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coNstituição da rEpública  
FEdErativa do brasil

Preâmbulo
Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fun-
dada 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. 

[[ DOU 191-A – 05.10.1988.

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

[[ Arts. 18, caput, e 60, § 4º, I e II, desta Constituição.

I – a soberania;
[[ Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, 
desta Constituição.
[[ Arts. 36, 236 e 237 do CPC/2015.
[[ Arts. 780 a 790 do CPP. 
[[ Arts. 215 a 229 do RISTF.

II – a cidadania;
[[ Arts. 5º, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, 
§ 4º, desta Constituição.
[[ Lei 9.265/1996 (Gratuidade dos atos necessários ao 
exercício da cidadania). 
[[ Lei 10.835/2004 (Renda básica da cidadania).

III – a dignidade da pessoa humana;
[[ Arts. 5º, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226, 
§ 7º, 227 e 230 desta Constituição. 
[[ Art. 8º, III, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 
[[ Dec. 41.721/1957 (Convenção 29 da OIT – Trabalho 
Forçado ou Obrigatório). 
[[ Dec. 58.822/1966 (Convenção 105 da OIT – Abolição 
do Trabalho Forçado).
[[ Dec. 8.858/2016 (Emprego de Algemas).
[[ Súmulas Vinculantes 6, 11, 14 e 56 do STF.

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

[[ Arts. 6º a 11 e 170 desta Constituição.
V – o pluralismo político.

[[ Art. 17 desta Constituição.
[[ Lei 9.096/1995 (Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.

[[ Arts. 14, 27, § 4º, 29, XIII, 60, § 4º, II, e 61, § 2º, 
desta Constituição.
[[ Art. 1º da Lei 9.709/1998 (Regulamenta incisos I, II 
e III do art. 14 desta Constituição).

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

[[ Art. 60, § 4º, III, desta Constituição. 
[[ Súmulas Vinculantes 37 e 42 do STF.
[[ Súmula 649 do STF.

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

[[ Art. 29, 1, d, do Dec. 99.710/1990 (Convenção sobre 
os direitos das crianças).
[[ Art. 10, item 1, do Dec. 591/1992 (Pacto Internacio-
nal Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais).

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

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

[[ Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
[[ Arts. 79 a 82 do ADCT.

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

[[ Art. 4º, VIII, desta Constituição.
[[ Art. 1.723 do CC.
[[ Dec. 62.150/1968 (Convenção 111 da OIT – discrimi-
nação em matéria de emprego e profissão).
[[ Lei 7.716/1989 (Racismo).
[[ Lei 8.081/1990 (Crimes e penas aplicáveis aos atos 
discriminatórios ou de preconceito).
[[ Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 
[[ Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
[[ Dec. 3.956/2001 (Convenção Interamericana para 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência). 
[[ Dec. 4.377/2002 (Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).
[[ Dec. 4.886/2003 (Política Nacional de Promoção de 
Igualdade Racial – PNPIR). 
[[ Dec. 7.388/2010 (Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação – CNCD).

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

[[ Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.
[[ Art. 3º, a, da LC 75/1993 (Estatuto do Ministério 
Público da União).

I – independência nacional;
[[ Arts. 78, caput, e 91, § 1º, III e IV, desta Constituição.
[[ Lei 8.183/1991 (Conselho de Defesa Nacional).
[[ Dec. 893/1993 (Regulamento do Conselho de Defesa 
Nacional).

II – prevalência dos direitos humanos;
[[ Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica).

III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;

[[ Art. 2º do Dec. Leg. 44/1995 (Protocolo de Refor-
ma – OEA).

V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;

VII – solução pacífica dos conflitos;

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
[[ Art. 5º, XLII e XLIII, desta Constituição.
[[ Lei 7.716/1989 (Racismo).
[[ Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos).
[[ Dec. 5.639/2005 (Convenção Interamericana contra 
o Terrorismo).
[[ Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

IX – cooperação entre os povos para o pro-
gresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.

[[ Dec. 55.929/1965 (Convenção sobre Asilo Territorial).
[[ Art. 98, II, do Dec. 99.244/1990 (Reorganização e fun-
cionamento dos órgãos da Presidência da República).
[[ Lei 9.474/1997 (Estatuto dos Refugiados). 

Parágrafo único. A República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Lati-
na, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações.

[[ Dec. 350/1991 (Tratado de Assunção). 
[[ Dec. 922/1993 (Protocolo para Solução de Contro-
vérsias no âmbito do MERCOSUL).

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres  
Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes:

[[ Arts. 5º, §§ 1º e 2º, 14, caput, e 60, § 4º, IV, desta 
Constituição.
[[ Lei 1.542/1952 (Casamento dos funcionários da 
carreira de diplomata com pessoa de nacionalidade 
estrangeira).
[[ Lei 5.709/1971 (Aquisição de imóvel rural por estran-
geiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira). 
[[ Dec. 58.819/1966 (Convenção 97 da OIT – Traba-
lhadores Migrantes). 
[[ Dec. 74.965/1974 (Regulamenta a Lei 5.709/1971).
[[ Lei 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro).
[[ Dec. 86.715/1981 (Regulamenta a Lei 6.815/1980 – 
Estatuto do Estrangeiro).
[[ Arts. 4º a 24 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José 
da Costa Rica).
[[ Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
[[ Súmulas Vinculantes 6, 11, 34 e 37 do STF.
[[ Súmula 683 do STF.

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

[[ Arts. 143, § 2º, e 226, § 5º, desta Constituição.
[[ Art. 372 da CLT.
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[[ Dec. 41.721/1957 (Convenção 100 da OIT – Igualdade 
de Remuneração de Homens e Mulheres).
[[ Dec. 86.715/1981 (Regulamenta a Lei 6.815/1980 – 
Estatuto do Estrangeiro). 
[[ Art. 4º da Lei 8.159/1991 (Política nacional de arquivos 
públicos e privados).
[[ Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica). 
[[ Lei 9.029/1995 (Proíbe a exigência de atestado de gra-
videz e esterilização, e outras práticas discriminatórias, 
para efeitos admissionais). 
[[ Dec. 4.377/2002 (Convenção sobre a Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 
de 1979).
[[ Lei 12.318/2010 (Alienação Parental).

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

[[ Arts. 14, § 1º, I, e 143 desta Constituição. 
[[ Súmulas Vinculantes 37 e 44 do STF.
[[ Súmulas 636 e 686 do STF.

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

[[ Incisos XLIII, XLVII, e, XLIX, LXII, LXIII, LXV e 
LXVI deste artigo. 
[[ Art. 4º, b, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade). 
[[ Arts. 2º e 8º da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos). 
[[ Lei 9.455/1997 (Crimes de Tortura).
[[ Dec. 40/1991 (Convenção contra a Tortura e ou-
tros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes).
[[ Art. 5º, item 2, do Dec. 678/1992 (Pacto de São José 
da Costa Rica).
[[ Dec. 8.858/2016 (Emprego de Algemas).
[[ Súmula Vinculante 11 do STF.

IV – é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato;

[[ Art. 220, § 1º, desta Constituição.
[[ Art. 6º, XIV, e, da LC 75/1993 (Lei Orgânica do Mi-
nistério Público da União).
[[ Art. 1º da Lei 7.524/1986 (Manifestação, por militar 
inativo, de pensamento e opinião políticos e filosóficos).
[[ Art. 2º, a, da Lei 8.389/1991 (Conselho Nacional de 
Comunicação Social).
[[ Art. 13 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica). 

V – é assegurado o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem;

[[ Art. 220, § 1º, desta Constituição.
[[ Art. 6º da Lei 8.159/1981 (Política Nacional de Arquivos 
Públicos e Privados). 
[[ Art. 14 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).
[[ Lei 7.524/1986 (Manifestação, por militar inativo, de 
pensamento e opinião políticos ou filosóficos).
[[ Súmulas 37, 227, 362, 387, 388 e 403 do STJ.

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

[[ Arts. 208 a 212 do CP. 
[[ Art. 3º, d, e e, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).
[[ Art. 24 da Lei 7.210/1984 (Execução Penal).
[[ Arts. 16, II, e 124, XIV, da Lei 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA).
[[ Art. 39 da Lei 8.313/1991 (Programa Nacional de 
Apoio a Cultura – PRONAC). 
[[ Art. 12, 1, do Anexo do Dec. 678/1992 (Pacto de São 
José da Costa Rica).
[[ Arts. 23 a 26 da Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igual-
dade Racial).

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

[[ Lei 6.923/1981 (Serviço de assistência religiosa nas 
Forças Armadas).
[[ Art. 24 da Lei 7.210/1984 (Execução Penal).
[[ Art. 124, XIV, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA).
[[ Lei 9.982/2000 (Prestação de assistência religiosa nas 
entidades hospitalares públicas e privadas e estabele-
cimentos prisionais civis e militares).

VIII – ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei;

[[ Arts. 15, IV, e 143, §§ 1º e 2º, desta Constituição. 
[[ Dec.-lei 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar). 
[[ Lei 7.210/1984 (Execução Penal).
[[ Lei 8.239/1991 (Prestação de serviço alternativo ao 
serviço militar obrigatório). 
[[ Art. 12 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).

IX – é livre a expressão da atividade intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

[[ Art. 220, § 2º, desta Constituição.
[[ Art. 39 da Lei 8.313/1991 (Programa Nacional de 
Apoio à Cultura – PRONAC).
[[ Art. 5º, d, da LC 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União).
[[ Lei 9.456/1997 (Proteção de Cultivares).
[[ Lei 9.609/1998 (Propriedade intelectual de programa 
de computador e sua comercialização no país). 
[[ Lei 9.610/1998 (Direitos Autorais).

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;

[[ Arts. 37, § 3º, II, e 114, VI, desta Constituição.
[[ Arts. 4º e 6º da Lei 8.159/1981 (Política Nacional de 
Arquivos Públicos e Privados).
[[ Art. 11, item 2, do Dec. 678/1992 (Pacto de São José 
da Costa Rica).
[[ Art. 30, V, da Lei 8.935/1994 (Serviços notariais e 
de registro).
[[ Art. 101, § 1º, da Lei 11.101/2005 (Recuperação de 
Empresas e Falências).
[[ Súmula Vinculante 11 do STF.
[[ Súmula 714 do STF.
[[ Súmulas 227, 370, 387, 388, 403 e 420 do STJ.

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem con-
sentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial;

[[ Arts. 212 a 217 do CPC/2015.
[[ Art. 150, §§ 1º a 5º, do CP.
[[ Art. 283 e 301 do CPP.
[[ Art. 11 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).

