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

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

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

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

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

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

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

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

• Índices Sistemático e Alfabético‑Remissivo para cada Código

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

• Atualizações de 2021 em destaque (negrito e itálico)

• Tarjas laterais para identificação das seções da obra

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos

• Indicação do número das leis no cabeçalho da legislação

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

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

Bons estudos.

O Editor

Apresentação
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• 11.941, de 27 de maio de 2009 – Altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos 
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contratações de pessoas jurídicas e físicas; acresce dispositivos à Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que 
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Universidade‑Empresa para o Apoio à Inovação; altera as Leis nos 12.249, de 11 de junho de 2010, e 9.532, de 10 de 
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exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País .................................................................................  1280
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Código Tributário Nacional .....................................................................................................................................  1283
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• 13.606, de 9 de janeiro de 2018 – Institui o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da Receita 
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Vade Mecum4

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem‑
bleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrá‑
tico, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem‑estar, o desen‑
volvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem inter‑
na e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTI‑
TUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

c	Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui‑se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

c	No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado na EC no 2, 
de 25‑8‑1992, foram mantidos a república e o presidencialismo, 
como forma e sistema de governo, respectivamente.

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

c	Arts. 6o e 170 desta Constituição.
V – o pluralismo político.
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.

c	Art. 60, §. 4o, III, desta Constituição.
c	Súm. no 37 do STF.
Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Fe‑
derativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desi‑
gualdades sociais e regionais;
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 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 huma‑
nidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará 
a integração econômica, política, social e cultural dos povos 
da América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino‑americana de nações.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual‑
quer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber‑
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;

c	Art. 150, I, desta Constituição.
c	Art. 97 do CTN.
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento de‑
sumano ou degradante;

c	Art. 150, IV, desta Constituição.
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garanti‑
da, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;

c	Art. 150, VI, b, desta Constituição.

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA  

DO BRASIL
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VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assis‑
tência religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de cren‑
ça religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir‑se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar‑se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cien‑
tífica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença;
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;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela po‑
dendo 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 comunica‑
ções 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 pro‑
fissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer;
c	O STF, ao julgar o RE no 511.961, considerou não recepcionado 

pela Constituição de 1988 o art. 4o, V, do Dec.‑lei no 972/1969, 
que exigia diploma de curso superior para o exercício da profis‑
são de jornalista.

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e res‑
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;
c	O STF, ao julgar a ADPF no 130, declarou como não recepcionada 

pela Constituição de 1988 a Lei de Imprensa (Lei no 5.250/1967).
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI – todos podem reunir‑se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convoca‑
da para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente;
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, ve‑
dada a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de coo‑
perativas independem de autorização, sendo vedada a inter‑
ferência estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dis‑
solvidas 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 per‑
manecer associado;
c	O STF, ao julgar a ADIN no 3.464, declarou a inconstitucionalida‑

de 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;
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;
XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade com‑
petente 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 penho‑
ra 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, 
publicação 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;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor‑
mações 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 impres‑
cindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pa‑
gamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
c	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 ADIN no 1.976, concluiu pela inconstitucionalidade da 
regra constante do art. 32 da MP no 1.699‑41, convertida na Lei 
no 10.522, de 19‑7‑2002, que exigia depósito ou arrolamento 
prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de 
recurso administrativo.

c	Súm. Vinculante no 21 do STF.
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para de‑

fesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito;
c	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 
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c	Publicada no DOU de 27‑10‑1966, e retificado 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 sanciono 
a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1o Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitu‑
cional 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 Mu‑
nicípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, 
supletiva ou regulamentar.

c	Refere‑se à CF/1946, correspondendo ao art. 146 e incisos da 
CF/1988.

c	Arts. 145 a 162 da CF.

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 ati‑
vidade administrativa plenamente vinculada.

c	Art. 37, XXI, da CF.
c	Arts. 118, I, e 156, XI, deste Código.
c	Lei no 13.259, de 16‑3‑2016.
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes 
para qualificá‑la:

c	Arts. 114 a 118 deste Código.
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.

c	Arts. 145, 148, 149, 149‑A e 154 da CF.

TÍTULO II – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária 
compreende 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.
c	Arts. 150 a 156 da CF.
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 tri‑
butária, 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.
c	Art. 145 da CF.
§ 1o A atribuição compreende as garantias e os privilégios pro‑
cessuais que competem à pessoa jurídica de direito público 
que a conferir.
c	Súm. no 483 do STJ.
§ 2o A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por 
ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido.
c	Art. 153, § 4o, III, da CF.
§ 3o Não constitui delegação de competência o cometimento, 
a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de ar‑
recadar tributos.
c	Art. 119 deste Código.
c	Súm. no 396 do STJ.
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;
c	Arts. 150, I, e 153, §§ 1o e 4o, da CF.

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.

 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   112 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   112 17/09/2021   16:3517/09/2021   16:35



C
TN

Código Tributário Nacional Art. 18o

Tributário 113

Arts. 10 a 18

c	Art. 97 deste Código.
II – cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base 
em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que 
corresponda;

c	Art. 150, III, a, da CF.
III – estabelecer limitações ao tráfego, no Território Nacional, 
de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interesta‑
duais ou intermunicipais;

c	Art. 150, V, da CF.
IV – cobrar imposto sobre:

c	Art. 150, VI, da CF.
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

c	Art. 150, VI, a da CF.
b) templos de qualquer culto;

c	Art. 150, VI, b, da CF.
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, 

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

c	Alínea c com a redação dada pela LC no 104, de 10‑1‑2001.
c	Art. 150, VI, c, da CF.
c	Art. 14 deste Código.
c	Súm. Vinculante no 52 do STF.
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, 

periódicos e livros.

c	Art. 150, VI, d, da CF.
c	Súm. no 657 do STF.
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às 
entidades 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 cumpri‑
mento de obrigações tributárias por terceiros.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica‑se, exclusiva‑
mente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direi‑
to público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus 
objetivos.
Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uni‑
forme em todo o Território Nacional, ou que importe distinção 
ou preferência em favor de determinado Estado ou Município.

c	Arts. 150, II, e 151, I, da CF.
Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni‑
cípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer 
natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.

c	Arts. 150, II, e 152 da CF.

