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VVade-Mécum Constitucional e Administrativo

Apresentação
A Editora Rideel, reconhecida no mercado editorial pela excelência de seus vade‑mécuns, apresenta 

a Coleção Vade‑Mécum Estratégia OAB.

Trata‑se de compêndio legislativo para atender ao aluno que presta o Exame de Ordem, notadamente 
a prova prático‑profissional. Compõem a coleção o Vade‑mécum Penal, o Vade‑mécum Constitucional e 
Administrativo, o Vade‑mécum Civil e Empresarial, o Vade‑mécum Tributário e a CLT Estratégica.

Elaborado pelos professores do corpo docente do Estratégia OAB, o conteúdo reflete a legislação que 
o aluno precisa para realizar a prova de 2a fase, com absoluta atenção aos parâmetros definidos no edital.

Os volumes estão estruturados com a Constituição Federal, códigos e legislação complementar na 
íntegra e em excertos relevantes para cada matéria. Consta ainda do conteúdo notas remissivas nos 
principais dispositivos legais, que auxiliam na correção de temas para consulta ágil, assertiva e segura dos 
enunciados normativos.

As obras observam estritamente o edital FGV do Exame de Ordem, de modo que podem ser con‑
sultados durante a realização da prova prático‑profissional. Não há no material qualquer conteúdo vedado 
pela banca examinadora.

Com diagramação agradável e recursos facilitadores de consulta, nossa Coleção será muito útil para a 
preparação e bem profícua para a realização da prova de 2a fase. Entre eles, destacam‑se:

•  Índice cronológico geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra com as respectivas 
ementas oficiais; 

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

• Índices sistemático e alfabético‑remissivo para cada código;

• Índice por assuntos geral da obra (que abrange a legislação complementar e súmulas);

• Atualizações de 2021 em destaque (negrito e itálico);

• Tarjas laterais para identificação das seções da obra;

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos;

• Indicação do número das leis no cabeçalho da legislação.

Além disso, diante da rica produção legislativa no Brasil, mantemos gratuitamente as atualizações 
publicadas até 31 de dezembro de 2021 em nosso site www.apprideel.com.br.

Empenhada no aprimoramento de suas obras, a Editora permanece à disposição por e‑mail  
(sac@rideel.com.br), para elogios, críticas e sugestões.

Bons estudos.

O Editor
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 CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em As‑
sembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado De‑
mocrático, 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 pre‑
conceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.
c Publicada no DOU no 191‑A,	de	5‑10‑1988.

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

25‑8‑1992,	foram	mantidos	a	república	e	o	presidencialismo,	como	
forma	e	sistema	de	governo,	respectivamente.

c Art.	18,	caput,	e	60,	§ 4o,	I	e	II,	desta	Constituição.
I – a soberania;
c	 Arts.	20,	VI,	21,	I,	II	e	III,	49,	II	e	84,	VII,	VIII,	XIX	e	XX,	desta	Constituição.
c	 Arts.	237,	I	a	III,	e	260	do	CPC/2015.
c	 Arts.	780	a	790	do	CPP.
c	 Arts.	215	a	229	do	RISTF.
II – a cidadania;
c	 Arts.	5o,	XXXIV,	LIV,	LXXI,	LXXIII	e	LXXVII,	e	60,	§ 4o,	IV,	desta	Constitui‑

ção.
c	 Lei	no 9.265,	de	12‑2‑1996,	estabelece	a	gratuidade	dos	atos	necessá‑

rios	ao	exercício	da	cidadania.
III – a dignidade da pessoa humana;
c	 Arts.	5o,	XXXIV,	LIV,	LXXI,	LXXIII	e	LXXVII,	34,	VII,	b,	226,	§ 7o,	227	e	230	

desta	Constituição.
c	 Súm.	Vinc.	no 6	do	STF:	“Não	viola	a	Constituição	o	estabelecimento	

de	remuneração	inferior	ao	salário	mínimo	para	as	praças	prestado‑
ras	de	serviço	militar	inicial.”

c	 Súm.	Vinc.	no 11	do	STF:	“Só	é	lícito	o	uso	de	algemas	em	casos	de	
resistência	e	de	fundado	receio	de	fuga	ou	de	perigo	à	integridade	
física	própria	ou	alheia,	por	parte	do	preso	ou	de	terceiros,	justifi‑
cada	a	excepcionalidade	por	escrito,	sob	pena	de	responsabilidade	

disciplinar,	civil	e	penal	do	agente	ou	da	autoridade	e	de	nulidade	da	
prisão	ou	do	ato	processual	a	que	se	refere,	sem	prejuízo	da	respon‑
sabilidade	civil	do	Estado.”

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

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
c	 Arts.	6o	a	11	e	170	desta	Constituição.
V – o pluralismo político.
c	 Art.	17	desta	Constituição.
c	 Lei	no 9.096,	de	19‑9‑1995	(Lei	dos	Partidos	Políticos).
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exer‑
ce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.
c	 Arts.	14,	27,	§ 4o,	29,	§ 8o,	XIII,	60,	§ 4o,	II,	e	61,	§ 2o,	desta	Constituição.
c	 Lei	no 9.709,	de	18‑11‑1998,	regulamenta	a	execução	do	disposto	nos	

incisos	I,	II	e	III	do	art. 14	desta	Constituição.
Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmôni‑
cos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
c	 Art.	60,	§ 4o,	III,	desta	Constituição.
c	 Súm.	no 649	do	STF:	“É	inconstitucional	a	criação,	por	Constituição	

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

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
c	 Art.	10,	1,	do	Dec.	no 591,	de	6‑7‑1992	(Pacto	internacional	sobre	direi‑

tos	econômicos,	sociais	e	culturais).
II – garantir o desenvolvimento nacional;
c	 Arts.	23,	parágrafo	único,	e	174,	§ 1o,	desta	Constituição.
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as de‑
sigualdades sociais e regionais;
c	 Arts.	23,	X,	e	214	desta	Constituição.
c	 Arts.	79	a	81	do	ADCT.
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de ori‑
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.
c	 O	STF,	por	unanimidade	de	votos,	julgou	procedentes	a	ADPF	no 132	

(como	ação	direta	de	inconstitucionalidade)	e	a	ADIN	no 4.277,	com	
eficácia	erga omnes	e	efeito	vinculante,	para	dar	ao	art. 1.723	do	CC	
interpretação	conforme	à	CF	para	dele	excluir	qualquer	significado	
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CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL

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

c Publicada no DOU	de	17‑3‑2015.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio‑
no 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 pr ocesso civil será ordenado, disciplinado e in‑
terpretado 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 c omeça 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 
consensual 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 razoá vel 
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do proces‑
so de ve comportar‑se de acordo com a boa‑fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si  para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 
de mérito justa e efetiva.
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em 
relação  ao exercício de direitos e faculdades processuais, 
aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação 

de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efe‑
tivo contraditório.
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá 
aos fins sociais e às  exigências do bem comum, resguar‑
dando e promovendo a dignidade da pessoa humana e ob‑
servando 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 ou vida.
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 juris‑
dição, com base em fundamento a respeito do qua l 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 Judi‑
ciário 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 ad‑
vogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencial‑
mente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sen‑
tença ou acórdão.
c Caput	com	a	redação	dada	pela	Lei	no 13.256,	de	4‑2‑2016.
§ 1o  A lista de processos aptos a julgamento deverá estar 
permanentemente 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;
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(LEI No 10.406, DE 10-1-2002)

PARTE GERAL

LIVRO I – DAS PESSOAS 

TÍTULO I – DAS PESSOAS NATURAIS 
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21 ..............................................................  234
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TÍTULO III – DO DOMICÍLIO 
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LIVRO II – DOS BENS 

TÍTULO ÚNICO – DAS DIFERENTES CLASSES DE BENS 
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arts. 79 a 91 ..............................................  238

Seção I –  Dos bens imóveis – arts. 79 a 81 ................  238
Seção II –  Dos bens móveis – arts. 82 a 84 .................  238

Seção III –  Dos bens fungíveis e consumíveis – arts. 85 
e 86 ...........................................................  238

Seção IV –  Dos bens divisíveis – arts. 87 e 88 .............  238
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91 ..............................................................  238
 Capítulo II –  Dos bens reciprocamente considerados – 

arts. 92 a 97 ..............................................  239
 Capítulo III –  Dos bens públicos – arts. 98 a 103 .............  239

LIVRO III – DOS FATOS JURÍDICOS 

TÍTULO I – DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 104 a 114 ..........  239
 Capítulo II –  Da representação – arts. 115 a 120 ............  240
 Capítulo III –  Da condição, do termo e do encargo – 

arts. 121 a 137 ...........................................  240
 Capítulo IV –  Dos defeitos do negócio jurídico – arts. 138 

a 165 .........................................................  240
Seção I –  Do erro ou ignorância – arts. 138 a 144 ......  240

Seção II –  Do dolo – arts. 145 a 150 ...........................  241
Seção III –  Da coação – arts. 151 a 155 .......................  241
Seção IV –  Do estado de perigo – art. 156 ...................  241
Seção V –  Da lesão – art. 157 ....................................  241

Seção VI –  Da fraude contra credores – arts. 158 a 165 241
 Capítulo V –  Da invalidade do negócio jurídico – arts. 166 

a 184 .........................................................  242

TÍTULO II – DOS ATOS JURÍDICOS LÍCITOS 

 Art. 185   ................................................................  242

TÍTULO III – DOS ATOS ILÍCITOS 

 Arts. 186 a 188  .................................................................  243

TÍTULO IV – DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA 

 Capítulo I –  Da prescrição – arts. 189 a 206‑A ..............  243
Seção I –  Disposições gerais – arts. 189 a 196 ..........  243

Seção II –  Das causas que impedem ou suspendem a 
prescrição – arts. 197 a 201 .......................  243

 Seção III –  Das causas que interrompem a prescrição – 
arts. 202 a 204 ...........................................  243

Seção IV –  Dos prazos da prescrição – arts.  205 a
206‑A ........................................................  243

 Capítulo II –  Da decadência – arts. 207 a 211 ................  244

TÍTULO V – DA PROVA 

 Arts. 212 a 232  .................................................................  244

PARTE ESPECIAL 

LIVRO I – DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

TÍTULO I – DAS MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES 

 Capítulo I – Das obrigações de dar – arts. 233 a 246 .....  245
Seção I –  Das obrigações de dar coisa certa – arts. 233 

a 242 .........................................................  245
Seção II –  Das obrigações de dar coisa incerta – 

arts. 243 a 246 ...........................................  246
 Capítulo II –  Das obrigações de fazer – arts. 247 a 249 ..  246
 Capítulo III –  Das obrigações de não fazer – arts. 250 e 

251 ............................................................  246
 Capítulo IV –  Das obrigações alternativas – arts. 252 a 
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 Capítulo V –  Das obrigações divisíveis e indivisíveis – 
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 Capítulo VI –  Das obrigações solidárias – arts. 264 a 
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Seção I –  Disposições gerais – arts. 264 a 266 ..........  247

Seção II –  Da solidariedade ativa – arts. 267 a 274 ....  247
Seção III –  Da solidariedade passiva – arts. 275 a 285  247

TÍTULO II – DA TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

 Capítulo I –  Da cessão de crédito – arts. 286 a 298 .......  247
 Capítulo II –  Da assunção de dívida – arts. 299 a 303 .....  248

TÍTULO III – DO ADIMPLEMENTO E 
EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

 Capítulo I –  Do pagamento – arts. 304 a 333 .................  248
Seção I –  De quem deve pagar – arts. 304 a 307 ........  248

 Índice Sistemático do 
Código Civil
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Índice Sistemático do Código Civil
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 Capítulo XIV –  Do transporte – arts. 730 a 756 ..................  266
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 730 a 733 ..........  266
 Seção II –  Do transporte de pessoas – arts. 734 a 742 ..  266
 Seção III –  Do transporte de coisas – arts. 743 a 756 ...  267
 Capítulo XV –  Do seguro – arts. 757 a 802 .......................  268
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 757 a 777 ..........  268
 Seção II –  Do seguro de dano – arts. 778 a 788 ..........  268
 Seção III –  Do seguro de pessoa – arts. 789 a 802 .......  269
 Capítulo XVI –  Da constituição de renda – arts. 803 a 813...  270
 Capítulo XVII –  Do jogo e da aposta – arts. 814 a 817 .........  270
 Capítulo XVIII –  Da fiança – arts. 818 a 839 ........................  270
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 818 a 826 ..........  270
 Seção II –  Dos efeitos da fiança – arts. 827 a 836 ......  271
 Seção III –  Da extinção da fiança – arts. 837 a 839 ......  271
 Capítulo XIX –  Da transação – arts. 840 a 850 ...................  271
 Capítulo XX –  Do compromisso – arts. 851 a 853 ..............  272

TÍTULO VII – DOS ATOS UNILATERAIS 

 Capítulo I –  Da promessa de recompensa – arts. 854 a 
860 ............................................................  272

 Capítulo II –  Da gestão de negócios – arts. 861 a 875 ....  272
 Capítulo III –  Do pagamento indevido – arts. 876 a 883 ...  273
 Capítulo IV –  Do enriquecimento sem causa – arts. 884 a 