XII – é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de inves-
tigação criminal ou instrução processual penal;

[[ Arts. 136, § 1º, I, b e c, e 139, III, desta Constituição.
[[ Arts. 151 a 152 do CP. 
[[ Arts. 55 a 57 da Lei 4.117/1962 (Código Brasileiro de 
Telecomunicações).
[[ Art. 3º, c, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).
[[ Lei 6.538/1978 (Serviços postais).
[[ Art. 6º, XVIII, a, da LC 75/1993 (Lei Orgânica do 
Ministério Público da União).
[[ Art. 7º, II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia 
e da OAB).
[[ Lei 9.296/1996 (Interceptações Telefônicas).
[[ Art. 11 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).
[[ Dec. 3.505/2000 (Política de Segurança da Informação 
nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal).

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;

[[ Arts. 170 e 220, § 1º, desta Constituição. 
[[ Art. 6º do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).

XIV – é assegurado a todos o acesso à informa-
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional;

[[ Art. 220, § 1º, desta Constituição.
[[ Art. 154 do CP.
[[ Art. 6º da Lei 8.394/1991 (Preservação, organização 
e proteção dos acervos documentais privados dos 
Presidentes da República). 
[[ Art. 8º, § 2º, da LC 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União).

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;

[[ Arts. 109, X, e 139 desta Constituição.
[[ Art. 3º, a, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).
[[ Art. 2º, III, da Lei 7.685/1988 (Registro provisório para 
o estrangeiro em situação ilegal em território nacional). 
[[ Art. 22 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormen-
te convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente;

[[ Arts. 109, X, 136, § 1º, I, a, e 139, IV, desta Constituição.
[[ Art. 3º, a, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).
[[ Art. 2º, III, da Lei 7.685/1988 (Registro provisório 
para o estrangeiro em situação ilegal em território 
nacional).
[[ Art. 21 do Dec. 592/1992 (Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos). 
[[ Art. 15 do Anexo do Dec. 678/1992 (Pacto de São 
José da Costa Rica).

XVII – é plena a liberdade de associação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

[[ Arts. 8º, 17, § 4º, e 37, VI, desta Constituição. 
[[ Art. 199 do CP.
[[ Art. 3º, f, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade).
[[ Art. 117, VII, da Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servido-
res Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações 
Públicas Federais). 
[[ Art. 16 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).

XVIII – a criação de associações e, na forma da 
lei, a de cooperativas independem de auto-
rização, sendo vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento;

[[ Arts. 8º, I, e 37, VI, desta Constituição.
[[ Lei 5.764/1971 (Cooperativas).
[[ Lei 9.867/1999 (Criação e o funcionamento de Co-
operativas Sociais).

XIX – as associações só poderão ser compul-
soriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no 
primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar-
-se ou a permanecer associado;

[[ Arts. 4º, II, a, e 5º, V, do CDC.
[[ Art. 117, VII, da Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servido-
res Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações 
Públicas Federais). 
[[ Art. 16 do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).

XXI – as entidades associativas, quando ex-
pressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou ex-
trajudicialmente;

[[ Art. 5º da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).
[[ Arts. 3º e 5º, I e III, da Lei 7.853/1989 (Apoio às 
Pessoas Portadoras de Deficiência).
[[ Art. 5º, I e III, da Lei 7.802/1989 (Agrotóxicos). 
[[ Art. 82, VI, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor – CDC).
[[ Art. 210, III, da Lei 8.069/1991 (Estatuto da Crianaça 
e do Adolescente – ECA).
[[ Súmula 629 do STF.
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XXII – é garantido o direito de propriedade;
[[ Art. 243 desta Constituição.
[[ Arts. 1.228 a 1.368 do CC.
[[ Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra).
[[ Arts. 1º, 4º e 15 da Lei 8.257/1991 (Expropriação 
das glebas nas quais se localizem culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas).

XXIII – a propriedade atenderá a sua função 
social;

[[ Arts.156, § 1º, 170, III, 182, § 2º, e 186 desta Cons-
tituição.
[[ Art. 5º do Dec.-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro – LINDB).
[[ Arts. 2º, 12, 18, a, e 47, I, da Lei 4.504/1964 (Estatuto 
da Terra).
[[ Art. 2º, I, da Lei 8.171/1991 (Política Agrícola).
[[ Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
[[ Arts. 27 a 37 da Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igual-
dade Racial).
[[ Art. 1º da Lei 12.529/2011 (Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência).

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa 
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos nesta Constituição;

[[ Arts. 22, II, 182, § 4º, 184, caput, e 185, I e II, desta 
Constituição.
[[ Arts. 1.228, § 3º e 1.275, V, do CC.
[[ Dec.-lei 3.365/1941 (Desapropriações).
[[ Lei 4.132/1962 (Desapropriação por Interesse Social).
[[ Arts. 17, a, 18, 19, §§ 1º a 4º, 31, IV, e 35, caput, da 
Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra).
[[ Dec.-lei 1.075/1970 (Imissão de Posse).
[[ LC 76/1993 (Desapropriação de Imóvel Rural para 
fins de Reforma Agrária). 
[[ Arts. 2º, § 1º, 5º, § 2º, e 7º, IV, da Lei 8.629/1993 (Dis-
positivos constitucionais relativos à reforma agrária).
[[ Art. 10 da Lei 9.074/1995 (Normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permissões de ser-
viços públicos).
[[ Súmulas 23, 111, 157, 164, 218, 345, 378, 416, 475, 
561, 617, 618 e 652 do STF.
[[ Súmulas 12, 56, 67, 69, 70, 102, 113, 114, 119, 131, 
141, 354 e 408 do STJ.

XXV – no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de pro-
priedade particular, assegurada ao proprie-
tário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento;

[[ Art. 185 desta Constituição.
[[ Art. 4º, I, da LC 76/1993 (Desapropriação de Imóvel 
Rural para fins de Reforma Agrária). 
[[ Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra).
[[ Art. 19, IX, da Lei 4.595/1964 (Sistema Financeiro 
Nacional).
[[ Art. 4º, § 2º, da Lei 8.009/1990 (Impenhorabilidade 
do Bem de Família).
[[ Art. 4º, II, e parágrafo único, da Lei 8.629/1993 (Regula 
os dispositivos constitucionais relativos à reforma 
agrária).
[[ Súmula 364 do STJ.

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

[[ Art. 184 do CP.
[[ Art. 30 da Lei 8.977/1995 (Serviço de 
[[ TV a cabo, regulamentado pelo Dec. 2.206/1997).
[[ Lei 9.456/1997 (Proteção de Cultivares).
[[ Dec. 2.366/1997 (Regulamento da Lei 9.456/1997).
[[ Lei 9.609/1998 Propriedade intelectual de programa de 
computador e sua comercialização no país).
[[ Lei 9.610/1998 (Direitos Autorais). 
[[ Súmula 386 do STF.

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em 
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz 
humanas, inclusive nas atividades desportivas;

[[ Lei 6.533/1978 (Regulamentação das profissões de 
Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões).
[[ Lei 9.610/1998 (Direitos Autorais).
[[ Art. 42 da Lei 9.615/1998 (Normas gerais sobre desporto).

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 utili-
zação, bem como proteção às criações indus-
triais, 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;

[[ Art. 4º, VI, do CDC.
[[ Lei 9.279/1996 (Propriedade Industrial).
[[ Lei 9.456/1997 (Proteção de Cultivares).
[[ Dec. 2.553/1998 (Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 
da Lei 9.279/1996)
[[ Art. 48, IV, da Lei 11.101/2005 (Recuperação de Em-
presas e Falências).

XXX – é garantido o direito de herança;
[[ Arts. 1.784 a 2.027 do CC.
[[ Arts do CPC/2015 Art. art. 743, § 2º.
[[ Lei 6.858/1980 (Pagamento aos dependentes ou 
sucessores, de valores nao recebidos em vida pelos 
respectivos titulares). 
[[ Lei 8.971/1994 (Direito dos companheiros a alimentos 
e sucessão). 
[[ Lei 9.278/1996 (União Estável).

XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros 
situados no País será regulada pela lei brasi-
leira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do de cujus;

[[ Art. 10, §§ 1º e 2º, do Dec.-lei 4.657/1942 (Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB).

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, 
a defesa do consumidor;

[[ Art. 48 do ADCT.
[[ Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[[ Art. 4º da Lei 8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Tri-
butária, Econômica e Contra as Relações de Consumo).
[[ Lei 8.178/1991 (Preços e salários).
[[ Dec. 2.181/1997 (Organização do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor – SNDC).
[[ Lei 12.529/2011 (Estruturação do Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência – SNDC).

XXXIII – todos têm direito a receber dos ór-
gãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado;

[[ Arts. 5º, LXXII, e 37, § 3º, II, desta Constituição.
[[ Lei 12.527/2011 (Regula o acesso a informações pre-
visto neste inciso).
[[ Dec. 7.845/2012 (Credenciamento de segurança e 
tratamento de informação classificada em qualquer 
grau de sigilo). 
[[ Súmula Vinculante 14 do STF. 
[[ Súmula 202 do STJ.

XXXIV – são a todos assegurados, indepen-
dentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder;

[[ Súmula Vinculante 21 do STF. 
[[ Súmula 373 do STJ. 
[[ Súmula 424 do TST.

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

[[ Art. 6º do Dec.-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro – LINDB).
[[ Lei 9.051/1995 (Expedição de certidões para defesa 
de direitos e esclarecimentos de situações. 
[[ Lei 9.307/1996 (Arbitragem).
[[ Art. 40 da Lei 11.101/2005 (Recuperação de Empresas 
e Falências).

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[[ Lei 9.307/1996 (Arbitragem).
[[ Súmula Vinculante 28 do STF.
[[ Súmula 667 do STF.
[[ Súmula 533 do STJ.
[[ OJ da SBDI-I 391 do TST.

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adqui-
rido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[[ Art. 6º, caput, do Dec.-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução 
às normas do Direito Brasileiro – LINDB). 
[[ Súmulas Vinculantes 1, 9 e 35 do STF.
[[ Súmulas 654, 667, 678 e 684 do STF.
[[ Súmula 487 do STJ.
[[ Súmula 315 do TST.

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de ex-
ceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, 
com a organização que lhe der a lei, asse-
gurados:

[[ Arts. 406 a 432 do CPP.
[[ Arts. 18 e 19 da Lei 11.697/2008 (Organização Judi-
ciária do Distrito Federal e dos Territórios).

