640 e 1.653 do CC.

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

Divórcio).
• Arts. 1.658 a 1.666 do CC.

§ 6o O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os côn‑
juges 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 estrangeiras no país. O Superior Tribunal 
de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a 

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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Decreto no 20.910/1932 – Decreto‑Lei no 25/1937
DECRETO No 20.910, 

DE 6 DE JANEIRO DE 1932
Regula a prescrição quinquenal.

• Publicado no DOU de 8‑1‑1932.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 
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.
Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito 
e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por ven‑
cerem, 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 presente decreto.
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, 
no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada 
líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de 
estudar e apurá‑la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar‑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, prescreve 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 metade 
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 prescrições 
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.
• Publicado no DOU de 6‑12‑1937.

Capítulo I
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

• Lei no 3.924, de 26‑7‑1961 (Lei dos Monumentos Arqueológicos 
e Pré‑Históricos).

Art. 1o Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional 
o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja con‑
servação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
• Arts. 23, III, 24, VIII, 129 e 216 da CF.
•  Lei no 7.347, de 24‑7‑1985 (Lei da Ação Civil Pública).

§ 1o Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados 
parte integrante do patrimônio histórico e artístico brasileiro, 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 proteger 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 Introdu‑

ção 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, educativas 
ou comerciais;

6) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente 
para adorno dos respectivos estabelecimentos.

Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão 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 Paisagístico, 

as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, 
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 histórico e 
as obras de arte histórica;

3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, 
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 diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado 
à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa 
tombada, a fim de produzir os necessários efeitos.
Art. 6o O tombamento de coisa pertencente à pessoa natu‑
ral 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 necessários 
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.
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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 impugnar, 
oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação;

2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado, 
que é fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Ar‑
tístico 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 assinado, 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, independentemente 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 res‑
pectivo processo iniciado pela notificação ou concluído 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 poderão ser 
transferidas de uma à outra das referidas entidades.
• Arts. 20 (Bens da União), 23, III, e 26 (Bens dos Estados) da CF.

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 transmissão 
judicial ou causa mortis.
§ 2o Na hipótese de deslocação da tais bens, deverá o proprietário, 
dentro do mesmo prazo e sob pena da mesma multa, 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 Histórico 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 seques‑
trada pela União ou pelo Estado em que se encontrar.
§ 1o Apurada a responsabilidade do proprietário, ser‑lhe‑á imposta 
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 autorização 
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.
• Arts. 20 (Bens da União) e 26 (Bens dos Estados) da CF.

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histó‑
rico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa 
tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza 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. 5o, LXXIII, da CF (Ação Popular).
• Lei no 4.717, de 29‑6‑1965 (Lei da Ação Popular).
• Lei no 7.347, de 24‑7‑1985 (Lei da Ação Civil Pública).

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 as mesmas 
ser iniciadas dentro do prazo de seis meses, ou providenciará para 
que seja feita a desapropriação da coisa.
§ 2o À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo 
anterior, poderá o proprietário requerer que seja cancelado o 
tombamento da coisa.
§ 3o Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras 
e conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa 
de projetá‑las e executá‑las, a expensas da União, independentemente 
da comunicação a que alude este artigo, por parte do proprietário.
Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanen‑
te do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
que poderá inspecioná‑los sempre que for julgado conveniente, não 
podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos 
à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dobro 
em caso de reincidência.
Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o 
art. 1o desta lei são equiparados aos cometidos contra o patrimônio 
nacional.

Capítulo IV
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Art. 22. Revogado. Lei no 13.105, de 16‑3‑2015.

Capítulo V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. O Poder Executivo providenciará a realização de acordos 
entre a União e os Estados, para melhor coordenação e desenvol‑
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Índice por Assuntos Geral da Obra
ABUSO DE AUTORIDADE
• casos de inelegibilidade: LC no 64/1990
• casos de inelegibilidade a serem fixados por lei 

complementar: art. 14, § 9o, da CF
• crime de: Lei no 13.869/2019
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• Leis nos 7.347/1985, 7.913/1989 e 9.494/1997
• associação: art. 5o, V, a e b, da Lei no 7.347/1985
• audiência de conciliação ou mediação: art. 319, 