886 ............................................................  273

TÍTULO VIII – DOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 887 a 903 ..........  273
 Capítulo II –  Do título ao portador – arts. 904 a 909 .......  274
 Capítulo III –  Do título à ordem – arts. 910 a 920 ............  274
 Capítulo IV –  Do título nominativo – arts. 921 a 926 ........  275

TÍTULO IX – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 Capítulo I –  Da obrigação de indenizar – arts. 927 a 
943............................................................  275

 Capítulo II –  Da indenização – arts. 944 a 954 ................  276
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TÍTULO X – DAS PREFERÊNCIAS E 
PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS 

 Arts. 955 a 965  .................................................................  276

LIVRO II – DO DIREITO DE EMPRESA 

TÍTULO I – DO EMPRESÁRIO 

 Capítulo I –  Da caracterização e da inscrição – arts. 966 
a 971 .........................................................  277

 Capítulo II –  Da capacidade – arts. 972 a 980 ................  278

TÍTULO I-A – DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 Art. 980‑A   ................................................................  278

TÍTULO II – DA SOCIEDADE 

 Capítulo Único – Disposições gerais – arts. 981 a 985 ..........  279

SUBTÍTULO I – DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA 

 Capítulo I –  Da sociedade em comum – arts. 986 a 990 ...  279
 Capítulo II –  Da sociedade em conta de participação – 

arts. 991 a 996 ...........................................  279

SUBTÍTULO II – DA SOCIEDADE PERSONIFICADA 

 Capítulo I –  Da sociedade simples – arts. 997 a 1.038 ...  280
Seção I –  Do contrato social – arts. 997 a 1.000 ........  280

Seção II –  Dos direitos e obrigações dos sócios – 
arts. 1.001 a 1.009 .....................................  280

Seção III –  Da administração – arts. 1.010 a 1.021 ......  280
Seção IV –  Das relações com terceiros – arts. 1.022 a 

1.027 .........................................................  281
Seção V –  Da resolução da sociedade em relação a um 

sócio – arts. 1.028 a 1.032 .........................  281
Seção VI –  Da dissolução – arts. 1.033 a 1.038 ............  282

 Capítulo II –  Da sociedade em nome coletivo – arts. 1.039 
a 1.044 ......................................................  282

 Capítulo III –  Da sociedade em comandita simples – 
arts. 1.045 a 1.051 .....................................  283

 Capítulo IV –  Da sociedade limitada – arts. 1.052 a 1.087 283
Seção I –  Disposições preliminares – arts. 1.052 a 

1.054 .........................................................  283
Seção II – Das quotas – arts. 1.055 a 1.059 ................  283

Seção III –  Da administração – arts. 1.060 a 1.065 ......  283
Seção IV –  Do conselho fiscal – arts. 1.066 a 1.070 .....  284
Seção V –  Das deliberações dos sócios – arts. 1.071 a 

1.080‑A .....................................................  284
Seção VI –  Do aumento e da redução do capital – 

arts. 1.081 a 1.084 .....................................  285
Seção VII –  Da resolução da sociedade em relação a 

sócios minoritários – arts. 1.085 e 1.086 ....  286
Seção VIII –  Da dissolução – art. 1.087 .........................  286

 Capítulo V –  Da sociedade anônima – arts.  1.088 e 
1.089 .........................................................  286

Seção Única –  Da caracterização – arts. 1.088 e 1.089 ......  286
 Capítulo VI –  Da sociedade em comandita por ações – 

arts. 1.090 a 1.092 .....................................  286
 Capítulo VII –  Da sociedade cooperativa – arts. 1.093 a 

1.096 .........................................................  286
 Capítulo VIII –  Das sociedades coligadas – arts. 1.097 a 

1.101 .........................................................  287
 Capítulo IX –  Da liquidação da sociedade – arts. 1.102 a 

1.112 .........................................................  287

 Capítulo X –  Da transformação, da incorporação, da fusão 
e da cisão das sociedades – arts. 1.113 a 
1.122 .........................................................  288

 Capítulo XI –  Da sociedade dependente de autorização – 
arts. 1.123 a 1.141 .....................................  288

Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.123 a 1.125 ....  288
Seção II –  Da sociedade nacional – arts.  1.126 a 

1.133 .........................................................  288
Seção III –  Da sociedade estrangeira – arts. 1.134 a 

1.141 .........................................................  289

TÍTULO III – DO ESTABELECIMENTO 

 Capítulo Único – Disposições gerais – arts. 1.142 a 1.149 ....  290

TÍTULO IV – DOS INSTITUTOS COMPLEMENTARES 

 Capítulo I –  Do registro – arts. 1.150 a 1.154 ................  290
 Capítulo II –  Do nome empresarial – arts. 1.155 a 1.168 ..  290
 Capítulo III –  Dos prepostos – arts. 1.169 a 1.178 ...........  291

Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.169 a 1.171 ....  291
Seção II –  Do gerente – arts. 1.172 a 1.176 ................  291

Seção III –  Do contabilista e outros auxiliares – 
arts. 1.177 e 1.178 .....................................  291

 Capítulo IV –  Da escrituração – arts. 1.179 a 1.195 .........  292

LIVRO III – DO DIREITO DAS COISAS 

TÍTULO I – DA POSSE 

 Capítulo I –  Da posse e sua classificação – arts. 1.196 a 
1.203 .........................................................  293

 Capítulo II –  Da aquisição da posse – arts.  1.204 a 
1.209 .........................................................  293

 Capítulo III –  Dos efeitos da posse – arts. 1.210 a 1.222 ...  293
 Capítulo IV –  Da perda da posse – arts. 1.223 e 1.224 .....  294

TÍTULO II – DOS DIREITOS REAIS 

 Capítulo Único –  Disposições gerais – arts. 1.225 a 1.227 ....  294

TÍTULO III – DA PROPRIEDADE 

 Capítulo I –  Da propriedade em geral – arts.  1.228 a 
1.237 .........................................................  294

Seção I –  Disposições preliminares – arts. 1.228 a 
1.232 .........................................................  294

Seção II –  Da descoberta – arts. 1.233 a 1.237 ...........  295
 Capítulo II –  Da aquisição da propriedade imóvel – 

arts. 1.238 a 1.259 .....................................  295
Seção I –  Da usucapião – arts. 1.238 a 1.244.............  295

Seção II –  Da aquisição pelo registro do título – 
arts. 1.245 a 1.247 .....................................  295

Seção III –  Da aquisição por acessão – arts. 1.248 a 
1.259 .........................................................  296