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

b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos cri-
mes dolosos contra a vida;

[[ Arts. 74, § 1º, e 406 a 502 do CPP. 
[[ Súmula Vinculante 45 do STF.
[[ Súmulas 603, 713 e 721 do STF.

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal;

[[ Art. 1º do CP. 
[[ Art. 9º do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).

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

[[ Art. 2º, par. ún., do CP. 
[[ Art. 66, I, da Lei 7.210/1984 (Execução Penal).
[[ Art. 9º do Dec. 678/1992 (Pacto de São José da Costa 
Rica).
[[ Súmulas Vinculantes 3, 5, 14, 21, 24, 26 e 28 do STF.
[[ Súmulas 611 e 711 do STF.

XLI – a lei punirá qualquer discriminação aten-
tatória dos direitos e liberdades fundamentais;

[[ Lei 7.716/1989 (Racismo).
[[ Lei 8.081/1990 (Crimes e penas aplicáveis aos atos 
discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, 
etnia ou procedência de qualquer natureza). 
[[ Lei 9.029/1995 (Proíbe a exigência de atestado de gra-
videz e esterilização, e outras práticas discriminatórias, 
para efeitos admissionais). 
[[ Dec. 3.956/2001 (Convenção Interamericana para 
eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência). 
[[ Dec. 4.377/2002 (Convenção Sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher).
[[ Dec. 4.886/2003 (Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial – PNPIR). 
[[ Dec. 7.388/2010 (Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação – CNCD).

XLII – a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei;

[[ Art. 323, I, do CPP.
[[ Lei 7.716/1989 (Racismo).
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códiGo civil

LEI 10.406,  
DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

DOU 11.01.2002

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.

[[ Arts. 3º a 5º, 11 a 21 e 972 a 980 deste Código.
[[ Art. 70 do CPC/2015.
[[ Art. 7º, caput, do Dec.-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução 
às normas do Direito Brasileiro – LINDB).

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.

[[ Arts. 5º, 115 a 120, 166, I, 542, 1.597, 1.598, 1.609, 
1.779, 1.798, 1.800 e 1.952 deste Código.
[[ Arts. 50, 71, 178, II e 896 do CPC/2015.
[[ Arts. 124 e 128 do CP.
[[ Art. 7º, caput, do Dec.-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução 
às normas do Direito Brasileiro – LINDB).
[[ Arts. 50 e 66 da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos). 
[[ Arts. 7º a 10, 228 e 229 da Lei 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA).

Art. 3º – São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos. 

[[ Art. 3º com redação pela Lei 13.146/2015 – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias após a 
sua publicação (DOU 07.07.2015).

I – Revogado pela Lei 13.146/2015 – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias após 
a sua publicação (DOU 07.07.2015).
II – Revogado pela Lei 13.146/2015 – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias após 
a sua publicação (DOU 07.07.2015).
III – Revogado pela Lei 13.146/2015 – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias 
após a sua publicação (DOU 07.07.2015).
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos 
atos ou à maneira de os exercer: 

[[ Caput com redação pela Lei 13.146/2015 – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias após a 
sua publicação (DOU 07.07.2015)

[[ Arts. 171, I, 1.634, V, 1.642, VI, 1.647, 1.649 e 1.651 
deste Código.
[[ Arts. 71, 72 e 447, § 1º, do CPC/2015.
[[ Arts. 30, 34, 50 e 52 do CPP.
[[ Arts. 402 a 441 da CLT.
[[ Arts. 2º, 36, 42, 60, 69, 104 e 142 da Lei 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA).

I – os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos;

[[ Arts. 5º, par. ún., 180, 666, 1.634, V, 1.690, 1.747, I, 
e 1.774 deste Código.
[[ Art. 793 da CLT.
[[ Art. 73 da Lei 4.375/1964 (Serviço Militar).

II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
[[ Inciso II com redação pela Lei 13.146/2015 – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias após a 
sua publicação (DOU 07.07.2015)

III – aqueles que, por causa transitória ou per-
manente, não puderem exprimir sua vontade; 

[[ Inciso III com redação pela Lei 13.146/2015 – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias após a 
sua publicação (DOU 07.07.2015)

IV – os pródigos.
[[ Arts. 104, 171, 1.767, V, e 1.782 deste Código.
[[ Arts. 50, 71, 72, 76, 178, II, e 896 do CPC/2015.
[[ Art. 30, § 5º, do Dec.-lei 891/1938 (Fiscalização de 
Entorpecentes).

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas 
será regulada por legislação especial. 

[[ Parágrafo único com redação pela Lei 13.146/2015 – 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, em vigor 180 dias 
após a sua publicação (DOU 07.07.2015)
[[ Arts. 231 e 232 da CF.
[[ Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio).
[[ Art. 50, § 2º, da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).
[[ Dec. 1.141/1994 (Ações de proteção ambiental, saúde 
e apoio às atividades produtivas para as comunidades 
indígenas).
[[ Dec. 7.747/2012 (Politica nacional de gestão territorial 
e ambiental de terras indigenas). 

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos 
completos, quando a pessoa fica habilitada à 
prática de todos os atos da vida civil.

[[ Arts. 666, 1.517, 1.635, II, 1.763, I e 1.860, par. ún., 
deste Código.
[[ Arts. 27, 65, I, e 115 do CP.
[[ Arts. 15, 34, 50, par. ún., 52, 262 e 564, III, c, do CPP.
[[ Art. 792 da CLT.
[[ Art. 73 da Lei 4.375/1964 (Serviço Militar).
[[ Art. 9º, I, da Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio).
[[ Art. 148 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA).
[[ Arts. 1º e 13 da Lei 9.307/1996 (Arbitragem).

Parágrafo único. Cessará, para os menores, 
a incapacidade:

[[ Art. 73 da Lei 4.375/1964 (Serviço Militar).
[[ Art. 50, § 2º, da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).

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;

[[ Arts. 9º, II, 666 e 1.635, II, deste Código.

[[ Art. 725, I do CPC/2015.
[[ Art. 148, par. ún., da Lei 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA).

II – pelo casamento;
[[ Arts. 1.511 e ss., deste Código.
[[ Art. 226 da CF.

III – pelo exercício de emprego público efetivo;
[[ Art. 5º da Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores 
Públicos).

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.

[[ Arts. 966, 972, 1.635, 1.763 e 1.778 deste Código.
[[ Art. 3º da CLT.

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.

[[ Arts. 22 a 39 deste Código.
[[ Arts. 104, § 2º, 105 e 106 do CPC/2015.
[[ Art. 107, I, do CP.
[[ Art. 62 do CPP.
[[ Dec.-lei 5.782/1943 (Servidor do Estado desaparecido 
em naufrágio, acidente, ou em qualquer ato de guerra 
ou de agressão à soberania nacional).
[[ Arts. 77 a 89 da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).
[[ Art. 3º da Lei 9.434/1997 (Lei de Transplante).
[[ Súmula 331 do STF.

Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, 
sem decretação de ausência:

[[ Arts. 22 a 30 deste Código.
[[ Arts. 381, § 1º e § 5º, do CPC/2015.
[[ Dec.-lei 5.782/1943 (Servidor do Estado desaparecido 
em naufrágio, acidente, ou em qualquer ato de guerra 
ou de agressão à soberania nacional).
[[ Dec.-lei 6.239/1944 (Militares da Aeronáutica inváli-
dos para o serviço militar em consequência de atos 
de agressão do inimigo e a dos desaparecidos em 
aeronaves durante o voo).
[[ Art. 88 da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).
[[ Lei 9.140/1995 (Reconhece como mortas pessoas 
desaparecidas em razão de participação, ou acusação 
de participação, em atividades políticas).

I – se for extremamente provável a morte de 
quem estava em perigo de vida;
II – se alguém, desaparecido em campanha 
ou feito prisioneiro, não for encontrado até 
dois anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte pre-
sumida, nesses casos, somente poderá ser 
requerida depois de esgotadas as buscas e 
averiguações, devendo a sentença fixar a data 
provável do falecimento.
Art. 8º Se dois ou mais indivíduos falecerem 
na mesma ocasião, não se podendo averi-
guar se algum dos comorientes precedeu 
aos outros, presumir-se-ão simultaneamente 
mortos.
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Art. 9º Serão registrados em registro público:
[[ Lei 3.764/1960 (Estabelece rito sumaríssimo para 
retificação no registro civil).
[[ Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).
[[ Lei 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro).

I – os nascimentos, casamentos e óbitos;
[[ Arts. 1.511 e ss., deste Código.
[[ Art. 725, I, do CPC/2015.
[[ Arts. 241 a 243 do CP.
[[ Art. 18 do Dec.-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro – LINDB).
[[ Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio).
[[ Arts. 29 a 32, 50 a 66, 70 e 77 a 88 da Lei 6.015/1973 
(Registros Públicos).
[[ Lei 12.662/2012 (Declaração de nascido vivo).

II – a emancipação por outorga dos pais ou 
por sentença do juiz;

[[ Arts. 5º, par. ún., I, e 1.773 deste Código.
[[ Art. 226, § 5º, da CF.
[[ Arts. 13, § 2º, 29, IV, e 89 e ss., da Lei 6.015/1973 
(Registros Públicos).

III – a interdição por incapacidade absoluta 
ou relativa;

[[ Art. 1.767 e ss. deste Código.
[[ Arts. 13, § 2º, 29, IV e V, e 89 e ss., da Lei 6.015/1973 
(Registros Públicos).

IV – a sentença declaratória de ausência e de 
morte presumida.

[[ Arts. 7º e 22 a 39 deste Código.
[[ Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio).
[[ Arts. 13, § 2º, 29, I a VIII, e 89 e ss., da Lei 6.015/1973 
(Registros Públicos).

Art. 10. Far-se-á averbação em registro público:
I – das sentenças que decretarem a nulida-
de ou anulação do casamento, o divórcio, a 
separação judicial e o restabelecimento da 
sociedade conjugal;

[[ Arts. 1.571 a 1.582 deste Código.
[[ Art. 226, § 6º, da CF.
[[ EC 66/2010 (Dissolubilidade do casamento civil 
pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia se-
paração judicial).
[[ Arts. 29, § 1º, a, 100 e 101 da Lei 6.015/1973 (Re-
gistros Públicos).
[[ Lei 6.515/1977 (Divórcio).