Seção II
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9o, obser‑
vado o disposto nos seus §§ 1o e 2o, é extensivo às autarquias 
criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, ou 
pelos Municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, 
à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essen‑
ciais, ou delas decorrentes.

c	Art. 150, VI, a, da CF.
Art. 13. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9o não 
se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento 
tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se re‑

fere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe 
o parágrafo único.

c	Arts. 150, § 3o, e 173, § 1o, da CF.
Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o 
interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos 
federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que 
conceder, observado o disposto no § 1o do artigo 9o.

c	Arts. 150, § 6o, e 151, III, da CF.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é 
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas en‑
tidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título;

c	Inciso I com a redação dada pela LC no 104, de 10‑1‑2001.
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no 
§ 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a 
aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 
9o são exclusivamente os diretamente relacionados com os 
objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, 
previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

c	Art. 150, § 4o, da CF.
Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, 
pode instituir empréstimos compulsórios:

c	Art. 148 da CF.
I – guerra externa, ou sua iminência;

c	Art. 150, §. 1o, da CF.
II – calamidade pública que exija auxílio federal impossível de 
atender com os recursos orçamentários disponíveis;

c	Art. 150, § 1o, da CF.
III – conjuntura que exija a absorção temporária de poder 
aquisitivo.
Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do em‑
préstimo e as condições de seu resgate, observando, no que 
for aplicável, o disposto nesta Lei.

c	Súm. no 418 do STF.

TÍTULO III – IMPOSTOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gera‑
dor uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte.

c	Art. 167, IV, da CF.
Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributário na‑
cional são exclusivamente os que constam deste Título, com 
as competências e limitações nele previstas.
Art. 18. Compete:
I – à União instituir, nos Territórios Federais, os impostos atri‑
buídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em Mu‑
nicípios, cumulativamente, os atribuídos a estes;

c	O último território, o de Fernando de Noronha, já foi abolido.
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A
AÇÃO ANULATÓRIA: art. 169
AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO: art. 174
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: arts. 194 
a 208
• certidões negativas: arts. 205 a 208
• dispensa de prova de quitação de tributos: 

art. 207
• fiscalização: arts. 194 a 200
• intimação; informações à autoridade adminis‑

trativa: art. 197
• livros obrigatórios de escrituração comercial e 

fiscal: art. 195, par. ún.
• presunção de liquidez e certeza da dívida re‑

gularmente inscrita: art. 204
ADQUIRENTE DE BENS: art. 131, I
ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS: 
art. 185
ALÍQUOTA
• ad valorem: art. 20, II
• alteração: art. 21
• convênio para estabelecimento de: art. 213
• fixação: art. 97, IV
• imposto sobre a transmissão de bens imóveis: 

art. 39
ANALOGIA: art. 108
ANISTIA FISCAL: arts. 180 a 182
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: 
arts. 105 e 106
ARREMATANTE DE PRODUTOS 
APREENDIDOS OU ABANDONADOS: art. 22, 
II
ATOS ADMINISTRATIVOS: art. 103, I
ATOS JURÍDICOS CONDICIONAIS: art. 117
ATOS NORMATIVOS: art. 100, I

B
BANCO DO BRASIL
• crédito aos Fundo de Participação dos Estados 

e dos Municípios: art. 87
• prazo para creditar aos Estados: art. 93, § 2o

BANCOS
• obrigação de prestar informações sobre os 

bens, negócios ou atividades de terceiros: 
art. 197, II

BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO
• atualização do valor monetário respectivo: 

art. 100, par. ún.
• atualização; não constitui majoração de tributo: 

art. 97, § 2o

• fixação da alíquota exclusivamente por lei: 
art. 97, IV

• imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana: art. 33

• imposto sobre a propriedade territorial rural: 
art. 30

• imposto sobre a transmissão de bens imóveis: 
art. 38

• imposto sobre exportação: arts. 24 e 25
• imposto sobre importação: arts. 20 e 21
• imposto sobre operações de crédito, câmbio e 

seguro: art. 64
• imposto sobre produtos industrializados: art. 47

C
CALAMIDADE PÚBLICA: art. 15, II

CAPACIDADE TRIBUTÁRIA: art. 126
CERTIDÕES NEGATIVAS: arts. 205 a 208
• dispensa de prova de quitação de tributos: 

art. 207
• expedida com dolo ou fraude: art. 208
• prova de quitação de tributo: arts. 205 e 206
CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR: art. 174, 
par. ún.
COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE O 
PATRIMÔNIO E A RENDA: art. 9o, II
COISA JULGADA: art. 156, X
COMISSÁRIO DE CONCORDATA: art. 134, V
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS: art. 170
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA: arts. 6o a 15
• disposições especiais: arts. 12 a 14
• empréstimos compulsórios: art. 15
• indelegabilidade; ressalva: art. 7o