Subseção I –  Das ilhas – art. 1.249 .................................  296
Subseção II –  Da aluvião – art. 1.250 ...............................  296

Subseção III –  Da avulsão – art. 1.251 ..............................  296
Subseção IV –  Do álveo abandonado – art. 1.252 ..............  296
Subseção V –  Das construções e plantações – arts. 1.253 

a 1.259 ......................................................  296
 Capítulo III –  Da aquisição da propriedade móvel – 

arts. 1.260 a 1.274 .....................................  297
Seção I –  Da usucapião – arts. 1.260 a 1.262.............  297

Seção II –  Da ocupação – art. 1.263 ...........................  297
Seção III –  Do achado do tesouro – arts. 1.264 a 1.266  297
Seção IV –  Da tradição – arts. 1.267 e 1.268 ...............  297
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 Seção V –  Da especificação – arts. 1.269 a 1.271 .......  297
 Seção VI –  Da confusão, da comissão e da adjunção – 

arts. 1.272 a 1.274 .....................................  297
 Capítulo IV –  Da perda da propriedade – arts.  1.275 e 

1.276 .........................................................  297
 Capítulo V –  Dos direitos de vizinhança – arts. 1.277 a 

1.313 .........................................................  298
 Seção I –  Do uso anormal da propriedade – arts. 1.277 

a 1.281 ......................................................  298
 Seção II –  Das árvores limítrofes – arts. 1.282 a 1.284  298
 Seção III –  Da passagem forçada – art. 1.285 ..............  298
 Seção IV –  Da passagem de cabos e tubulações – 

arts. 1.286 e 1.287 .....................................  298
 Seção V –  Das águas – arts. 1.288 a 1.296 .................  298
 Seção VI –  Dos limites entre prédios e do direito de ta‑

pagem – arts. 1.297 e 1.298 .......................  299
 Seção VII –  Do direito de construir – arts.  1.299 a 

1.313 .........................................................  299
 Capítulo VI –  Do condomínio geral – arts. 1.314 a 1.330 ..  300
 Seção I –  Do condomínio voluntário – arts. 1.314 a 

1.326 .........................................................  300
 Subseção I –  Dos direitos e deveres dos condôminos – 

arts. 1.314 a 1.322 .....................................  300
 Subseção II –  Da administração do condomínio – arts. 1.323 

a 1.326 ......................................................  300
 Seção II –  Do condomínio necessário – arts. 1.327 a 

1.330 .........................................................  301
 Capítulo VII –  Do condomínio edilício – arts.  1.331 a 

1.358‑A .....................................................  301
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.331 a 1.346 ....  301
 Seção II –  Da administração do condomínio – arts. 1.347 

a 1.356 ......................................................  302
 Seção III –  Da extinção do condomínio – arts. 1.357 e 

1.358 .........................................................  303
 Seção IV –  Do condomínio de lotes – art. 1.358‑A ........  303
 Capítulo VII‑A – Do condomínio em multipropriedade – 

arts. 1.358‑B a 1.358‑U ..............................  303
 Seção I – Disposições gerais – arts.  1.358‑B a 

1.358‑E ......................................................  303
 Seção II – Da instituição da multipropriedade – 

arts. 1.358‑F a 1.358‑H...............................  303
 Seção III – Dos direitos e das obrigações do multipro‑

prietário – arts. 1.358‑I a 1.358‑K ..............  304
 Seção IV – Da transferência da multipropriedade – 

art. 1.358‑L ................................................  304
 Seção V – Da administração da multipropriedade – 

arts. 1.358‑M e 1.358‑N .............................  304
 Seção VI – Disposições específicas relativas às unida‑

des autônomas de condomínios edilícios – 
arts. 1.358‑O a 1.358‑U ..............................  305

 Capítulo VIII –  Da propriedade resolúvel – arts. 1.359 e 
1.360 .........................................................  306

 Capítulo IX –  Da propriedade fiduciária – arts. 1.361 a 
1.368‑B......................................................  306

 Capítulo X – Do fundo de investimento – arts. 1.368‑C a 
1.368‑F ......................................................  307

TÍTULO IV – DA SUPERFÍCIE

 Arts. 1.369 a 1.377  ..............................................................  307

TÍTULO V – DAS SERVIDÕES 

 Capítulo I –  Da constituição das servidões – arts. 1.378 
e 1.379 ......................................................  308

 Capítulo II –  Do exercício das servidões – arts. 1.380 a 
1.386 .........................................................  308

 Capítulo III –  Da extinção das servidões – arts. 1.387 a 
1.389 .........................................................  308

TÍTULO VI – DO USUFRUTO 

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 1.390 a 1.393 ....  308
 Capítulo II –  Dos direitos do usufrutuário – arts. 1.394 a 

1.399 .........................................................  309
 Capítulo III –  Dos deveres do usufrutuário – arts. 1.400 a 

1.409 .........................................................  309
 Capítulo IV –  Da extinção do usufruto – arts.  1.410 e 

1.411 .........................................................  309

TÍTULO VII – DO USO 

 Arts. 1.412 e 1.413  ..............................................................  309

TÍTULO VIII – DA HABITAÇÃO 

 Arts. 1.414 a 1.416  ..............................................................  310

TÍTULO IX – DO DIREITO DO 
PROMITENTE COMPRADOR 

 Arts. 1.417 e 1.418  ..............................................................  310

TÍTULO X – DO PENHOR, DA 
HIPOTECA E DA ANTICRESE 

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 1.419 a 1.430 ....  310
 Capítulo II –  Do penhor – arts. 1.431 a 1.472 .................  311
 Seção I –  Da constituição do penhor – arts. 1.431 e 

1.432 .........................................................  311
 Seção II –  Dos direitos do credor pignoratício – 

arts. 1.433 e 1.434 .....................................  311
 Seção III –  Das obrigações do credor pignoratício – 

art. 1.435 ...................................................  311
 Seção IV –  Da extinção do penhor – arts.  1.436 e 

1.437 .........................................................  311
 Seção V –  Do penhor rural – arts. 1.438 a 1.446 .........  311
 Subseção I –  Disposições gerais – arts. 1.438 a 1.441 ....  311
 Subseção II –  Do penhor agrícola – arts. 1.442 e 1.443 ....  311
 Subseção III –  Do penhor pecuário – arts. 1.444 a 1.446 ...  312
 Seção VI –  Do penhor industrial e mercantil – arts. 1.447 

a 1.450 ......................................................  312
 Seção VII –  Do penhor de direitos e títulos de crédito – 

arts. 1.451 a 1.460 .....................................  312
 Seção VIII –  Do penhor de veículos – arts. 1.461 a 1.466  313
 Seção IX –  Do penhor legal – arts. 1.467 a 1.472 .........  313
 Capítulo III –  Da hipoteca – arts. 1.473 a 1.505 ...............  313
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.473 a 1.488 ....  313
 Seção II –  Da hipoteca legal – arts. 1.489 a 1.491 ......  314
 Seção III –  Do registro da hipoteca – arts.  1.492 a 