II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que 
declararem ou reconhecerem a filiação;

[[ Arts. 1.607 a 1.617 deste Código.
[[ Arts. 29, § 1º, b, c e d, e 102 da Lei 6.015/1973 (Re-
gistros Públicos).
[[ Arts. 26 e 27 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA).
[[ Art. 1º da Lei 8.560/1992 (Investigação de pater-
nidade).

III – Revogado pela Lei 12.010/2009.

CAPÍTULO II
Dos Direitos da Personalidade

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em 
lei, os direitos da personalidade são intrans-
missíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária.

[[ Art. 52 deste Código.
[[ Arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, V, VI, IX, X, XII, da CF.
[[ Arts. 1º a 85 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA).
[[ Arts. 8º a 28 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, 
ou a lesão, a direito da personalidade, e recla-
mar perdas e danos, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei.

[[ Arts. 20, 186, 402 a 405, 927, 935 e 944 a 954 deste 
Código.
[[ Arts. 5º, X, XXXV, LXVIII, LXIX e LXXI, e 142, § 
2º, da CF.
[[ Arts. 11 e 189, 296 a 298, 300, 311, 497 499 e 536, 
§ 4, do CPC/2015.
[[ Arts. 150 a 154 e 208 do CP.

[[ Arts. 282 a 284, 647 e 648 do CPP.
[[ Lei 9.507/1997 (Direito de acesso a informações e 
disciplina o rito processual do habeas data).
[[ Súmula 37 do STJ.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, 
terá legitimação para requerer a medida pre-
vista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou 
qualquer parente em linha reta, ou colateral 
até o quarto grau.

[[ Arts. 20, par. ún., 943, 1.591 e 1.592 deste Código.
[[ Art. 138, § 2º, do CP.
[[ Art. 6º, VI, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor – CDC).

Art. 13. Salvo pela exigência médica, é defeso 
o ato de disposição do próprio corpo, quando 
importar diminuição permanente da integri-
dade 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. 199, § 4º, da CF.
[[ Lei 9.434/1997 (Lei de Transplante).
[[ Dec. 2.268/1997 (Regulamenta a Lei 9.434/1997 – Lei 
de Transplante).

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou 
altruístico, a disposição gratuita do próprio cor-
po, no todo ou em parte, para depois da morte.

[[ Art. 199, § 4º, da CF.
[[ Lei 8.501/1992 (Utilização de cadáver não reclamado 
para estudos ou pesquisas científicas).
[[ Lei 9.434/1997 (Lei de Transplante).
[[ Dec. 2.268/1997 (Regulamenta a Lei 9.434/1997 – Lei 
de Transplante).

Parágrafo único. O ato de disposição pode 
ser livremente revogado a qualquer tempo.

[[ Lei 9.434/1997 (Lei de Transplante).
[[ Dec. 2.268/1997 (Regulamenta a Lei 9.434/1997 – Lei 
de Transplante).

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a 
submeter-se, com risco de vida, a tratamento 
médico ou a intervenção cirúrgica.

[[ Art. 5º, II e III, da CF.
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome.

[[ Arts. 1.565, § 1º, 1.571, § 2º, e 1.578 deste Código.
[[ Arts. 5º, X, e 227, § 6º, da CF.
[[ Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser 
empregado por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao despre-
zo público, ainda quando não haja intenção 
difamatória.

[[ Art. 5º, X, da CF.
[[ Súmula 221 do STJ.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar 
o nome alheio em propaganda comercial.
Art. 19. O pseudônimo adotado para ativida-
des lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

[[ Art. 58 da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).
[[ Arts. 12 e 24, II, da Lei 9.610/1998 (Direitos Autorais).

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias 
à administração da justiça ou à manutenção 
da ordem pública, a divulgação de escritos, a 
transmissão da palavra, ou a publicação, a expo-
sição ou a utilização da imagem de uma pessoa 
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atin-
girem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, 
ou se se destinarem a fins comerciais.

[[ Arts. 12, 186 a 188, 927 e ss., deste Código.
[[ Art. 5º, V, IX, X e XXVIII, a, da CF.
[[ Arts. 143 a 247 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA).
[[ Lei 9.610/1998 (Direitos Autorais).
[[ Súmula 403 do STJ.

[[ O STF, no julgamento da ADIN 4.815 (DJe 10.06.2015), 
julgou procedente o pedido para dar interpretação 
a este dispositivo “em consonância com os direitos 
fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística, produção cientifica, 
para declarar inexigível o consentimento de pessoa 
biografada relativamente a obras biográficas, literá-
rias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária 
autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes 
(ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas)”.

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

[[ Art. 1.513 deste Código.
[[ Arts. 5º, X, e 226, § 7º, da CF.
[[ O STF, no julgamento da ADIN 4.815 (DJe 10.06.2015), 
julgou procedente o pedido para dar interpretação 
a este dispositivo “em consonância com os direitos 
fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística, produção cientifica, 
para declarar inexigível o consentimento de pessoa 
biografada relativamente a obras biográficas, literá-
rias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária 
autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes 
(ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas)”.

CAPÍTULO III
Da Ausência

Seção I
Da curadoria dos bens do ausente

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu 
domicílio sem dela haver notícia, se não hou-
ver deixado representante ou procurador a 
quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, 
a requerimento de qualquer interessado ou 
do Ministério Público, declarará a ausência, e 
nomear-lhe-á curador.

[[ Arts. 6º, 7º, 9º, IV, 198, II, 335, III, 428, II E III, 1.728, 
I, e 1.759 deste Código.
[[ Arts. 49, 71, 72, par. ún., 76, 242, § 1º, 548, 626, 744 
e 745 do CPC/2015.
[[ Arts. 29, VI, e 94 da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).
[[ Art. 94, III, f, da Lei 11.101/2005 (Recuperação de 
Empresas e Falências).

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.

[[ Arts. 653 e 682 deste Código.

Art. 24. O juiz, que nomear o curador, fixar-
-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as cir-
cunstâncias, observando, no que for aplicável, 
o disposto a respeito dos tutores e curadores.

[[ Arts. 1.728 a 1.783 deste Código.
[[ Arts. 739 § 1º, 759 e 760 do CPC/2015.

Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que 
não esteja separado judicialmente, ou de fato 
por mais de dois anos antes da declaração da 
ausência, será o seu legítimo curador.

[[ Arts. 1.570, 1.651, 1.775 a 1.783 deste Código.
[[ EC 66/2010 (Dissolubilidade do casamento civil pelo 
divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação 
judicial).

§ 1º Em falta do cônjuge, a curadoria dos 
bens do ausente incumbe aos pais ou aos 
descendentes, nesta ordem, não havendo 
impedimento que os iniba de exercer o cargo.
§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos 
precedem os mais remotos.
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§ 3º Na falta das pessoas mencionadas, com-
pete ao juiz a escolha do curador.

[[ Art. 744 do CPC/2015.

Seção II
Da sucessão provisória

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

[[ Art. 28, § 1º, deste Código.
[[ Art. 5º, XXXI, da CF.
[[ Arts. 744 e 745 do CPC/2015.
[[ Art. 104, par. ún., da Lei 6.015/1973 (Registros Pú-
blicos).

Art. 27. Para o efeito previsto no artigo an-
terior, somente se consideram interessados:

[[ Art. 28 deste Código.

I – o cônjuge não separado judicialmente;
[[ Art. 1.124-A deste Código.

II – os herdeiros presumidos, legítimos ou 
testamentários;

III – os que tiverem sobre os bens do ausente 
direito dependente de sua morte;

[[ Art. 1.951 deste Código.

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 inventário e partilha dos bens, 
como se o ausente fosse falecido.

[[ Art. 104, par. ún., da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).

§ 1º Findo o prazo a que se refere o art. 26, e 
não havendo interessados na sucessão provi-
sória, cumpre ao Ministério Público requerê-la 
ao juízo competente.
§ 2º Não comparecendo herdeiro ou interes-
sado para requerer o inventário até trinta dias 
depois de passar em julgado a sentença que 
mandar abrir a sucessão provisória, proceder-
-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela 
forma estabelecida nos arts. 1.819 a 1.823.

[[ Art. 104, par. ún., da Lei 6.015/1973 (Registros Pú-
blicos).

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. 33 deste Código.
[[ Art. 730 do CPC/2015.

Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na 
posse dos bens do ausente, darão garantias da 
restituição deles, mediante penhores ou hipo-
tecas equivalentes aos quinhões respectivos.

[[ Art. 34 deste Código.

§ 1º Aquele que tiver direito à posse provisó-
ria, mas não puder prestar a garantia exigida 
neste artigo, será excluído, mantendo-se os 
bens que lhe deviam caber sob a administra-
ção do curador, ou de outro herdeiro desig-
nado pelo juiz, e que preste essa garantia.

[[ Art. 34 deste Código.

§ 2º Os ascendentes, os descendentes e o 
cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de 
herdeiros, poderão, independentemente de 
garantia, entrar na posse dos bens do ausente.

Art. 31. Os imóveis do ausente só se poderão 
alienar, não sendo por desapropriação, ou 
hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes 
evitar a ruína.
Art. 32. Empossados nos bens, os sucesso-
res provisórios ficarão representando ativa e 
passivamente o ausente, de modo que contra 
eles correrão as ações pendentes e as que de 
futuro àquele forem movidas.
Art. 33. O descendente, ascendente ou cônju-
ge que for sucessor provisório do ausente, fará 
seus todos os frutos e rendimentos dos bens 
que a este couberem; os outros sucessores, 
porém, deverão capitalizar metade desses 
frutos e rendimentos, segundo o disposto 
no art. 29, de acordo com o representante 
do Ministério Público, e prestar anualmente 
contas ao juiz competente.
Parágrafo único. Se o ausente aparecer, e 
ficar provado que a ausência foi voluntária e 
injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, 
sua parte nos frutos e rendimentos.
Art. 34. O excluído, segundo o art. 30, da 
posse provisória poderá, justificando falta 
de meios, requerer lhe seja entregue metade 
dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria.

[[ Art. 30, § 1º, deste Código.
Art. 35. Se durante a posse provisória se pro-
var 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. 1.784 deste Código.
[[ Art. 745, § 3º do CPC/2015.

Art. 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe pro-
var a existência, depois de estabelecida a posse 
provisória, cessarão para logo as vantagens 
dos sucessores nela imitidos, ficando, todavia, 
obrigados a tomar as medidas assecuratórias 
precisas, até a entrega dos bens a seu dono.