• limitações: arts. 9o a 15
• não exercício da: art. 8o

CONCORDATA
• cobrança judicial de crédito tributário: art. 187
• concessão: art. 191
CONCORDATÁRIO: arts. 134, V, e 135, I
CONCURSO DE CREDORES: art. 187
CONCURSO DE PREFERÊNCIA: art. 187, 
par. ún.
CONDIÇÃO
• resolutória: art. 117, II
• suspensiva: art. 117, I
CÔNJUGE MEEIRO: art. 131, II
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO: art. 164
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: arts. 81 e 82
CONTRIBUINTE
• exclusão de responsabilidade pelo crédito tri‑

butário: art. 128
• imposto de exportação: art. 27
• imposto de importação: art. 22
• imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana: art. 34
• imposto sobre a propriedade territorial rural: 

art. 31
• imposto sobre operações de crédito, câmbio e 

seguro: art. 66
• imposto sobre produtos industrializados: art. 51
• imposto sobre serviços de transportes e comu‑

nicações: art. 70
• notificação; contribuição de melhoria: art. 82, 

§ 2o

• responsabilidade solidária: arts. 134 e 135
• sujeito passivo da obrigação principal: art. 121, 

par. ún., I
CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA: 
art. 156, VI
CRÉDITO TRIBUTÁRIO: arts. 139 a 193
• ação de cobrança: art. 174
• anistia: arts. 180 a 182
• cobrança de juros de mora: art. 155
• cobrança judicial: art. 187
• compensação: art. 170
• compensação; vedação: art. 170‑A
• concordata: art. 191
• consignação judicial: art. 164
• constituição: arts. 142 a 150
• desconto pela antecipação do pagamento: 

art. 160, par. ún.

• disposições gerais: arts. 139 a 141
• exclusão; formas: arts. 175 a 182
• extinção do direito de constituir: art. 173
• extinção mediante transação: art. 171
• extinção; modalidades: arts. 156 a 174
• extinção; pagamento: arts. 157 a 164
• garantias e privilégios: arts. 183 a 193
• isenção decorrente de lei: art. 176
• isenção ou remissão: art. 125, II
• juros de mora e penalidades: art. 161
• lançamento: arts. 142 a 146
• lançamento; atividade administrativa vinculada: 

art. 142, par. ún.
• lançamento; conceito: art. 142
• lançamento; modalidades: arts. 147 a 150
• lançamento; notificado regularmente: arts. 145 

e 146
• lançamento; retroatividade: art. 144
• moratória: arts. 152 a 155‑A
• natureza da obrigação principal: art. 139
• pagamento preferencial: arts. 188 a 190
• pagamento; forma: art. 162
• pagamento; local: art. 159
• preferências: arts. 186 a 193
• prescrição; interrupção: art. 174, par. ún.
• prova de quitação; exigências: arts. 191 a 193
• remissão total ou parcial: art. 172
• restituição do tributo: art. 167
• suspensão: arts. 151 a 155‑A
• transação: art. 171
CURADORES: art. 134, II

D
DECADÊNCIA: art. 156, V
DECISÃO JUDICIAL PASSADA EM 
JULGADO: art. 156, X
DE CUJUS: art. 131, II
DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO: art. 151, II
DESCONTO PELA ANTECIPAÇÃO DO 
PAGAMENTO: art. 160, par. ún.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO: art. 46, I
DIFERENÇA TRIBUTÁRIA ENTRE BENS DE 
QUALQUER NATUREZA: art. 11
DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 
TRIBUTÁRIAS: arts. 83 e 84
• constituição dos Fundos de Participação: 

art. 86
• critério de distribuição do Fundo de Participa‑

ção dos Estados: art. 88
• produto da arrecadação do imposto sobre a 

propriedade territorial rural: art. 85
• produto de arrecadação do imposto sobre ope‑

rações relativas a combustíveis: art. 95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: arts. 201 a 204
• causas de nulidade da inscrição: art. 203
• definição: art. 201
• regularmente inscrita: art. 204
• termo de inscrição: art. 202
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO: art. 127

E
ELEIÇÃO DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO: 
art. 127
EMPREGADOS: art. 135, II
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: art. 15
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 Seção II – Da prática eletrônica de atos processuais – 
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205 .............................................................  159
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Índice Sistemático do Código 
de Processo Civil/2015

 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   138 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   138 17/09/2021   16:3517/09/2021   16:35



Tributário 139

Índice Sistemático do Código de Processo Civil/2015

Ín
d.

 S
ist

em
át

ic
o 

do
 C

PC

 Capítulo III – Dos prazos – arts. 218 a 235 ........................  160
 Seção I – Disposições gerais – arts. 218 a 232.............  160
 Seção II – Da verificação dos prazos e das penalidades 

– arts. 233 a 235 .........................................  161

TÍTULO II – DA COMUNICAÇÃO 
DOS ATOS PROCESSUAIS

 Capítulo I – Disposições gerais – arts. 236 e 237 .............  162
 Capítulo II – Da citação – arts. 238 a 259 ........................  162
 Capítulo III – Das cartas – arts. 260 a 268 ........................  164
 Capítulo IV – Das intimações – arts. 269 a 275 .................  165

TÍTULO III – DAS NULIDADES
 Arts. 276 a 283   ..................................................................   165

TÍTULO IV – DA DISTRIBUIÇÃO 
E DO REGISTRO

 Arts. 284 a 290   ..................................................................   166

TÍTULO V – DO VALOR DA CAUSA
 Arts. 291 a 293   ..................................................................   166

LIVRO V – DA TUTELA PROVISÓRIA

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
 Arts. 294 a 299   ..................................................................   166

TÍTULO II – DA TUTELA DE URGÊNCIA
 Capítulo I – Disposições gerais – arts. 300 a 302.............  167
 Capítulo II – Do procedimento da tutela antecipada requeri‑

da em caráter antecedente – arts. 303 e 304 .  167
 Capítulo III – Do procedimento da tutela cautelar requerida 

em caráter antecedente – arts. 305 a 310 .....  167

TÍTULO III – DA TUTELA DA EVIDÊNCIA
 Art. 311   ..................................................................   168

LIVRO VI – DA FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO 
E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO

TÍTULO I – DA FORMAÇÃO DO PROCESSO
 Art. 312   ..................................................................   168

TÍTULO II – DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
 Arts. 313 a 315   ..................................................................   168

TÍTULO III – DA EXTINÇÃO DO PROCESSO
 Arts. 316 e 317   ..................................................................   169

PARTE ESPECIAL

LIVRO I – DO PROCESSO 
DE CONHECIMENTO E DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