1.498 .........................................................  314
 Seção IV –  Da extinção da hipoteca – arts.  1.499 a 

1.501 .........................................................  315
 Seção V –  Da hipoteca de vias férreas – arts. 1.502 a 

1.505 .........................................................  315
 Capítulo IV –  Da anticrese – arts. 1.506 a 1.510 ..............  315

TÍTULO XI – DA LAJE

 Arts. 1.510‑A a 1.510‑E ........................................................  315
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LIVRO IV – DO DIREITO DE FAMÍLIA

TÍTULO I – DO DIREITO PESSOAL

SUBTÍTULO I – DO CASAMENTO

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 1.511 a 1.516 ....  316
 Capítulo II –  Da capacidade para o casamento – arts. 1.517 

a 1.520 ......................................................  316
 Capítulo III –  Dos impedimentos – arts. 1.521 e 1.522 .....  317
 Capítulo IV –  Das causas suspensivas – arts.  1.523 e 

1.524 .........................................................  317
 Capítulo V –  Do processo de habilitação para o casamento 

– arts. 1.525 a 1.532 ..................................  317
 Capítulo VI –  Da celebração do casamento – arts. 1.533 a 

1.542 .........................................................  317
 Capítulo VII –  Das provas do casamento – arts. 1.543 a 

1.547 .........................................................  318
 Capítulo VIII –  Da invalidade do casamento – arts. 1.548 a 

1.564 .........................................................  319
 Capítulo IX –  Da eficácia do casamento – arts. 1.565 a 

1.570 .........................................................  320
 Capítulo X –  Da dissolução da sociedade e do vínculo 

conjugal – arts. 1.571 a 1.582 ....................  320
 Capítulo XI –  Da proteção da pessoa dos filhos – arts. 1.583 

a 1.590 ......................................................  321

SUBTÍTULO II – DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO 

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 1.591 a 1.595 ....  322
 Capítulo II –  Da filiação – arts. 1.596 a 1.606 .................  322
 Capítulo III –  Do reconhecimento dos filhos – arts. 1.607 

a 1.617 ......................................................  323
 Capítulo IV –  Da adoção – arts. 1.618 a 1.629 .................  323
 Capítulo V –  Do poder familiar – arts. 1.630 a 1.638 .......  323

Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.630 a 1.633 ....  323
Seção II –  Do exercício do poder familiar – art. 1.634 ..  323

Seção III –  Da suspensão e extinção do poder familiar 
– arts. 1.635 a 1.638 ..................................  324

TÍTULO II – DO DIREITO PATRIMONIAL 

SUBTÍTULO I – DO REGIME DE 
BENS ENTRE OS CÔNJUGES 

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 1.639 a 1.652 ....  324
 Capítulo II –  Do pacto antenupcial – arts. 1.653 a 1.657 .  325
 Capítulo III –  Do regime de comunhão parcial – arts. 1.658 

a 1.666 ......................................................  325
 Capítulo IV –  Do regime de comunhão universal – 

arts. 1.667 a 1.671 .....................................  326
 Capítulo V –  Do regime de participação final nos aquestos 

– arts. 1.672 a 1.686 ..................................  326
 Capítulo VI –  Do regime de separação de bens – arts. 1.687 

e 1.688 ......................................................  326

SUBTÍTULO II – DO USUFRUTO E DA 
ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DE FILHOS MENORES

 Arts. 1.689 a 1.693 ...............................................................  326

SUBTÍTULO III – DOS ALIMENTOS 

 Arts. 1.694 a 1.710 ...............................................................  327

SUBTÍTULO IV – DO BEM DE FAMÍLIA

 Arts. 1.711 a 1.722 ...............................................................  328

TÍTULO III – DA UNIÃO ESTÁVEL

 Arts. 1.723 a 1.727 ...............................................................  328

TÍTULO IV – DA TUTELA, DA CURATELA E 
DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA

 Capítulo I –  Da tutela – arts. 1.728 a 1.766 ...................  328
Seção I –  Dos tutores – arts. 1.728 a 1.734 ...............  328

Seção II –  Dos incapazes de exercer a tutela – 
art. 1.735 ...................................................  329

Seção III –  Da escusa dos tutores – arts.  1.736 a 
1.739 .........................................................  329

 Seção IV –  Do exercício da tutela – arts.  1.740 a 
1.752......................................................  329

Seção V –  Dos bens do tutelado – arts. 1.753 e 1.754...  330
Seção VI –  Da prestação de contas – arts.  1.755 a 

1.762 .........................................................  330
Seção VII –  Da cessação da tutela – arts. 1.763 a 1.766  331

 Capítulo II –  Da curatela – arts. 1.767 a 1.783 ...............  331
Seção I –  Dos interditos – arts. 1.767 a 1.778 ............  331

Seção II –  Da curatela do nascituro e do enfermo ou 
portador de deficiência física – arts. 1.779 
e 1.780 ......................................................  331

Seção III –  Do exercício da curatela – arts.  1.781 a 
1.783 .........................................................  331

 Capítulo III – Da tomada de decisão apoiada – 
art. 1.783‑A ...............................................  331

LIVRO V – DO DIREITO DAS SUCESSÕES 

TÍTULO I – DA SUCESSÃO EM GERAL

 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 1.784 a 1.790 ....  332
 Capítulo II –  Da herança e de sua administração – 

arts. 1.791 a 1.797 .....................................  332
 Capítulo III –  Da vocação hereditária – arts.  1.798 a 

1.803 .........................................................  333
 Capítulo IV –  Da aceitação e renúncia da herança – 

arts. 1.804 a 1.813 .....................................  333
 Capítulo V –  Dos excluídos da sucessão – arts. 1.814 a 

1.818 .........................................................  334
 Capítulo VI –  Da herança jacente – arts. 1.819 a 1.823 ....  334
 Capítulo VII –  Da petição de herança – arts.  1.824 a 

1.828 .........................................................  334

TÍTULO II – DA SUCESSÃO LEGÍTIMA

 Capítulo I –  Da ordem da vocação hereditária – arts. 1.829 
a 1.844 ......................................................  334

 Capítulo II –  Dos herdeiros necessários – arts. 1.845 a 
1.850 .........................................................  335

 Capítulo III –  Do direito de representação – arts. 1.851 a 
1.856 .........................................................  335