Seção III
Da sucessão definitiva

Art. 37. Dez anos depois de passada em 
julgado a sentença que concede a abertura da 
sucessão provisória, poderão os interessados 
requerer a sucessão definitiva e o levantamen-
to das cauções prestadas.

[[ Art. 6º deste Código.
[[ Art. 745, § 3º e § 4º do CPC/2015.
[[ Súmula 331 do STF.

Art. 38. Pode-se requerer a sucessão defi-
nitiva, também, provando-se que o ausente 
conta oitenta anos de idade, e que de cinco 
datam as últimas notícias dele.

[[ Art. 6º deste Código.
[[ Art. 745, § 3º, do CPC/2015.

Art. 39. Regressando o ausente nos dez anos 
seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou 
algum de seus descendentes ou ascendentes, 
aquele ou estes haverão só os bens existentes 
no estado em que se acharem, os sub-rogados 
em seu lugar, ou o preço que os herdeiros 
e demais interessados houverem recebido 
pelos bens alienados depois daquele tempo.
Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se 
refere este artigo, o ausente não regressar, e 
nenhum interessado promover a sucessão 
definitiva, os bens arrecadados passarão ao 
domínio do Município ou do Distrito Federal, 
se localizados nas respectivas circunscrições, 
incorporando-se ao domínio da União, quando 
situados em território federal.

[[ Arts. 1.822 e 1.844 deste Código.
[[ Art. 745, § 4º, do CPC/2015.

TÍTULO II
DAS PESSOAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito pú-
blico, interno ou externo, e de direito privado.
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito pú-
blico interno:

[[ Arts. 8º e 17, § 2º, da CF.
[[ Art. 75, I a III, do CPC/2015.

I – a União;
[[ Lei 9.636/1998 (Regularização, administração, afo-
ramento e alienação de bens imóveis de domínio 
da União).

II – os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III – os Municípios;
IV – as autarquias, inclusive as associações 
públicas;

[[ Inciso IV com redação pela Lei 11.107/2005.
[[ Art. 37, XIX, da CF.

V – as demais entidades de caráter público 
criadas por lei.

[[ Art. 1.489, I, deste Código.
Parágrafo único. Salvo disposição em contrá-
rio, as pessoas jurídicas de direito público, a 
que se tenha dado estrutura de direito priva-
do, regem-se, no que couber, quanto ao seu 
funcionamento, pelas normas deste Código.

[[ Art. 75 I a III, do CPC/2015.
[[ Art. 20 da Lei 4.717/1965 (Ação Popular).
[[ Art. 5º do Dec.-lei 200/1967 (Autarquias).
[[ Lei 8.448/1992 (Remuneração do servidor público).
[[ Lei 9.962/2000 (Regime de emprego público do pes-
soal da Administração federal direta, autárquica e 
fundacional.

Art. 42. São pessoas jurídicas de direito pú-
blico externo os Estados estrangeiros e todas 
as pessoas que forem regidas pelo direito 
internacional público.

[[ Arts. 4º, 102, I, 105, II, c, e 109 da CF.
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público 
interno são civilmente responsáveis por atos 
dos seus agentes que nessa qualidade causem 
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo 
contra os causadores do dano, se houver, por 
parte destes, culpa ou dolo.

[[ Arts. 186 a 188 e 927 a 954 deste Código.
[[ Arts. 21, XXIII, c, 37, § 6º, e 173, § 5º, da CF.
[[ Art. 125, II do CPC/2015.
[[ Lei 4.619/1965 (Ação regressiva da União sobre seus 
agentes).
[[ Art. 6º, § 2º, da Lei 4.898/1965 (Responsabilidade civil 
em caso de abuso de autotridade). 
[[ Arts. 121 a 126 da Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servi-
dores Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações 
Públicas Federais).
[[ Lei 10.309/2001 (Assunção pela União de responsa-
bilidades civis perante terceiros no caso de atentados 
terroristas ou atos de guerra).
[[ Súmula 39 do STJ.

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito 
privado:

[[ Arts. 2.031 a 2.034 e 2.037, deste Código.
[[ Art. 173, §§ 1º e 3º, da CF.
[[ Art. 5º do Dec.-lei 200/1967 (Autarquias).
[[ Art. 1º da Lei 9.096/1995 (Regime de emprego público 
do pessoal da Administração federal direta, autárquica 
e fundacional). 
[[ Súmula 39 do STJ.

I – as associações;
[[ Arts. 53 a 61, 2.031, 2.033 e 2.034 deste Código.
[[ Art. 5º, XVII a XXI, da CF.

II – as sociedades;
[[ Arts. 981 a 1.141, 2.031, 2.033, 2.034 e 2.037 deste 
Código.
[[ Art. 599 do CPC/2015.
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lEi dE iNtrodução  
ao códiGo pENal

DECRETO-LEI 3.914, DE 9 
DE DEZEMBRO DE 1941

Lei de Introdução ao Código Penal (Dec.-lei 
2.848, de 7 de dezembro de 1940) e à Lei das 
Contravenções Penais (Dec.-lei 3.688, de 3 de 
outubro de 1941).

DOU 11.12.1941

O Presidente da República, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
decreta:

Art. 1º Considera-se crime a infração penal 
a que a lei comina pena de reclusão ou de 
detenção, quer isoladamente, quer alternativa 
ou cumulativamente com a pena de multa; 
contravenção, a infração penal a que a lei 
comina, isoladamente, pena de prisão sim-
ples ou de multa, ou ambas, alternativa ou 
cumulativamente.

[[ Art. 12 do CP.

Art. 2º Quem incorrer em falência será pu-
nido:

[[ Lei 11.101/2005 (Recuperação de Empresas e Falência).

I – se fraudulenta a falência, com a pena de 
reclusão, por 2 (dois) a 6 (seis) anos;

II – se culposa, com a pena de detenção, por 
6 (seis) meses a 3 (três) anos.

Art. 3º Os fatos definidos como crimes no 
Código Florestal, quando não compreendi-
dos em disposição do Código Penal, passam 
a constituir contravenções, punidas com a 
pena de prisão simples, por 3 (três) meses a 
1 (um) ano, ou de multa, de um conto de réis 
a dez contos de réis, ou com ambas as penas, 
cumulativamente.

[[ Lei 9.605/1998 (Crimes ambientais).
[[ Lei 12.651/2012 (Código Florestal).

Art. 4º Quem cometer contravenção prevista 
no Código Florestal será punido com pena de 
prisão simples, por 15 (quinze) dias a 3 (três) 
meses, ou de multa, de 200.00 (duzentos mil-
-réis) a 5 (cinco) contos de réis, ou com ambas 
as penas, cumulativamente.

[[ Art. 49 do CP.
[[ Lei 9.605/1998 (Crimes ambientais).
[[ Lei 12.651/2012 (Código Florestal).

Art. 5º Os fatos definidos como crimes no Có-
digo de Pesca (Dec.-lei 794, de 19 de outubro 
de 1938) passam a constituir contravenções, 
punidas com a pena de prisão simples, por 
3 (três) meses a 1 (um) ano, ou de multa, de 

quinhentos mil-réis a dez contos de réis, ou 
com ambas as penas, cumulativamente.

[[ O mencionado Dec.-lei 794/1938 foi revogado pelo 
Dec.-lei 221/1967.
[[ Lei 9.605/1998 (Crimes ambientais).

Art. 6º Quem, depois de punido administra-
tivamente por infração da legislação especial 
sobre a caça, praticar qualquer infração de-
finida na mesma legislação, ficará sujeito à 
pena de prisão simples, por 15 (quinze) dias 
a 3 (três) meses.

[[ Lei 5.197/1967 (Proteção à fauna).
[[ Lei 9.605/1998 (Crimes e infrações administrativas 
contra o meio ambiente).

Art. 7º No caso do art. 71 do Código de Me-
nores (Decreto 17.943-A, de 12 de outubro 
de 1927), o juiz determinará a internação do 
menor em seção especial de escola de reforma.

[[ Art. 49 do CP.
[[ Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA).

§ 1º A internação durará, no mínimo, 3 (três) 
anos.
§ 2º Se o menor completar 21 (vinte e um) anos, 
sem que tenha sido revogada a medida de in-
ternação, será transferido para colônia agrícola 
ou para instituto de trabalho, de reeducação 
ou de ensino profissional, ou seção especial 
de outro estabelecimento, à disposição do 
juiz criminal.
§ 3º Aplicar-se-á, quanto à revogação da 
medida, o disposto no Código Penal sobre a 
revogação de medida de segurança.
Art. 8º As interdições permanentes, previstas 
na legislação especial como efeito de senten-
ça condenatória, durarão pelo tempo de 20 
(vinte) anos.
Art. 9º As interdições permanentes, impos-
tas em sentença condenatória passada em 
julgado, ou desta decorrentes, de acordo com 
a Consolidação das Leis Penais, durarão pelo 
prazo máximo estabelecido no Código Penal 
para a espécie correspondente.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste 
artigo às interdições temporárias com prazo 
de duração superior ao limite máximo fixado 
no Código Penal.
Art. 10. O disposto nos artigos 8º e 9º não 
se aplica às interdições que, segundo o Códi-
go Penal, podem consistir em incapacidades 
permanentes.
Art. 11. Observar-se-á, quanto ao prazo de 
duração das interdições, nos casos dos artigos 
8º e 9º, o disposto no art. 72 do Código Penal, 
no que for aplicável.

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Art. 12. Quando, por fato cometido antes da 
vigência do Código Penal, se tiver de pronun-
ciar condenação, de acordo com a lei anterior, 
atender-se-á ao seguinte:

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

I – a pena de prisão celular, ou de prisão com 
trabalho, será substituída pela de reclusão, ou 
de detenção, se uma destas for a pena comi-
nada para o mesmo fato pelo Código Penal;
II – a pena de prisão celular ou de prisão 
com trabalho será substituída pela de pri-
são simples, se o fato estiver definido como 
contravenção na lei anterior, ou na Lei das 
Contravenções Penais.
Art. 13. A pena de prisão celular ou de prisão 
com trabalho imposta em sentença irrecor-
rível, ainda que já iniciada a execução, será 
convertida em reclusão, detenção ou prisão 
simples, de conformidade com as normas 
prescritas no artigo anterior.