TÍTULO I – DO PROCEDIMENTO COMUM
 Capítulo I – Disposições gerais – art. 318 .......................  169
 Capítulo II – Da petição inicial – arts. 319 a 331 ..............  169
 Seção I – Dos requisitos da petição inicial – arts. 319 a 

321 .............................................................  169
 Seção II – Do pedido – arts. 322 a 329 ..........................  169
 Seção III – Do indeferimento da petição inicial – arts. 330 

e 331...........................................................  170

 Capítulo III – Da improcedência liminar do pedido – 
art. 332 .....................................................  170

 Capítulo IV – Da conversão da ação individual em ação co‑
letiva – art. 333 (Vetado) ..............................  170

 Capítulo V – Da audiência de conciliação ou de mediação – 
art. 334 .......................................................  171

 Capítulo VI – Da contestação – arts. 335 a 342 .................  171
 Capítulo VII – Da reconvenção – art. 343 ............................  172
 Capítulo VIII – Da revelia – arts. 344 a 346 .........................  172
 Capítulo IX – Das providências preliminares e do saneamento 

– arts. 347 a 353 .........................................  172
 Seção I – Da não incidência dos efeitos da revelia – 

arts. 348 e 349 ............................................  172
 Seção II – Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor – art. 350 ........................  172
 Seção III – Das alegações do réu – arts. 351 a 353 .........  172
 Capítulo X – Do julgamento conforme o estado do processo 

– arts. 354 a 357 .........................................  172
 Seção I – Da extinção do processo – art. 354 ................  172
 Seção II – Do julgamento antecipado do mérito – 

art. 355 ......................................................  172
 Seção III – Do julgamento antecipado parcial do mérito – 

art. 356 .......................................................  173
 Seção IV – Do saneamento e da organização do processo 

– art. 357 ....................................................  173
 Capítulo XI – Da audiência de instrução e julgamento – 

arts. 358 a 368 ............................................  173
 Capítulo XII – Das provas – arts. 369 a 484 ........................  174
 Seção I – Disposições gerais – arts. 369 a 380.............  174
 Seção II – Da produção antecipada da prova – arts. 381 

a 383 ..........................................................  175
 Seção III – Da ata notarial – art. 384 .............................  175
 Seção IV – Do depoimento pessoal – arts. 385 a 388 ......  175
 Seção V – Da confissão – arts. 389 a 395 .....................  175
 Seção VI – Da exibição de documento ou coisa – arts. 396 

a 404 ..........................................................  176
 Seção VII – Da prova documental – arts. 405 a 438 .........  176
 Subseção I – Da força probante dos documentos – arts. 405 

a 429 ..........................................................  176
 Subseção II – Da arguição de falsidade – arts. 430 a 433 ...  178
 Subseção III – Da produção da prova documental – arts. 434 

a 438 ..........................................................  178
 Seção VIII – Dos documentos eletrônicos – arts. 439 a 

441 .............................................................  178
 Seção IX – Da prova testemunhal – arts. 442 a 463 ........  178
 Subseção I – Da admissibilidade e do valor da prova teste‑

munhal – arts. 442 a 449 .............................  178
 Subseção II – Da produção da prova testemunhal – arts. 450 

a 463 ..........................................................  179
 Seção X – Da prova pericial – arts. 464 a 480 ...............  180
 Seção XI – Da inspeção judicial – arts. 481 a 484 ..........  182
 Capítulo XIII – Da sentença e da coisa julgada – arts. 485 a 

508 .............................................................  182
 Seção I – Disposições gerais – arts. 485 a 488.............  182
 Seção II – Dos elementos e dos efeitos da sentença – 

arts. 489 a 495 ............................................  183
 Seção III – Da remessa necessária – art. 496 .................  183
 Seção IV – Do julgamento das ações relativas às pres‑

tações de fazer, de não fazer e de entregar 
coisa – arts. 497 a 501 ................................  184

 Seção V – Da coisa julgada – arts. 502 a 508 ...............  184
 Capítulo XIV – Da liquidação de sentença – arts. 509 a 512 ..  184

TÍTULO II – DO CUMPRIMENTO 
DA SENTENÇA

 Capítulo I – Disposições gerais – arts. 513 a 519.............  185

 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   139 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   139 17/09/2021   16:3517/09/2021   16:35



Vade Mecum140

Índice Sistemático do Código de Processo Civil/2015

 Capítulo II – Do cumprimento provisório da sentença que 
reconhece a exigibilidade de obrigação de 
pagar quantia certa – arts. 520 a 522 ...........  185

 Capítulo III – Do cumprimento definitivo da sentença que 
reconhece a exigibilidade de obrigação de 
pagar quantia certa – arts. 523 a 527 ...........  186

 Capítulo IV – Do cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de prestar alimen‑
tos – arts. 528 a 533 ....................................  187

 Capítulo V – Do cumprimento de sentença que reconhe‑
ça a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia certa pela Fazenda Pública – 
arts. 534 e 535 ............................................  188

 Capítulo VI – Do cumprimento de sentença que reco‑
nheça a exigibilidade de obrigação de 
fazer, de não fazer ou de entregar coisa – 
arts. 536 a 538 ............................................  189

 Seção I – Do cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 
fazer – arts. 536 e 537 .................................  189

 Seção II – Do cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de entregar coisa 
– art. 538 ....................................................  189

TÍTULO III – DOS PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS

 Capítulo I – Da ação de consignação em pagamento – 
arts. 539 a 549 ............................................  189