TÍTULO III – DA SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA

 Capítulo I –  Do testamento em geral – arts.  1.857 a 
1.859 .........................................................  335

 Capítulo II –  Da capacidade de testar – arts.  1.860 e 
1.861 .........................................................  336

 Capítulo III –  Das formas ordinárias do testamento – 
arts. 1.862 a 1.880 .....................................  336

Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.862 e 1.863 ....  336
Seção II –  Do testamento público – arts.  1.864 a 

1.867 .........................................................  336
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 Seção III –  Do testamento cerrado – arts.  1.868 a 
1.875 .........................................................  336

 Seção IV –  Do testamento particular – arts. 1.876 a 
1.880 .........................................................  336

 Capítulo IV –  Dos codicilos – arts. 1.881 a 1.885 .............  337
 Capítulo V –  Dos testamentos especiais – arts. 1.886 a 

1.896 .........................................................  337
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.886 e 1.887 ....  337
 Seção II –  Do testamento marítimo e do testamento 

aeronáutico – arts. 1.888 a 1.892 ...............  337
 Seção III –  Do testamento militar – arts. 1.893 a 1.896  337
 Capítulo VI –  Das disposições testamentárias – arts. 1.897 

a 1.911 ......................................................  337
 Capítulo VII –  Dos legados – arts. 1.912 a 1.940 ..............  338
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.912 a 1.922 ....  338
 Seção II –  Dos efeitos do legado e do seu pagamento 
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 CÓDIGO CIVIL
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

c Publicada no DOU	de	11‑1‑2002.
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio‑
no 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 or‑
dem civil.
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nasci‑
mento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro.
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoal‑
mente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) 
anos.
c Caput	com	a	redação	dada	pela	Lei	no 13.146,	de	6‑7‑2015.
I a III – Revogados. Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer:
c Caput	com	a	redação	dada	pela	Lei	no 13.146,	de	6‑7‑2015.
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade;
c	 Incisos	II	e	III	com	a	redação	dada	pela	Lei	no 13.146,	de	6‑7‑2015.
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regula‑
da por legislação especial.
c	 Parágrafo	único	com	a	redação	dada	pela	Lei	no 13.146,	de	6‑7‑2015.
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos 
da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapaci‑
dade:

I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do 
outro, mediante instrumento público, independentemente 
de homologação 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 exis‑
tência 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 mor‑
te; 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 de‑
cretação de ausência:
I – se for extremamente provável a morte de quem estava 
em perigo de vida;
II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito pri‑
sioneiro, não for encontrado até dois anos após o término 
da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nes‑
ses casos, somente poderá ser requerida depois de esgo‑
tadas 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 comorien‑
tes 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 restabe‑
lecimento da sociedade conjugal;
II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou 
reconhecerem a filiação;
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 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.

c 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 prote‑
ção 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 pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 
nas relações de consumo.
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pú‑
blica ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados, 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 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decor‑
rentes 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 objetivo o atendimento das necessidades dos consu‑
midores, 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 har‑
monia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:
c 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 efetivamen‑
te o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associa‑

ções 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 eco‑
nômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos 
quais se funda a ordem econômica (artigo 170, da Consti‑
tuição Federal), sempre com base na boa‑fé e equilíbrio nas 
relações entre consumidores e fornecedores;
IV – educação e informação de fornecedores e consumi‑
dores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à 
melhoria do mercado de consumo;
V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios efi‑
cientes 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 pra‑
ticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência 
desleal e utilização indevida de inventos e criações indus‑
triais, 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.
c	 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;
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CÓDIGO PENAL
 DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

(EXCERTOS)

c Publicado no DOU de 31‑12‑1940 e retificado no DOU de 3‑1‑1941.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:

PARTE GERAL
c	 A Parte Geral, compreendendo os arts. 1o a 120, tem a redação deter‑

minada pela Lei no 7.209, de 11‑7‑1984.

 TÍTULO I – DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da lei
Art. 1o Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 
pena sem prévia cominação legal.
Lei penal no tempo
Art. 2o Ninguém pode ser punido por fato que lei poste‑
rior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela 
a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo fa‑
vorecer o agente, aplica‑se aos fatos anteriores, ainda que 
decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
Lei excepcional ou temporária
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido 
o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica‑se ao fato praticado durante 
sua vigência.
Tempo do crime
Art. 4o Considera‑se praticado o crime no momento da 
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado.
Territorialidade
Art. 5o Aplica‑se a lei brasileira, sem prejuízo de conven‑
ções, tratados e regras de direito internacional, ao crime 
cometido no território nacional.
§ 1o Para os efeitos penais, consideram‑se como extensão 
do território nacional as embarcações e aeronaves brasilei‑
ras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro 
onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e 
as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo 
correspondente ou em alto‑mar.
§ 2o É também aplicável a lei brasileira aos crimes pratica‑
dos a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de 

propriedade privada, achando‑se aquelas em pouso no terri‑
tório nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, 
e estas em porto ou mar territorial do Brasil.
Lugar do crime
Art. 6o Considera‑se praticado o crime no lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como 
onde se produziu ou deveria produzir‑se o resultado.
Extraterritorialidade
Art. 7o Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos 
no estrangeiro:
I – os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito 

Federal, de Estado, de Território, de Município, de em‑
presa pública, sociedade de economia mista, autarquia 
ou fundação instituída pelo Poder Público;

c) contra a administração pública, por quem está a seu 
serviço;

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domici‑
liado no Brasil;

II – os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a 

reprimir;
b) praticados por brasileiro;
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, 

mercantes ou de propriedade privada, quando em terri‑
tório estrangeiro e aí não sejam julgados.

§  1o Nos casos do inciso I, o agente é punido segun‑
do a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 
estrangeiro.
§ 2o Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira de‑
pende do concurso das seguintes condições:
a) entrar o agente no território nacional;
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei 

brasileira autoriza a extradição;
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não 

ter aí cumprido a pena;
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por 

outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo 
a lei mais favorável.
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CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL

 DECRETO-LEI No 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.

(EXCERTOS)

c Publicado no DOU de 13‑10‑1941 e retificado no DOU de 24‑10‑1941.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte 
Lei:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
........................................................................................

Livro iii – DAs nuLiDADes e Dos 
recursos em gerAL

........................................................................................

 TÍTULO II – DOS RECURSOS EM GERAL
........................................................................................