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Art. 14. A pena convertida em prisão simples, 
em virtude do art. 409 da Consolidação das 
Leis Penais, será convertida em reclusão, de-
tenção ou prisão simples, segundo o disposto 
no art. 13, desde que o condenado possa 
ser recolhido a estabelecimento destinado à 
execução da pena resultante da conversão.

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Parágrafo único. Abstrair-se-á, no caso de 
conversão, do aumento que tiver sido aplicado, 
de acordo com o disposto no art. 409, in fine, 
da Consolidação das Leis Penais.
Art. 15. A substituição ou conversão da pena, 
na forma desta Lei, não impedirá a suspensão 
condicional, se a lei anterior não a excluía.

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Art. 16. Se, em virtude da substituição da 
pena, for imposta a de detenção ou a de prisão 
simples, por tempo superior a 1 (um) ano e que 
não exceda de 2 (dois), o juiz poderá conceder 
a suspensão condicional da pena, desde que 
reunidas as demais condições exigidas pelo 
art. 57 do Código Penal.

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Art. 17. Aplicar-se-á o disposto no art. 81, 
§ 1º, II e III, do Código Penal, aos indivíduos 
recolhidos a manicômio judiciário ou a outro 
estabelecimento em virtude do disposto no 
art. 29, 1ª parte, da Consolidação das Leis 
Penais.

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Art. 18. As condenações anteriores serão 
levadas em conta para determinação da rein-
cidência em relação a fato praticado depois 
de entrar em vigor o Código Penal.
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[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Art. 19. O juiz aplicará o disposto no art. 2º, 
parágrafo único, in fine, do Código Penal, nos 
seguintes casos:

[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

I – se o Código ou a Lei das Contravenções 
Penais cominar para o fato pena de multa, 
isoladamente, e na sentença tiver sido imposta 
pena privativa de liberdade;
II – se o Código ou a Lei das Contravenções 
cominar para o fato pena privativa de liberda-
de por tempo inferior ao da pena cominada 
na lei aplicada pela sentença.
Parágrafo único. Em nenhum caso, porém, 
o juiz reduzirá a pena abaixo do limite que 
fixaria se pronunciasse condenação de acordo 
com o Código Penal.
Art. 20. Não poderá ser promovida ação 
pública por fato praticado antes da vigência 
do Código Penal:
I – quando, pela lei anterior, somente cabia 
ação privada;
II – quando, ao contrário do que dispunha a 
lei anterior, o Código Penal só admite ação 
privada.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no 
art. 105 do Código Penal correrá, na hipótese 
do número II:

a) de 1º de janeiro de 1942, se o ofendido 
sabia, anteriormente, quem era o autor do fato;

[[ Art. 103 do CP.

b) no caso contrário, do dia em que vier a 
saber quem é o autor do fato.

Art. 21. Nos casos em que o Código Penal 
exige representação, sem esta não poderá 
ser intentada ação pública por fato praticado 
antes de 1º de janeiro de 1942; prosseguindo-
-se, entretanto, na que tiver sido anteriormente 
iniciada, haja ou não representação.

Parágrafo único. Atender-se-á, no que for 
aplicável, ao disposto no parágrafo único do 
artigo anterior.

Art. 22. Onde não houver estabelecimento 
adequado para a execução de medida de 
segurança detentiva estabelecida no art. 88, 
§ 1º, III, do Código Penal, aplicar-se-á a de 
liberdade vigiada, até que seja criado aquele 
estabelecimento ou adotada qualquer das 
providências previstas no art. 89, e seu pará-
grafo, do mesmo Código.

[[ Arts. 96 a 99 do CP.
[[ Lei 7.209/1984 (Reforma da Antiga Parte Geral do CP).

Parágrafo único. Enquanto não existir esta-
belecimento adequado, as medidas detentivas 
estabelecidas no art. 88, § 1º, I e II, do Código 
Penal, poderão ser executadas em seções 

especiais de manicômio comum, asilo ou casa 
de saúde.

[[ Art. 203, § 1º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução 
Penal – LEP).

Art. 23. Onde não houver estabelecimento 
adequado ou adaptado à execução das penas 
de reclusão, detenção ou prisão, poderão estas 
ser cumpridas em prisão comum.

Art. 24. Não se aplicará o disposto no art. 79, 
II, do Código Penal a indivíduo que, antes de 
1º de janeiro de 1942, tenha sido absolvido 
por sentença passada em julgado.

[[ Arts. 109 e 110 do CP.

Art. 25. A medida de segurança aplicável 
ao condenado que, a 1º de janeiro de 1942, 
ainda não tenha cumprido a pena, é a liber-
dade vigiada.

[[ Arts. 109 e 110 do CP.

Art. 26. A presente Lei não se aplica aos 
crimes referidos no art. 360 do Código Penal, 
salvo os de falência.

Art. 27. Esta Lei entrará em vigor em 1º de 
janeiro de 1942; revogadas as disposições 
em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1941; 120º 
da Independência e 53º da República.

Getulio Vargas
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Exposição dE motivos  
da Nova partE GEral  

do códiGo pENal

LEI 7.209, DE 11 DE JULHO 
DE 1984

Altera dispositivos do Decreto-lei 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá 
outras providências.

DOU 13.07.1984

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 211, DE 9 DE MAIO 
DE 1983
(Do Senhor Ministro de Estado da Justiça)
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica:
1. Datam de mais de vinte anos as tentativas 
de elaboração do novo Código Penal. Por 
incumbência do Governo Federal, já em 1963 
o Professor Nélson Hungria apresentava o 
anteprojeto de sua autoria, ligando-se, pela 
segunda vez, à reforma de nossa legislação 
penal.
2. Submetido ao ciclo de conferências e deba-
tes do Instituto Latino-Ame ricano de Crimi-
nologia, realizado em São Paulo, e a estudos 
promovidos pela Ordem dos Advogados do 
Brasil e Faculdades de Direito, foi objeto de nu-
merosas propostas de alteração, distinguindo-
-se o debate pela amplitude das contribuições 
oferecidas. Um ano depois, designou o então 
Ministro Milton Campos a comissão revisora 
do anteprojeto, composta dos Professores 
Nélson Hungria, Aníbal Bruno e Heleno Cláu-
dio Fragoso. A comissão incorporou ao texto 
numerosas sugestões, reelaborando-o em sua 
quase inteireza, mas a conclusão não chegou 
a ser divulgada. A reforma foi retomada pelo 
Ministro Luiz Antônio da Gama e Silva, que 
em face do longo e eficiente trabalho de ela-
boração já realizado submeteu o anteprojeto 
a revisão final, por comissão composta dos 
Professores Benjamin Moraes Filho, Heleno 
Cláudio Fragoso e Ivo D’Aquino. Nessa última 
revisão punha-se em relevo a necessidade de 
compatibilizar o anteprojeto do Código Penal 
com o do Código Penal Militar, também em 
elaboração. Finalmente, a 21 de outubro de 
1969, o Ministro Luiz Antônio da Gama e Silva 
encaminhou aos Ministros Militares, então 
no exercício da Chefia do Poder Executivo, o 
texto do Projeto de Código Penal, convertido 
em lei pelo Decreto-Lei 1.004, da mesma data. 
Segundo o art. 407, entraria o novo Código 
Penal em vigor no dia 1º de janeiro de 1970.

3. No Governo do Presidente Emílio Médici, o 
Ministro Alfredo Buzaid anuiu à conveniência 
de entrarem simultaneamente em vigor o 
Código Penal, o Código de Processo Penal e 
a Lei de Execução Penal, como pressuposto 
de eficácia da Justiça Criminal. Ao Código 
Penal, já editado, juntar-se-iam os dois outros 
diplomas, cujos anteprojetos se encontravam 
em elaboração. Era a reforma do sistema pe-
nal brasileiro, pela modernização de suas leis 
constitutivas, que no interesse da segurança 
dos cidadãos e da estabilidade dos direitos 
então se intentava. Essa a razão das leis pro-
teladoras da vigência do Código Penal, daí por 
diante editadas. A partir da Lei 5.573, de 1º de 
dezembro de 1969, que remeteu para 1º de 
agosto de 1970 o início da vigência em apreço, 
seis diplomas legais, uns inovadores, outros 
protelatórios, foram impelindo para diante a 
entrada em vigor do Código Penal de 1969.

4. Processara-se, entrementes, salutar reno-
vação das leis penais e processuais vigentes. 
Enquanto adiada a entrada em vigor do Có-
digo Penal de 1969, o Governo do Presidente 
Ernesto Geisel, sendo Ministro da Justiça o Dr. 
Armando Falcão, encaminhou ao Congresso 
Nacional o Projeto de Lei 2, de 22 de fevereiro 
de 1977, destinado a alterar dispositivos do 
Código Penal de 1940, do Código de Proces-
so Penal e da Lei das Contravenções Penais. 
Coincidiam as alterações propostas, em parte 
relevantes, com as recomendações da Comis-
são Parlamentar de Inquérito instituída em 
1975 na Câmara dos Deputados, referentes 
à administração da Justiça Criminal e à ur-
gente reavaliação dos critérios de aplicação 
e execução da pena privativa da liberdade. 
Adaptado à positiva e ampla contribuição 
do Congresso Nacional, o projeto se trans-
formou na Lei 6.416, de 24 de maio de 1977, 
responsável pelo ajustamento de importantes 
setores da execução penal à realidade social 
contemporânea. Foram tais as soluções por ela 
adotadas que pela Mensagem 78, de 30 de 
agosto de 1978, o Presidente Ernesto Geisel, 
sendo ainda Ministro da Justiça o Dr. Armando 
Falcão, encaminhou ao Congresso Nacional o 
projeto de lei que revogava o Código Penal de 
1969. Apoiava-se a Mensagem, entre razões 
outras, no fato de que o Código Penal de 1940, 
nas passagens reformuladas, se tornara “mais 
atualizado do que o vacante”. O projeto foi 
transformado na Lei 6.578, de 11 de outubro 
de 1978, que revogou o Código Penal e as 
Leis 6.016, de 31 de dezembro de 1973, e 