 Capítulo II – Da ação de exigir contas – arts. 550 a 553 ....  190
 Capítulo III – Das ações possessórias – arts. 554 a 568 .....  190
 Seção I – Disposições gerais – arts. 554 a 559.............  190
 Seção II – Da manutenção e da reintegração de posse – 

arts. 560 a 566 ............................................  191
 Seção III – Do interdito proibitório – arts. 567 e 568 .......  191
 Capítulo IV – Da ação de divisão e da demarcação de terras 

particulares – arts. 569 a 598 ......................  191
 Seção I – Disposições gerais – arts. 569 a 573.............  191
 Seção II – Da demarcação – arts. 574 a 587 .................  192
 Seção III – Da divisão – arts. 588 a 598 .........................  192
 Capítulo V – Da ação de dissolução parcial de sociedade – 

arts. 599 a 609 ............................................  193
 Capítulo VI – Do inventário e da partilha – arts. 610 a 673..  194
 Seção I – Disposições gerais – arts. 610 a 614.............  194
 Seção II – Da legitimidade para requerer o inventário – 

arts. 615 e 616 ............................................  194
 Seção III – Do inventariante e das primeiras declarações 

– arts. 617 a 625 .........................................  194
 Seção IV – Das citações e das impugnações – arts. 626 a 

629 .............................................................  195
 Seção V – Da avaliação e do cálculo do imposto – 

arts. 630 a 638 ............................................  196
 Seção VI – Das colações – arts. 639 a 641 .....................  196
 Seção VII – Do pagamento das dívidas – arts. 642 a 646 .  196
 Seção VIII – Da partilha – arts. 647 a 658 .......................  197
 Seção IX – Do arrolamento – arts. 659 a 667 ..................  197
 Seção X – Disposições comuns a todas as seções – 

arts. 668 a 673 ............................................  198
 Capítulo VII – Dos embargos de terceiro – arts. 674 a 681 ...  198
 Capítulo VIII – Da oposição – arts. 682 a 686 ......................  199
 Capítulo IX – Da habilitação – arts. 687 a 692 ..................  199
 Capítulo X – Das ações de família – arts. 693 a 699 .........  199
 Capítulo XI – Da ação monitória – arts. 700 a 702 .............  200
 Capítulo XII – Da homologação do penhor legal – arts. 703 a 

706 .............................................................  201
 Capítulo XIII – Da regulação de avaria grossa – arts. 707 a 

711 .............................................................  201
 Capítulo XIV – Da restauração de autos – arts. 712 a 718 ....  201

 Capítulo XV – Dos procedimentos de jurisdição voluntária – 
arts. 719 a 770 ............................................  202

 Seção I – Disposições gerais – arts. 719 a 725.............  202
 Seção II – Da notificação e da interpelação – arts. 726 a 

729 .............................................................  202
 Seção III – Da alienação judicial – art. 730 ....................  202
 Seção IV – Do divórcio e da separação consensuais, da 

extinção consensual de união estável e da 
alteração do regime de bens do matrimônio 
– arts. 731 a 734 .........................................  202

 Seção V – Dos testamentos e dos codicilos – arts. 735 a 
737 .............................................................  203

 Seção VI – Da herança jacente – arts. 738 a 743............  203
 Seção VII – Dos bens dos ausentes – arts. 744 e 745 .......  204
 Seção VIII – Das coisas vagas – art. 746 .........................  204
 Seção IX – Da interdição – arts. 747 a 758 ....................  204
 Seção X – Disposições comuns à tutela e à curatela – 

arts. 759 a 763 ............................................  205
 Seção XI – Da organização e da fiscalização das fundações 

– arts. 764 e 765 .........................................  205
 Seção XII – Da ratificação dos protestos marítimos e dos 

processos testemunháveis formados a bordo 
– arts. 766 a 770 .........................................  206

LIVRO II – DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

TÍTULO I – DA EXECUÇÃO EM GERAL
 Capítulo I – Disposições gerais – arts. 771 a 777.............  206
 Capítulo II – Das partes – arts. 778 a 780 ........................  206
 Capítulo III – Da competência – arts. 781 e 782 .................  207
 Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qual‑

quer execução – arts. 783 a 788 ...................  207
 Seção I – Do título executivo – arts. 783 a 785 .............  207
 Seção II – Da exigibilidade da obrigação – arts. 786 a 

788 .............................................................  207
 Capítulo V – Da responsabilidade patrimonial – arts. 789 a 

796 .............................................................  208

TÍTULO II – DAS DIVERSAS 
ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

 Capítulo I – Disposições gerais – arts. 797 a 805.............  208
 Capítulo II – Da execução para a entrega de coisa – arts. 806 

a 813 ..........................................................  209
 Seção I – Da entrega de coisa certa – arts. 806 a 810 ..  209
 Seção II – Da entrega de coisa incerta – arts. 811 a 813  210
 Capítulo III – Da execução das obrigações de fazer ou de não 

fazer – arts. 814 a 823 .................................  210
 Seção I – Disposições comuns – art. 814 .....................  210
 Seção II – Da obrigação de fazer – arts. 815 a 821 ........  210
 Seção III – Da obrigação de não fazer – arts. 822 e 823 ..  210
 Capítulo IV – Da execução por quantia certa – arts. 824 a 

909 .............................................................  210
 Seção I – Disposições gerais – arts. 824 a 826.............  210
 Seção II – Da citação do devedor e do arresto – arts. 827 

a 830 ..........................................................  211
 Seção III – Da penhora, do depósito e da avaliação – 

arts. 831 a 875 ............................................  211
 Subseção I – Do objeto da penhora – arts. 831 a 836 .........  211
 Subseção II – Da documentação da penhora, de seu registro 

e do depósito – arts. 837 a 844 .....................  212
 Subseção III – Do lugar de realização da penhora – arts. 845 

e 846...........................................................  212
 Subseção IV – Das modificações da penhora – arts. 847 a 

853 .............................................................  213
 Subseção V – Da penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira – art. 854.....................  213
 Subseção VI – Da penhora de créditos – arts. 855 a 860 ......  214

 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   140 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   140 17/09/2021   16:3517/09/2021   16:35



Tributário 141

Índice Sistemático do Código de Processo Civil/2015

Ín
d.