Capítulo X
 DO HABEAS CORPUS E SEU PROCESSO

Art. 647. Dar‑se‑á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coa‑
ção ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de 
punição disciplinar.
Art. 648. A coação considerar‑se‑á ilegal:
I – quando não houver justa causa;
II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que 
determina a lei;
III – quando quem ordenar a coação não tiver competência 
para fazê‑lo;
IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a 
coação;
V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos 
casos em que a lei a autoriza;
VI – quando o processo for manifestamente nulo;
VII – quando extinta a punibilidade.
Art. 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua 
jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, 
nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autori‑
dade coatora.
Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedi‑
do de habeas corpus:
I – ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no 
artigo 101, I, g, da Constituição;

II – aos Tribunais de Apelação, sempre que os atos de vio‑
lência ou coação forem atribuídos aos governadores ou 
interventores dos Estados ou Territórios e ao prefeito do 
Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos chefes de 
Polícia.
§ 1o A competência do juiz cessará sempre que a violência 
ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou su‑
perior jurisdição.
§ 2o Não cabe o habeas corpus contra a prisão administra‑
tiva, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou 
valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omis‑
sos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo 
se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de 
depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o 
prazo legal.
Art. 651. A concessão do habeas corpus não obstará, 
nem porá termo ao processo, desde que este não esteja 
em conflito com os fundamentos daquela.
Art. 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de 
nulidade do processo, este será renovado.
Art. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de 
habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade 
que, por má‑fé ou evidente abuso de poder, tiver determi‑
nado a coação.
Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério 
Público cópia das peças necessárias para ser promovida a 
responsabilidade da autoridade.
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qual‑
quer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo 
Ministério Público.
§ 1o A petição de habeas corpus conterá:
a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer 

violência ou coação e o de quem exercer a violência, 
coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em 
caso de simples ameaça de coação, as razões em que 
funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, 
quando não souber ou não puder escrever, e a designa‑
ção das respectivas residências.

§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir 
de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de pro‑
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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.

(EXCERTOS)

c Publicada no DOU de	27‑10‑1966	e	retificada	no	DOU	de	31‑10‑1966.
c	 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 sancio‑
no a seguinte Lei:

 DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1o Esta Lei regula, com fundamento na Emenda 
Constitucional no 18, de 1o de dezembro de 1965, o siste‑
ma 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 Dis‑
trito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva 
legislação complementar, supletiva ou regulamentar.
c	 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 dispos‑
to 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 deter‑
minada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 
irrelevantes para qualificá‑la:
I – a denominação e demais características formais ado‑
tadas 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 tribu‑
tária compreende a competência legislativa plena, ressal‑
vadas 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 atri‑
buição 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.
c	 Refere‑se	à	CF/1946.
§ 1o A atribuição compreende as garantias e os privilégios 
processuais que competem à pessoa jurídica de direito pú‑
blico 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 cometimen‑
to, 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 Constituição 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, 
ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 
26 e 65;
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CÓDIGO ELEITORAL
 LEI No 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

(EXCERTOS)

c Publicada no DOU de	19‑7‑1965	e	retificada	no	DOU de	30‑7‑1965.

 PArte PrimeirA – introDução

Art. 1o Este Código contém normas destinadas a assegu‑
rar a organização e o exercício de direitos políticos preci‑
puamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Ins‑
truções para sua fiel execução.
Art. 2o Todo poder emana do povo e será exercido, em 
seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secreta‑
mente, dentre candidatos indicados por partidos políticos 
nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos 
na Constituição e leis específicas.
Art. 3o Qualquer cidadão pode pretender investidura em 
cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e 
legais de elegibilidade e incompatibilidade.
Art. 4o São eleitores os brasileiros maiores de dezoito 
anos que se alistarem na forma da lei.
Art. 5o Não podem alistar‑se eleitores:
I – os analfabetos;
c Inciso	não	recepcionado	pelo	art. 14,	§ 1o,	II,	a,	da	CF.
II – os que não saibam exprimir‑se na língua nacional;
III – os que estejam privados, temporária ou definitivamen‑
te, dos direitos políticos.
Parágrafo único. Os militares são alistáveis, desde que ofi‑
ciais, aspirantes a oficiais, guardas‑marinha, subtenentes 
ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares 
de ensino superior para formação de oficiais.
Art. 6o O alistamento e o voto são obrigatórios para os 
brasileiros de um e outro sexo, salvo:
I – quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os que se encontrem fora do País;
II – quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio;
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os 

impossibilite de votar.
Art. 7o O eleitor que deixar de votar e não se justificar 
perante o Juiz Eleitoral até trinta dias após a realização da 

eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre 
o salário mínimo da região, imposta pelo Juiz Eleitoral e 
cobrada na forma prevista no artigo 367.
c Caput com	a	redação	dada	pela	Lei	no 4.961,	de	4‑5‑1966.
§ 1o Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a 
respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não 
poderá o eleitor:
I – inscrever‑se em concurso ou prova para cargo ou função 
pública, investir‑se ou empossar‑se neles;
II – receber vencimentos, remuneração, salário ou proven‑
tos de função ou emprego público, autárquico ou paraes‑
tatal, bem como fundações governamentais, empresas, 
institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas 
ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço 
público delegado, correspondentes ao segundo mês sub‑
sequente ao da eleição;
III – participar de concorrência pública ou administrativa da 
União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, ou das respectivas autarquias;
IV – obter empréstimos nas autarquias, sociedades de 
economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, 
nos institutos e caixas de previdência social, bem como em 
qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo gover‑
no, ou de cuja administração este participe, e com essas 
entidades celebrar contratos;
V – obter passaporte ou carteira de identidade;
VI – renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial 
ou fiscalizado pelo governo;
VII – praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto de renda.
§ 2o Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de de‑
zoito anos, salvo os excetuados nos artigos 5o e 6o, no I, sem 
prova de estarem alistados não poderão praticar os atos 
relacionados no parágrafo anterior.
§ 3o Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrô‑
nico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não 
votar em três eleições consecutivas, não pagar a multa ou 
não se justificar no prazo de seis meses, a contar da data da 
última eleição a que deveria ter comparecido.
c	 § 3o	acrescido	pela	Lei	no 7.663,	de	27‑5‑1988.
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 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.

c	 Antiga	Lei	de	Introdução	ao	Código	Civil	(LICC),	cuja	ementa	foi	alte‑
rada	pela	Lei	no 12.376,	de	30‑12‑2010.