6.063, de 27 de junho de 1974, que o haviam 
parcialmente modificado.
5. Apesar desses inegáveis aperfeiçoamentos, 
a legislação penal continua inadequada às 
exigências da sociedade brasileira. A pressão 
dos índices de criminalidade e suas novas 
espécies, a constância da medida repressiva 
como resposta básica ao delito, a rejeição 
social dos apenados e seus reflexos no incre-
mento da reincidência, a sofisticação tecnoló-
gica, que altera a fisionomia da criminalidade 
contemporânea, são fatores que exigem o 
aprimoramento dos instrumentos jurídicos 
de contenção do crime, ainda os mesmos 
concebidos pelos juristas na primeira metade 
do século.
6. Essa, em síntese, a razão pela qual institui, 
no Ministério da Justiça, comissões de juristas 
incumbidas de estudar a legislação penal e de 
conceber as reformas necessárias. Do longo e 
dedicado trabalho dos componentes dessas 
comissões resultaram três anteprojetos: o da 
Parte Geral do Código Penal, o do Código 
de Processo Penal e o da Lei de Execução 
Penal. Foram todos amplamente divulgados 
e debatidos em simpósios e congressos. Para 
analisar as críticas e sugestões oferecidas por 
especialistas e instituições, constituí as comis-
sões revisoras, que reexaminaram os referidos 
anteprojetos e neles introduziram as altera-
ções julgadas convenientes. Desse abrangente 
e patriótico trabalho participaram, na fase de 
elaboração, os Professores Francisco de Assis 
Toledo, Presidente da Comissão, Francisco 
de Assis Serrano Neves, Ricardo Antunes An-
dreucci, Miguel Reale Júnior, Hélio Fonseca, 
Rogério Lauria Tucci e René Ariel Dotti; na 
segunda fase, destinada à revisão dos textos 
e à incorporação do material resultante dos 
debates, os Professores Francisco de Assis 
Toledo, Coordenador da Comissão, Dínio de 
Santis Garcia, Jair Leonardo Lopes e Miguel 
Reale Júnior.
7. Deliberamos remeter à fase posterior a 
reforma da Parte Especial do Código, quando 
serão debatidas questões polêmicas, algumas 
de natureza moral e religiosa. Muitas das con-
cepções que modelaram o elenco de delitos 
modificaram-se ao longo do tempo, alterando 
os padrões de conduta, o que importará em 
possível descriminalização. Por outro lado, 
o avanço científico e tecnológico impõe a 
inserção, na esfera punitiva, de condutas le-
sivas ao interesse social, como versões novas 
da atividade econômica e financeira ou de 
atividades predatórias da natureza.
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lEGislação complEmENtar

DECRETO 2.044, DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 1908

Define a letra de câmbio e a nota promissória 
e regula as operações cambiais.

DOU 31.12.1908

[[ ADPF 378/2015 (DOU e DJE 21.12.2015).
O Presidente da Republica dos Estados Unidos 
do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou 
e eu sanciono a seguinte resolução:

TÍTULO I
DA LETRA DE CÂMBIO

CAPÍTULO I
Do Saque

Art. 1º A letra de câmbio é uma ordem de pa-
gamento e deve conter estes requisitos, lançados, 
por extenso, no contexto:

[[ Dec. 57.663/1966 (Convenções para adoção de uma 
lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas 
promissórias).

I – a denominação “letra de câmbio” ou a denomi-
nação equivalente na língua em que for emitida;
II – a soma de dinheiro a pagar e a espécie de 
moeda;

[[ Art. 25 deste Decreto.
III – o nome da pessoa que deve pagá-la. Esta 
indicação pode ser inserida abaixo do contexto;
IV – o nome da pessoa a quem deve ser paga. A 
letra pode ser ao portador e também pode ser 
emitida por ordem e conta de terceiro. O sacador 
pode designar-se como tomador;
V – a assinatura do próprio punho do sacador 
ou do mandatário especial. A assinatura deve 
ser firmada abaixo do contexto.

[[ Art. 892 do CC.
Art. 2º Não será letra de câmbio o escrito a que 
faltar qualquer dos requisitos acima enumerados.

[[ Súmula 387 do STF.
[[ Art. 2º, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 3º Esses requisitos são considerados lan-
çados ao tempo da emissão da letra. A prova 
em contrário será admi tida no caso de má-fé 
do portador.

[[ Súmula 387 do STF.
Art. 4º Presume-se mandato ao portador para 
inserir a data e o lugar do saque, na letra que 
não os contiver.
Art. 5º Havendo diferença entre o valor lançado 
por algarismo e o que se achar por extenso no cor-
po da letra, este último será sempre considerado 
verdadeiro e a diferença não prejudicará a letra. 
Diversificando as indicações da soma de dinheiro 
no contexto, o título não será letra de câmbio.

[[ Art. 6º, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 6º A letra pode ser passada:
I – à vista;

[[ Art. 20, § 1º, deste Decreto.
II – a dia certo;
III – a tempo certo da data;
IV – a tempo certo da vista.
Art. 7º A época do pagamento deve ser precisa, 
uma e única para a totalidade da soma cambial.

CAPÍTULO II
Do Endosso

Art. 8º O endosso transmite a propriedade da 
letra de câmbio. Para a validade do endosso, é 
suficiente a simples assinatura do próprio punho 
do endossador ou do mandatário especial, no 
verso da letra. O endossatário pode completar 
este endosso.

[[ Art. 910 do CC.
[[ Art. 14, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

§ 1º A cláusula “por procuração”, lançada no en-
dosso, indica o mandato com todos os poderes, 
salvo o caso de restrição, que deve ser expressa 
no mesmo endosso.

[[ Art. 917 do CC.
§ 2º O endosso posterior ao vencimento da letra 
tem o efeito de cessão civil.

[[ Art. 20, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

§ 3º É vedado o endosso parcial.
[[ Art. 12, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

CAPÍTULO III
Do Aceite

Art. 9º A apresentação da letra ao aceite é 
facultativa quando certa a data do vencimento. 
A letra a tempo certo da vista deve ser apresen-
tada ao aceite do sacado, dentro do prazo nela 
marcado; na falta de designação, dentro de seis 
meses contados da data da emissão do título, sob 
pena de perder o portador o direito regressivo 
contra o sacador, endossadores e avalistas.

[[ Art. 25, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Parágrafo único. O aceite da letra, a tempo certo 
da vista, deve ser datado, presumindo-se, na falta 
de data, o mandado ao portador para inseri-la.
Art. 10. Sendo dois ou mais os sacados, o 
portador deve apresentar a letra ao primeiro 
nomeado; na falta ou recusa do aceite, ao se-
gundo, se estiver domiciliado na mesma praça; 
assim, sucessivamente, sem embargo da forma 
da indicação na letra dos nomes dos sacados.
Art. 11. Para a validade do aceite é suficiente a 
simples assinatura do próprio punho do sacado 

ou do mandatário especial, no anverso da letra. 
Vale, como aceite puro, a declaração que não 
traduzir inequivocamente a recusa, limitação 
ou modificação.

[[ Art. 25, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Parágrafo único. Para os efeitos cambiais, a limi-
tação ou modificação do aceite equivale à recusa, 
ficando, porém, o aceitante cambialmente vin-
culado, nos termos da limitação ou modificação.
Art. 12. O aceite, uma vez firmado, não pode 
ser cancelado nem retirado. 
Art. 13. A falta ou recusa do aceite prova-se 
pelo protesto.

CAPÍTULO IV
Do Aval

Art. 14. O pagamento de uma letra de câmbio, 
independente do aceite e do endosso, pode ser 
garantido por aval. Para a validade do aval, é 
suficiente a simples assinatura do próprio punho 
do avalista ou do mandatário especial, no verso 
ou no anverso da letra.

[[ Art. 31, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 15. O avalista é equiparado àquele cujo 
nome indicar; na falta de indicação, àquele abai-
xo de cuja assinatura lançar a sua; fora destes 
casos, ao aceitante e, não estando aceita a letra, 
ao sacador.

[[ Art. 6º deste Decreto.
[[ Art. 30, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

CAPÍTULO V
Da Multiplicação da Letra de Câmbio

Seção Única
Das Duplicatas

Art. 16. O sacador, sob pena de responder por 
perdas e interesses, é obrigado a dar, ao portador, 
as vias de letra que este reclamar antes do venci-
mento, diferençadas, no contexto, por números 
de ordem ou pela ressalva, das que se extraviaram. 
Na falta da diferenciação ou da ressalva, que 
torne inequívoca a unicidade da obrigação, cada 
exemplar valerá como letra distinta.
§ 1º O endossador e o avalista, sob pena de 
responderem por perdas e interesses, são obri-
gados a repetir, na du plicata, o endosso e o aval 
firmados no original.
§ 2º O sacado fica cambialmente obrigado por 
cada um dos exemplares em que firmar o aceite.
§ 3º O endossador de dois ou mais exemplares da 
mesma letra a pessoas diferentes, e os sucessivos 
endossadores e avalistas ficam cambialmente 
obrigados.
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§ 4º O detentor da letra expedida para o aceite 
é obrigado a entregá-la ao legítimo portador da 
duplicata, sob pena de responder por perdas e 
interesses.

CAPÍTULO VI
Do Vencimento

Art. 17. A letra à vista vence-se no ato da apre-
sentação ao sacado.
A letra, a dia certo, vence-se nesse dia. A letra, 
a dias da data ou da vista, vence-se no último 
dia do prazo; não se conta, para a primeira, o 
dia do saque, e, para a segunda, o dia do aceite.
A letra a semanas, meses ou anos da data ou da 
vista vence no dia da semana, mês ou ano do 
pagamento, cor respondente ao dia do saque ou 
dia do aceite. Na falta do dia correspondente, 
vence-se no último dia do mês do pagamento.

[[ Art. 6º deste Decreto.
Art. 18. Sacada a letra em país onde vigorar 
outro calendário, sem a declaração do adotado, 
verifica-se o termo do vencimento contando-se 
do dia do calendário gregoriano, correspondente 
ao da emissão da letra pelo outro calendário.

[[ Art. 37, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 19. A letra é considerada vencida, quando 
protestada:
I – pela falta ou recusa do aceite; 

[[ Art. 13 deste Decreto.
II – pela falência do aceitante.
O pagamento, nestes casos, continua diferido até 
o dia do vencimento ordinário da letra, ocorrendo 
o aceite de outro sacado nomeado ou, na falta, 
a aquiescência do portador expressa no ato do 
protesto, ao aceite na letra, pelo interveniente 
voluntário.

CAPÍTULO VII
Do Pagamento

Art. 20. A letra deve ser apresentada ao sacado 
ou ao aceitante para o pagamento, no lugar desig-
nado e no dia do vencimento ou, sendo este dia 
feriado por lei, no primeiro dia útil imediato, sob 
pena de perder o portador o direito de regresso 
contra o sacador, endossadores e avalistas.