VII, do CPC
• competência; local do dano: art.  2o da Lei 

no 7.347/1985
• cautelar: arts. 4o e 12 da Lei no 7.347/1985; e 

art. 300 do CPC
• competência STF: art. 102, I, f, n, da CF
• danos causados aos investidores no mercado 

mobiliário: Lei no 7.913/1989
• danos morais e patrimoniais: art.  1o da Lei 

no 7.347/1985
• efeito suspensivo: art. 14 da Lei no 7.347/1985
• inquérito civil: arts.  8o, §§  1o e 9o, da Lei 

no 7.347/1985
• instrução da inicial: art. 8o da Lei no 7.347/1985
• legitimidade: art. 5o da Lei no 7.347/1985
• mensalidades escolares; ilegalidade no reajuste: 

Súm. no 643 do STF
• Ministério Público: art.  5o, §  1o, da Lei 

no 7.347/1985
• objetivo: art. 1o da Lei no 7.347/1985
• promoção pelo Ministério Público: art. 129, III, 

§ 1o, da CF
• provas: art. 319, VI, do CPC; e art. 7o da Lei 

no 7.347/1985
AÇÃO DE COBRANÇA
• art. 884 do CC
• Lei no 8.666/1993
• pedido: arts. 286 a 294 do CPC
• perdas e danos: art. 404 do CC
• requisitos: arts. 282 e 283 do CPC
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL
• Lei no 9.882/1999
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
E AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE
• Lei no 9.868/1999
AÇÃO POPULAR
• arts. 5o, LXXIII, da CF
• Lei no 4.717/1965
• abster‐se de contestar o pedido: art. 6o, § 3o, 

da Lei no 4.717/1965
• atos lesivos; nulidade; rol: art. 2o, caput, da Lei 

no 4.717/1965
• cidadão (prova da cidadania): art. 1o, § 3o, da 

Lei no 4.717/1965
• competência: art. 5o, § 2o, da Lei no 4.717/1965
• competência; STF: art. 102, I, f, n, da CF
• custas e honorários advocatícios: art. 12 da Lei 

no 4.717/1965
• liminar: art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/1965
• l it isconsorte ou assistente: art.  6o da Lei 

no 4.717/1965
• Ministério Público: art.  6o, §  4o, da Lei 

no 4.717/1965
• moralidade administrativa; nepotismo: Súm. 

Vinc. no 13 do STF
• patrimônio público: art.  1o, §  1o, da Lei 

no 4.717/1965
• sentença; procedência; pagamento; perdas e 

danos: art. 11 da Lei no 4.717/1965
• sujeitos passivos da: art.  6o, caput, da Lei 

no 4.717/1965
AÇÃO REGRESSIVA
• Lei no 4.619/1965
ADI | ADC
• Lei no 9.868/1999

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO BÁSICO – ANA
• vide AGÊNCIAS REGULADORAS
• Lei no 9.984/200
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – 
ANAC
• vide AGÊNCIAS REGULADORAS
• Lei no 11.182/2005
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
– ANEEL
• vide AGÊNCIAS REGULADORAS
• Lei no 9.427/1996
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR – ANS
• vide AGÊNCIAS REGULADORAS
• Lei no 9.961/2000
AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL
• vide AGÊNCIAS REGULADORAS
• Lei no 9.472/1997
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA – ANVISAC
• vide AGÊNCIAS REGULADORAS
• Lei no 9.782/1999
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP
• vide AGÊNCIAS REGULADORAS
• Leis nos 9.478/1997 e 12.351/2010
AGÊNCIAS EXECUTIVAS
• Dec. no 2.487/1998
• qualificação de autarquia ou fundação como: 

Dec. no 2.487/1998
AGÊNCIAS REGULADORAS
• Lei no 9.986/2000
• Agência Nacional de Águas e Saneamento Bá‑

sico – ANA: Lei no 9.984/2000
• Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC: Lei 

no 11.182/2005
• Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 

Lei no 9.427/1996
• Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: 

Lei no 9.961/2000
• Agência Nacional de Telecomunicações – ANA‑

TEL: Lei no 9.472/1997
• Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 

ANTAQ: Lei no 10.233/2001
• Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT: Lei no 10.233/2001
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária – AN‑

VISA: Lei no 9.782/1999
• Agência Nacional do Cinema – ANCINE: MP 

no 2.228‑1/2001
• Agência Nacional do Petróleo – ANP: Lei 

no 9.478/1997
• articulação entre agências: arts. 29 e 30 da Lei 

no 13.848/2019
• controle social; prestação de contas: arts. 14 a 

24 da Lei no 13.848/2019
• defesa da concorrência; interação com as: 

arts.25 a 28 da Lei no 13.848/2019
• defesa do consumidor; articulação: arts. 31 a 