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

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
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.
§ 1o Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei bra‑
sileira, quando 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 publi‑
cação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste 
artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da 
nova publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram‑se 
lei nova.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente 
o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou es‑
peciais 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.
Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respei‑
tados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada.
§ 1o Reputa‑se ato jurídico perfeito o já consumado segun‑
do 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.
§ 3o Chama‑se coisa julgada ou caso julgado a decisão judi‑
cial de que já não caiba recurso.
c	 Art.	6o	com	a	redação	dada	pela	Lei	no 3.238,	de	1o‑8‑1957.
Art. 7o A lei do país em que for domiciliada a pessoa de‑
termina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, 
o nome, a capacidade e os direitos de família.
§ 1o Realizando‑se o casamento no Brasil, será aplicada 
a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às 
formalidades da celebração.
§ 2o O casamento de estrangeiros poderá celebrar‑se pe‑
rante autoridades diplomáticas ou consulares do país de 
ambos os nubentes.
c	 § 2o	com	a	redação	dada	pela	Lei	no 3.238,	de	1o‑8‑1957.
§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos 
de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio 
conjugal.
§ 4o O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei 
do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este 
for diverso, à do primeiro domicílio conjugal.
§ 5o O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, 
pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, reque‑
rer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, 
se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão 
parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada 
esta adoção ao competente registro.
c	 § 5o	 com	a	 redação	dada	pela	Lei	no  6.515,	de	26‑12‑1977	 (Lei	do	

Divórcio).
§ 6o O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os 
cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil 
depois de 1 (um) ano da data da sentença, salvo se houver 
sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso 
em que a homologação produzirá efeito imediato, obede‑
cidas as condições estabelecidas para a eficácia das sen‑
tenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, 
na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a 
requerimento do interessado, decisões já proferidas em 
pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de di‑
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406

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

Coleção C Estratégia OAB

 DECRETO No 20.910, 
DE 6 DE JANEIRO DE 1932

Regula a prescrição quinquenal.
c Publicado no DOU	de	8‑1‑1932.
c	 Lei	no 9.873,	de	23‑11‑1999,	estabelece	prazo	de	prescrição	para	o	

exercício	de	ação	punitiva	pela	Administração	Pública	Federal,	direta	
e	indireta.

c	 Dec.‑Lei	no 4.597,	de	19‑8‑1942,	dispõe	sobre	a	prescrição	das	ações	
contra	a	Fazenda	Pública.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação con‑
tra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 
do ato ou fato do qual se originarem.
c Art.	37,	§ 5o,	da	CF.
c	 Arts.	168	e	169	do	CTN.
c	 Art.	1o‑C	da	Lei	no 9.494,	de	10‑9‑1997,	que		disciplina	a	aplicação	de	

tutela	antecipada	contra	a	Fazenda	Pública.
c	 Súm.	no 107	do	TFR:	“A	ação	de	cobrança	do	crédito	previdenciário	

contra	a	Fazenda	Pública	está	sujeita	à	prescrição	quinquenal	esta‑
belecida	no	Decreto	no 20.910,	de	1932”.

c	 Súm.	no 108	do	TFR:	“A	constituição	do	crédito	previdenciário	está	
sujeita	ao	prazo	de	decadência	de	5	(cinco)	anos”.

c	 Súm.	no 163	do	TFR:	“Nas	relações	jurídicas	de	trato	sucessivo,	em	
que	a	Fazenda	Pública	figure	como	devedora,	somente	prescrevem	
as	prestações	vencidas	antes	do	quinquênio	anterior	à	propositura	
da	ação”.

c	 Súm.	no 39	do	STJ:	“Prescreve	em	vinte	anos	a	ação	para	haver	in‑
denização,	por	responsabilidade	civil,	de	sociedade	de	economia	
mista”.

c	 Súm.	no 85	do	STJ:	“Nas	relações	jurídicas	de	trato	sucessivo	em	
que	a	Fazenda	Pública	figure	como	devedora,	quando	não	tiver	sido	
negado	o	próprio	direito	reclamado,	a	prescrição	atinge	apenas	as	
prestações	vencidas	antes	do	quinquênio	anterior	à	propositura	da	
ação”.

c	 Súm.	no 467	do	STJ:	“Prescreve	em	cinco	anos,	contados	do	término	
do	processo	administrativo,	a	pretensão	da	Administração	Pública	de	
promover	a	execução	da	multa	por	infração	ambiental”.

Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o 
direito e as prestações correspondentes a pensões venci‑
das ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e 
militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.
Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou 
anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações 
à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo 
presente decreto.
c	 Súm.	no 443	do	STF:	“A	prescrição	das	prestações	anteriores	ao	pe‑

ríodo	previsto	em	lei	não	ocorre,	quando	não	tiver	sido	negado,	antes	
daquele	prazo,	o	próprio	direito	reclamado,	ou	a	situação	jurídica	de	
que	ele	resulta”.

c	 Súm.	no 163	do	TFR:	“Nas	relações	jurídicas	de	trato	sucessivo,	em	
que	a	Fazenda	Pública	figure	como	devedora,	somente	prescrevem	
as	prestações	vencidas	antes	do	quinquênio	anterior	à	propositura	
da	ação”.

c	 Súm.	no 85	do	STJ:	“Nas	relações	jurídicas	de	trato	sucessivo	em	
que	a	Fazenda	Pública	figure	como	devedora,	quando	não	tiver	sido	
negado	o	próprio	direito	reclamado,	a	prescrição	atinge	apenas	as	
prestações	vencidas	antes	do	quinquênio	anterior	à	propositura	da	
ação”.

c	 Súm.	no 88	do	STJ:	“São	admissíveis	embargos	infringentes	em	pro‑
cesso	falimentar”.

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 di‑
reito 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 quan‑
do, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado.
c	 Art.	240	do	CPC/2015.
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida 
uma vez.
c	 Art.	3o	do	Dec.‑Lei	no 4.597,	de	19‑8‑1942,	que	dispõe	sobre	a	prescri‑

ção	das	ações	contra	a	Fazenda	Pública.
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.
c	 Súm.	no 383	do	STF:	“A	prescrição	em	favor	da	Fazenda	Pública	reco‑

meça	a	correr,	por	dois	anos	e	meio,	a	partir	do	ato	interruptivo,	mas	
não	fica	reduzida	aquém	de	cinco	anos,	embora	o	titular	do	direito	a	
interrompa	durante	a	primeira	metade	do	prazo”.

c	 Art.	3o	do	Dec.‑Lei	no 4.597,	de	19‑8‑1942,	que	dispõe	sobre	a	prescri‑
ção	das	ações	contra	a	Fazenda	Pública.

Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as 
prescrições de menor prazo, constantes das leis e regula‑
mentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras.
Art. 11. Revogam‑se as disposições em contrário.

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

44o da República.
Getúlio Vargas

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

Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional.

c Publicado no DOU	de	6‑12‑1937.

Capítulo I
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Art. 1o Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional 
o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país 
e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bi‑
bliográfico ou artístico.
§ 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 agru‑
padamente 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 monumen‑
tos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 
conservar e proteger pela feição notável com que tenham 
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