 S
ist

em
át

ic
o 

do
 C

PC

 Subseção VII – Da penhora das quotas ou das ações de socie‑
dades personificadas – art. 861 ...................  214

 Subseção VIII – Da penhora de empresa, de outros estabeleci‑
mentos e de semoventes – arts. 862 a 865 ....  214

 Subseção IX – Da penhora de percentual de faturamento de 
empresa – art. 866 ......................................  215

 Subseção X – Da penhora de frutos e rendimentos de coisa 
móvel ou imóvel – arts. 867 a 869.................  215

 Subseção XI – Da avaliação – arts. 870 a 875 .....................  215
 Seção IV – Da expropriação de bens – arts. 876 a 903 ....  216
 Subseção I – Da adjudicação – arts. 876 a 878 .................  216
 Subseção II – Da alienação – arts. 879 a 903 .....................  216
 Seção V – Da satisfação do crédito – arts. 904 a 909 ....  219
 Capítulo V – Da execução contra a Fazenda Pública – 

art. 910 .......................................................  219
 Capítulo VI – Da execução de alimentos – arts. 911 a 913 ..  220

TÍTULO III – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
 Arts. 914 a 920   ..................................................................   220

TÍTULO IV – DA SUSPENSÃO E DA 
EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

 Capítulo I – Da suspensão do processo de execução – 
arts. 921 a 923 ............................................  221

 Capítulo II – Da extinção do processo de execução – arts. 924 
e 925...........................................................  221

LIVRO III – DOS PROCESSOS NOS 
TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO 

DAS DECISÕES JUDICIAIS

TÍTULO I – DA ORDEM DOS PROCESSOS 
E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS
 Capítulo I – Disposições gerais – arts. 926 a 928.............  221
 Capítulo II – Da ordem dos processos no tribunal – arts. 929 

a 946 ..........................................................  222

 Capítulo III – Do incidente de assunção de competência – 
art. 947 .......................................................  224

 Capítulo IV – Do incidente de arguição de inconstitucionali‑
dade – arts. 948 a 950 .................................  224

 Capítulo V – Do conflito de competência – arts. 951 a 959  224
 Capítulo VI – Da homologação de decisão estrangeira e da 

concessão do exequatur à carta rogatória – 
arts. 960 a 965 ............................................  225

 Capítulo VII – Da ação rescisória – arts. 966 a 975 .............  225
 Capítulo VIII – Do incidente de resolução de demandas repe‑

titivas – arts. 976 a 987 ...............................  226
 Capítulo IX – Da reclamação – arts. 988 a 993 ..................  228

TÍTULO II – DOS RECURSOS
 Capítulo I – Disposições gerais – arts. 994 a 1.008 ..........  228
 Capítulo II – Da apelação – arts. 1.009 a 1.014 ................  229
 Capítulo III – Do agravo de instrumento – arts.  1.015 a 

1.020 ..........................................................  230
 Capítulo IV – Do agravo interno – art. 1.021 ......................  231
 Capítulo V – Dos embargos de declaração – arts. 1.022 a 

1.026 ..........................................................  231
 Capítulo VI – Dos recursos para o Supremo Tribunal Fede‑

ral e para o Superior Tribunal de Justiça – 
arts. 1.027 a 1.044 ......................................  232

 Seção I – Do recurso ordinário – arts. 1.027 e 1.028 .....  232
 Seção II – Do recurso extraordinário e do recurso especial 

– arts. 1.029 a 1.041 ...................................  232
 Subseção I – Disposições gerais – arts. 1.029 a 1.035 .......  232
 Subseção II – Do julgamento dos recursos extraordinário e 

especial repetitivos – arts. 1.036 a 1.041 .....  233
 Seção III – Do agravo em recurso especial e em recurso 

extraordinário – art. 1.042 ...........................  235
 Seção IV – Dos embargos de divergência – arts. 1.043 e 

1.044 ..........................................................  235

LIVRO COMPLEMENTAR – DISPOSIÇÕES 
FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Arts. 1.045 a 1.072 .................................................................  235

 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   141 VM Tributario CEISC - 7ª ed.indb   141 17/09/2021   16:3517/09/2021   16:35



Vade Mecum142

c	Publicada no DOU de 17‑3‑2015.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Parte Geral

LIVRO I – DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS

TÍTULO ÚNICO – DAS NORMAS FUNDAMENTAIS 
E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I

DAS NORMAS FUNDAMENTAIS 
DO PROCESSO CIVIL

Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e inter‑
pretado conforme os valores e as normas fundamentais esta‑
belecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 
observando‑se as disposições deste Código.
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desen‑
volve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça 
ou lesão a direito.
§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução con‑
sensual dos conflitos.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Pú‑
blico, inclusive no curso do processo judicial.
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 defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação 
de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 
contraditório.
c	Art. 5o, LV, da CF.
c	Súm. no 393 do STJ.
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicida‑
de e a eficiência.

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 
que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I – à tutela provisória de urgência;
II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, 
incisos II e III;
III – à decisão prevista no art. 701.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha 
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena 
de nulidade.
Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser 
autorizada a presença somente das partes, de seus advoga‑
dos, de defensores públicos ou do Ministério Público.
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmen‑
te, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença 
ou acórdão.
c	Caput com a redação dada pela Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.
§ 1o A lista de processos aptos a julgamento deverá estar per‑
manentemente à disposição para consulta pública em cartório 
e na rede mundial de computadores.
§ 2o Estão excluídos da regra do caput:
I – as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 
acordo ou de improcedência liminar do pedido;
II – o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese 
jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
III – o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de 
resolução de demandas repetitivas;
IV – as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;
V – o julgamento de embargos de declaração;
VI – o julgamento de agravo interno;
VII – as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Con‑
selho Nacional de Justiça;
VIII – os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que 
tenham competência penal;
IX – a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhe‑
cida por decisão fundamentada.
§ 3o Após elaboração de lista própria, respeitar‑se‑á a ordem 
cronológica das conclusões entre as preferências legais.
§ 4o Após a inclusão do processo na lista de que trata o § 1o, o 
requerimento formulado pela parte não altera a ordem crono‑
lógica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da 
instrução ou a conversão do julgamento em diligência.
§ 5o Decidido o requerimento previsto no § 4o, o processo re‑
tornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava 
na lista.

CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL/2015

LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
Código de Processo Civil.
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Arts. 13 a 27

§ 6o Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1o ou, 
conforme o caso, no § 3o, o processo que:
I – tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando hou‑
ver necessidade de realização de diligência ou de complemen‑
tação da instrução;
II – se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II.

CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

Art. 13. A jurisdição civil será regida pelas normas proces‑
suais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas pre‑
vistas em tratados, convenções ou acordos internacionais de 
que o Brasil seja parte.
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável 
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos 
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas 
sob a vigência da norma revogada.
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos elei‑
torais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

LIVRO II – DA FUNÇÃO JURISDICIONAL

TÍTULO I – DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO
Art. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tri‑
bunais em todo o território nacional, conforme as disposições 
deste Código.
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 substi‑
tuído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
Art. 19. O interesse do autor pode limitar‑se à declaração:
I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma 
relação jurídica;
c	Art. 319 do CPC.
II – da autenticidade ou da falsidade de documento.
Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda 
que tenha ocorrido a violação do direito.

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

CAPÍTULO I
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar 
e julgar as ações em que:
I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver do‑
miciliado no Brasil;
II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III – o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, conside‑
ra‑se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que 
nele tiver agência, filial ou sucursal.
Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira 
processar e julgar as ações:
I – de alimentos, quando:
a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;
b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou pro‑

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

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

CAPÍTULO II
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por 
tratado de que o Brasil faz parte e observará:
I – o respeito às garantias do devido processo legal no Estado 
requerente;
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 judi‑
ciária 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 trans‑
missão dos pedidos de cooperação;
V – a espontaneidade na transmissão de informações a auto‑
ridades estrangeiras.
§ 1o Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacio‑
nal poderá realizar‑se com base em reciprocidade, manifesta‑
da por via diplomática.
§ 2o Não se exigirá a reciprocidade referida no § 1o para homo‑
logação 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 Es‑
tado 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:
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A
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA
• tutela de evidência: art. 311, I
AÇÃO
• propositura: art. 312
• valor da causa: arts. 291 a 293
AÇÃO ACESSÓRIA
• propositura no juízo competente para a ação 

principal: art. 61
AÇÃO ANULATÓRIA
• partilha: art. 657, par. ún.
AÇÃO DE ALIMENTOS
• vide ALIMENTOS
AÇÃO DECLARATÓRIA
• violação de direito; cabimento: art. 20
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
• vide CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO
• auto de demarcação; lavratura e homologação: 

arts. 586 e 587
• citação: arts. 576 e 577
• colocação de marcos: arts. 582 a 584
• elaboração de laudo: art. 580
• legitimidade: arts. 569, I, e 575
• pedido cumulado com divisão: art. 570
• peritos: art. 579
• petição inicial: art. 574
• planta: art. 583
• procedimento comum: art. 578
• sentença: art. 581
• sentença; efei to meramente devolut ivo: 

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

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

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

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

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

previsto: art. 550, § 6o

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

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

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

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

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

• impugnação: art. 550, § 3o

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

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

• petição inicial: art. 550, § 1o

• prestação de contas; prazo para manifestação 
do autor: art. 550, § 2o

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

• requerimento: art. 550
• sentença; constituição de título executivo judi‑

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

art. 55, § 2o, I
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO
• vide REPARAÇÃO DE DANO
AÇÃO MONITÓRIA
• ação rescisória: art. 701, § 3o

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

• citação: art. 700, § 7o

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

art. 701, § 2o

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

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

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

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

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

• prova escrita: art. 700, § 1o

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

• valor da causa: art. 700, § 3o

AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA
• sentença: art. 498
AÇÃO PAULIANA
• embargos de terceiro: arts. 674 a 681
• fraude contra credores: art. 792
AÇÃO POSSESSÓRIA
• ampla publicidade: art. 554, § 3o

• citação pessoal: art. 554, § 2o

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

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

soal e por edital: art. 554, § 1o

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

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

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

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

AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA
• competência: art. 47, § 2o

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

• legitimidade: art. 967

• partilha; julgamento por sentença: art. 658
• petição inicial; requisitos: art. 968
• razões finais: art. 973
• relatório: art. 971
ACAREAÇÃO
• art. 461, II
ACIDENTE DE VEÍCULOS
• reparação de dano; competência: art. 53, V
AÇÕES DE FAMÍLIA
• abuso ou alienação parental: art. 699
• acordo não aceito; regras do procedimento 

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

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

de mediação e conciliação: art. 695
• divórcio; processo contencioso: art. 693
• guarda: art. 693
• mediação extrajudicial ou atendimento multi‑

disciplinar: art. 694, par. ún.
• Ministério Público; intervenção; interesse de 

incapaz: art. 698
• solução consensual da controvérsia: art. 694
• união estável; reconhecimento e extinção: 

art. 698
ACÓRDÃO
• definição: art. 204
• embargos de declaração: art. 1.022
• obediência à ordem cronológica de conclusão: 

art. 12
• registro em arquivo eletrônico: art. 943
ADJUDICAÇÃO: arts. 876 a 878
• auto; lavratura: art. 877
• bens penhorados: art. 904, II
• execução; bens do devedor: art. 825, I
• exequente; oferecimento de preço não inferior 

ao da avaliação: art. 876
• requerimento: art. 878
ADVOCACIA‑GERAL DA UNIÃO
• representação processual; União: art. 75, I
ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 182 a 184
ADVOGADO
• vide HONORÁRIOS DE ADVOGADO
• ato atentatório à dignidade da justiça; inaplica‑

bilidade dos § § 2o a 5o do art. 77; providências 
a serem tomadas pelo órgão de classe: art. 77, 
§ 6o

• atuação em causa própria: art. 106
• atuação sem procuração: art. 104
• direitos: art. 107
• falecimento no curso do processo; restituição 

de prazo para recurso: art. 1.004
• recurso perante Tribunal; sustentação: art. 937
• representação em juízo: art. 103
ADVOGADO PÚBLICO
• restituição dos autos; prazo: art. 234
AERONAVE
• penhora; efeitos: art. 835, VIII
AFORAMENTO
• resgate: art. 549
AGRAVO
• recurso especial: art. 1.042
• recurso extraordinário: art. 1.042
AGRAVO DE INSTRUMENTO
• atribuição de efeito suspensivo: art. 1.019, I
• decisão interlocutória em fase de liquidação 

de sentença ou de cumprimento de sentença, 
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c	Antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), cuja ementa foi 
alterada pela Lei no 12.376, de 30‑12‑2010.