33 da Lei no 13.848/2019
• defesa do meio ambiente; articulação: arts. 31 

a 33 da Lei no 13.848/2019
• gestão; organização; processo decisório; con‑

trole social: Lei no 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 no 13.848/2019

• processo decisório: arts.  4o a 13 da Lei 
no 13.848/2019

AGENTES PÚBLICOS
• arts. 37 a 41 e 169 da CF

• Leis nos 6.185/1974, 6.226/1975, 8.027/1990, 
8 .112/1990,  8 .448/1992,  8 .730/1993, 
8 .745/1993,  8 .852/1994,  9 .717/1998, 
9.801/1999, 9.962/2000, 12.353/2010, 
12.618/2012, 12.813/2013, 13.022/2014, 
13.656/2018, 13.869/2019 e 13.872/2019

• Leis Complementares nos 109/2001, 142/2013 
e 152/2015

• Decretos  n os  1 .171/1994,  4 .334/2002, 
6.906/2009, 7.203/2010 e 9.991/2019

• aposentadoria; regime próprio de previdência 
social: Lei no 10.887/2004

• cargos públicos: arts. 48, X, e 84, VI, b, da CF; 
e art. 3o da Lei no 8.112/1990

• c i v i s  com v íncu lo  empregat í c io :  Le i 
no 6.185/1974

• conceito; definição: art. 2o da Lei no 8.429/1992
• conflito de interesses no exercício de cargo ou 

emprego: Lei no 12.813/2013
• contratação por tempo determinado: Lei 

no 8.745/1993
• declaração de bens para exercício de cargos, 

empregos e funções: Lei no 8.730/1993
• emprego públ ico:  regulamentação:  Le i 

no 9.962/2000
• Estatuto dos Servidores Civis da União: Lei 

no 8.112/1990
• greve: Dec. no 1.480/1995
• greve: medidas para a continuidade dos servi‑

ços públicos: Dec. no 7.777/2012
• improbidade administrativa: Lei no 8.429/1992
• normas de conduta: Lei no 8.027/1990
• perda de cargo público por exceção de despesa: 

Lei no 9.801/1999
• previdência complementar: Lei no 12.618/2012
• previdência social: regime próprio: art. 40 da 

CF e Lei no 9.717/1998
• remuneração e subsídios: art. 39, § 4o, da CF
• remuneração e subsídios; revisão geral e anual: 

Lei no 10.331/2001
• Súmulas nos15 a 17, 20 a 22, 683 a 686 do STF
• Súmulas nos 266, 377 e 378 do STJ
• teto remuneratório: art. 37, IX, e § 9o, da CF
AGU
• Leis nos 9.028/1995 e 9.704/1998
ANTICORRUPÇÃO
• Lei no 12.846/2013
• Dec. no 8.420/2015
APÁTRIDA
• proteção; redução de casos: art.  26 da Lei 

no 13.445/2017
AUTARQUIA
• audiências concedidas a particulares por 

agentes públicos em exercício na: Dec. 
no 4.334/2002

• conceito: art. 5o, I, do Dec.‑lei no 200/1967
• criação; lei específica: art. 37, XIX, da CF
• representação processual: art. 75, IV, do CPC
BENS PÚBLICOS
• Leis nos 6.383/1976, 8.617/1993 e 9.636/1998
• Dec.‑lei no 9.760/1946
• arts. 20, 26, 100, 183, § 3°, 191, parágrafo 

único, da CF
• arts. 98 a 103 do CC
• art. 17 da Lei no 8.666/1993
• alienação: art. 17 da Lei no 8.666/1993
• denominação de logradouros, obras, serviços e 

monumentos: Lei no 6.454/1977
• imóveis da União: Dec.‑lei no 9.760/1946
• imóveis da União; regularização, administração, 

aforamento e alienação: Lei no 9.636/1998
• imóveis da União; regularização fundiária de 

interesse social: Lei no 11.481/2007
• imóveis possuídos pela União; procedimento 

para registro de propriedade: Lei no 5.972/1973
• mar territorial, zona contígua, zona econô‑

mica exclusiva e plataforma continental: Lei 
no 8.617/1993
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