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

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

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

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

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

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

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

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS 
NORMAS DO DIREITO 

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

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
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(LEI No 10.406, DE 10-1-2002)

PARTE GERAL

LIVRO I – DAS PESSOAS 

TÍTULO I – DAS PESSOAS NATURAIS 
 Capítulo I –  Da personalidade e da capacidade – arts. 1o a 

10 ...............................................................  255
 Capítulo II –  Dos direitos da personalidade – arts. 11 a 21  255
 Capítulo III –  Da ausência – arts. 22 a 39 ..........................  256
 Seção I –  Da curadoria dos bens do ausente – arts. 22 a 

25 ...............................................................  256
 Seção II –  Da sucessão provisória – arts. 26 a 36 ..........  256
 Seção III –  Da sucessão definitiva – arts. 37 a 39 ..........  257
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 Capítulo II – Das associações – arts. 53 a 61 ...................  258
 Capítulo III –  Das fundações – arts. 62 a 69 ......................  258
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c	Publicada no DOU de 11‑1‑2002.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Parte Geral

livro i – Das Pessoas

TÍTULO I – DAS PESSOAS NATURAIS

CAPÍTULO I
DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE

Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 
civil.
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 
do nascituro.
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmen‑
te os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
c	Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
I a III – Revogados. Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à ma‑
neira de os exercer:
c	Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade;
c	Incisos II e III com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada 
por legislação especial.
c	Parágrafo único com a redação dada pela Lei no  13.146, de 

6‑7‑2015.
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos 
da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, 
mediante instrumento público, independentemente de homo‑
logação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o 
menor tiver dezesseis anos completos;
II – pelo casamento;
III – pelo exercício de emprego público efetivo;
IV – pela colação de grau em curso de ensino superior;
V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência 
de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor 
com dezesseis anos completos tenha economia própria.

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

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos 
da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
Art. 12. Pode‑se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a 
direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem pre‑
juízo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação 
para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobre‑
vivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 
quarto grau.
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de dispo‑
sição do próprio corpo, quando importar diminuição perma‑
nente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para 
fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a dis‑
posição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para 
depois da morte.

CÓDIGO CIVIL
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
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Arts. 15 a 36

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente re‑
vogado a qualquer tempo.
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter‑se, com 
risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendi‑
dos o prenome e o sobrenome.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por ou‑
trem em publicações ou representações que a exponham ao 
desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em 
propaganda comercial.
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da 
proteção que se dá ao nome.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administra‑
ção da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulga‑
ção de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a 
exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indeni‑
zação que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são 
partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 
ascendentes ou os descendentes.
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, 
a requerimento do interessado, adotará as providências neces‑
sárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

CAPÍTULO III

DA AUSÊNCIA

Seção I
DA CURADORIA DOS BENS DO AUSENTE

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem 
dela haver notícia, se não houver deixado representante ou 
procurador a quem caiba administrar‑lhe os bens, o juiz, a re‑
querimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, 
declarará a ausência, e nomear‑lhe‑á cura‑dor.
Art. 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará 
curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira 
ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus 
poderes forem insuficientes.
Art. 24. O juiz, que nomear o curador, fixar‑lhe‑á os poderes 
e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que 
for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores.
Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja sepa‑
rado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da 
declaração da ausência, será o seu legítimo curador.
§ 1o Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente 
incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não ha‑
vendo impedimento que os iniba de exercer o cargo.
§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos precedem os 
mais remotos.
§ 3o Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a 
escolha do curador.

Seção II
DA SUCESSÃO PROVISÓRIA

Art. 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do au‑
sente, ou, se ele deixou representante ou procurador, em se 
passando três anos, poderão os interessados requerer que se 
declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão.

Art. 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se 
consideram interessados:
I – o cônjuge não separado judicialmente;
II – os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários;
III – os que tiverem sobre os bens do ausente direito depen‑
dente de sua morte;
IV – os credores de obrigações vencidas e não pagas.
Art. 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão 
provisória só produzirá efeito cento e oitenta dias depois de 
publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, 
proceder‑se‑á à abertura do testamento, se houver, e ao in‑
ventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido.
§ 1o Findo o prazo a que se refere o art. 26, e não havendo inte‑
ressados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público 
requerê‑la ao juízo competente.
§ 2o Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer 
o inventário até trinta dias depois de passar em julgado a sen‑
tença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder‑se‑á 
à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida 
nos arts. 1.819 a 1.823.
Art. 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, 
ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos a deterioração 
ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União.
Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do 
ausente, darão garantias da restituição deles, mediante pe‑
nhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos.
§ 1o Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder 
prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, manten‑
do‑se os bens que lhe deviam caber sob a administração do 
curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste 
essa garantia.
c	Art. 34 deste Código.
§ 2o Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez 
provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independen‑
temente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente.
Art. 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não 
sendo por desapropriação, ou hipotecar, quando o ordene o 
juiz, para lhes evitar a ruína.
Art. 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios fi‑
carão representando ativa e passivamente o ausente, de modo 
que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futu‑
ro 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 su‑
cessores, 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, 
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