[[ Art. 43 deste Decreto.
§ 1º Será pagável à vista a letra que não indicar 
a época do vencimento. Será pagável, no lugar 
mencionado ao pé do nome do sacado, a letra 
que não indicar o lugar do pagamento.
É facultada a indicação alternativa de lugares de 
pagamento, tendo o portador direito de opção. 
A letra pode ser sacada sobre uma pessoa, para 
ser paga no domicílio de outra, indicada pelo 
sacador ou pelo aceitante.
§ 2º No caso de recusa ou falta de pagamento 
pelo aceitante, sendo dois ou mais os sacados, 
o portador deve apre sentar a letra ao primeiro 
nomeado, se estiver domiciliado na mesma praça; 
assim sucessivamente, sem embargo da forma 
da indicação na letra dos nomes dos sacados.

[[ Súmula 189 do STF.
§ 3º Sobrevindo caso fortuito ou força maior, a 
apresentação deve ser feita, logo que cessar o 
impedimento.
Art. 21. A letra à vista deve ser apresentada ao 
pagamento dentro do prazo nela marcado; na 
falta desta desig nação, dentro de doze meses, 
contados da data da emissão do título, sob pena 
de perder o portador o direito de regresso contra 
o sacador, endossadores e avalistas.
Art. 22. O portador não é obrigado a receber o 
pagamento antes do vencimento da letra. Aquele 
que paga uma letra, antes do respectivo ven-

cimento, fica responsável pela validade desse 
pagamento.

[[ Art. 40, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

§ 1º O portador é obrigado a receber o pagamento 
parcial, ao tempo do vencimento.
§ 2º O portador é obrigado a entregar a letra 
com a quitação àquele que efetua o pagamento; 
no caso do paga mento parcial, em que se não 
opera a tradição do título, além da quitação em 
separado, outra deve ser firmada na própria letra.

[[ Art. 39, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 23. Presume-se validamente desonerado 
aquele que paga a letra no vencimento, sem 
oposição.
Parágrafo único. A oposição ao pagamento 
é somente admissível no caso de extravio da 
letra, de falência ou inca pacidade do portador 
para recebê-lo.
Art. 24. O pagamento feito pelo aceitante ou 
pelos respectivos avalistas desonera da respon-
sabilidade cambial todos os coobrigados.
O pagamento feito pelo sacador, pelos endos-
sadores ou respectivos avalistas desonera da 
responsabilidade cam bial os coobrigados pos-
teriores.
Parágrafo único. O endossador ou avalista, que 
paga ao endossatário ou ao avalista posterior, 
pode riscar o próprio endosso ou aval e os dos 
endossadores ou avalistas posteriores.
Art. 25. A letra de câmbio deve ser paga na 
moeda indicada. Designada moeda estrangeira, 
o pagamento, salvo determinação em contrário, 
expressa na letra, deve ser efetuado em moeda 
nacional, ao câmbio à vista do dia do vencimento 
e do lugar do pagamento; não havendo no lugar 
curso de câmbio, pelo da praça mais próxima.
Art. 26. Se o pagamento de uma letra de câmbio 
não for exigido no vencimento, o aceitante pode, 
depois de expi rado o prazo para o protesto por 
falta de pagamento, depositar o valor da mesma, 
por conta e risco do portador, independente de 
qualquer citação.

[[ Art. 41, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 27. A falta ou recusa, total ou parcial, de 
pagamento, prova-se pelo protesto.

[[ Art. 42, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

CAPÍTULO VIII
Do Protesto

[[ Lei 9.492/1997 (Competência e regulamentação dos 
serviços concernentes ao protesto de títulos e outros 
documentos de dívida).

Art. 28. A letra que houver de ser protestada 
por falta de aceite ou de pagamento deve ser 
entregue ao oficial competente, no primeiro dia 
útil que se seguir ao da recusa do aceite ou ao 
do vencimento, e o respectivo protesto tirado 
dentro de três dias úteis.

[[ Arts. 43 e 44, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Conven-
ções para adoção de uma lei uniforme em matéria de 
letras de câmbio e notas promissórias).

Parágrafo único. O protesto deve ser tirado do 
lugar indicado na letra para o aceite ou para o 
pagamento. Sacada ou aceita a letra para ser 
paga em outro domicílio que não o do sacado, 
naquele domicílio deve ser tirado o protesto.
Art. 29. O instrumento de protesto deve conter:
I – a data;
II – a transcrição literal da letra e das declarações 
nela inseridas pela ordem respectiva;

III – a certidão da intimação ao sacado ou ao 
aceitante ou aos outros sacados, nomeados na 
letra para aceitar ou pagar, a resposta dada ou 
a declaração da falta da resposta.
A intimação é dispensada no caso do sacado ou 
aceitante firmar na letra a declaração da recusa 
do aceite ou do pagamento e, na hipótese de 
protesto, por causa da falência do aceitante;
IV – a certidão de não haver sido encontrada 
ou de ser desconhecida a pessoa indicada para 
aceitar ou para pagar. Nesta hipótese, o oficial 
afixará a intimação nos lugares do estilo e, se 
possível, a publicará pela imprensa;
V – a indicação dos intervenientes voluntários e 
das firmas por eles honradas;
VI – a aquiescência do portador ao aceite por 
honra;
VII – a assinatura, com o sinal público, do oficial 
do protesto.
Parágrafo único. Este instrumento, depois de 
registrado no livro de protesto, deverá ser entre-
gue ao detentor ou portador da letra ou àquele 
que houver efetuado o pagamento.
Art. 30. O portador é obrigado a dar aviso 
do protesto ao último endossador, dentro de 
dois dias, contados da data do instrumento do 
protesto e cada endossatário, dentro de dois 
dias, contados do recebimento do aviso, deve 
transmiti-lo ao seu endossador, sob pena de 
responder por perdas e interesses.
Não constando do endosso o domicílio ou a resi-
dência do endossador, o aviso deve ser transmiti-
do ao endossador anterior, que houver satisfeito 
aquela formalidade.

[[ Art. 36, § 7º, deste Decreto.
[[ Art. 45, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Parágrafo único. O aviso pode ser dado em carta 
registrada. Para esse fim, a carta será levada aberta 
ao Correio, onde, verificada a existência do aviso, 
se declarará o conteúdo da carta registrada no 
conhecimento e talão respectivo.
Art. 31. Recusada a entrega da letra por aquele 
que a recebeu para firmar o aceite ou para efetuar 
o pagamento, o protesto pode ser tirado por 
outro exemplar ou, na falta, pelas indicações 
do protestante.
Parágrafo único. Pela prova do fato, pode ser 
decretada a prisão do detentor da letra, salvo 
depositando este a soma cambial e a importância 
das despesas feitas.
Art. 32. O portador que não tira, em tempo 
útil e forma regular, o instrumento do protesto 
da letra, perde o direito de regresso contra o 
sacador, endossadores e avalistas.

[[ Art. 47, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 33. O oficial que não lavra, em tempo útil 
e forma regular, o instrumento do protesto, além 
da pena em que incorrer, segundo o Código Penal, 
responde por perdas e interesses.

CAPÍTULO IX
Da Intervenho

Art. 34. No ato do protesto pela falta ou recusa 
do aceite, a letra pode ser aceita por terceiro, 
mediante a aquies cência do detentor ou portador.
A responsabilidade cambial deste interveniente 
é equiparada à do sacado que aceita.

[[ Art. 27 deste Decreto.
[[ Art. 55, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Art. 35. No ato do protesto, excetuada apenas a 
hipótese do artigo anterior, qualquer pessoa tem 
o direito de in tervir para efetuar o pagamento da 
letra, por honra de qualquer das firmas.
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[[ Art. 59, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

§ 1º O pagamento, por honra da firma do acei-
tante ou dos respectivos avalistas, desonera da 
responsabilidade cambial todos os coobrigados.
O pagamento, por honra da firma do sacador, 
do endossador ou dos respectivos avalistas, de-
sonera da responsa bilidade cambial todos os 
coobrigados posteriores.
§ 2º Não indicada a firma, entende-se ter sido 
honrada a do sacador; quando aceita a letra, a 
do aceitante.
§ 3º Sendo múltiplas as intervenções, concorram 
ou não coobrigados, deve ser preferido o inter-
veniente que de sonera maior número de firmas.
Múltiplas as intervenções pela mesma firma, deve 
ser preferido o interveniente coobrigado; na falta 
deste, o saca do; na falta de ambos, o detentor ou 
portador tem a opção. É vedada a intervenção 
ao aceitante ou ao respectivo avalista.

[[ Art. 63, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

CAPÍTULO X
Da Anulação da Letra

Art. 36. Justificando a propriedade e o ex-
travio ou a destruição total ou parcial da letra, 
descrita com clareza e precisão, o proprietário 
pode requerer ao juiz competente do lugar do 
pagamento, na hipótese de extravio, a intimação 
do sacado ou do aceitante e dos coobrigados, 
para não pagarem a aludida letra, e a citação do 
detentor para apresentá-la em juízo, dentro do 
prazo de três meses, e, nos casos de extravio e de 
destruição, a citação dos coobrigados para, dentro 
do referido prazo, oporem contestação firmada 
em defeito de forma do título ou, na falta de 
requisito essencial, ao exercício da ação cambial.
Estas citações e intimações devem ser feitas pela 
imprensa, publicadas no jornal oficial do Estado 
e no Diário Ofi cial para o Distrito Federal e nos 
periódicos indicados pelo juiz, além de afixadas 
nos lugares do estilo e na bolsa da praça do 
pagamento.

[[ Art. 909 do CC.
§ 1º O prazo de três meses corre da data do 
vencimento; estando vencida a letra, da data da 
publicação no jornal oficial.

[[ Art. 73, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

§ 2º Durante o curso desse prazo, munido da cer-
tidão do requerimento e do despacho favorável 
do juiz, fica o pro prietário autorizado a praticar 
todos os atos necessários à garantia do direito 
creditório, podendo, vencida a letra, reclamar 
do aceitante o depósito judicial da soma devida.
§ 3º Decorrido o prazo, sem se apresentar o por-
tador legitimado (artigo 39) da letra, ou sem a 
contestação do coobrigado (artigo 36), o juiz 
decretará a nulidade do título extraviado ou 
destruído e ordenará, em benefício do proprie-
tário, o levantamento do depósito da soma, caso 
tenha sido feito.
§ 4º Por esta sentença, fica o proprietário habili-
tado, para o exercício da ação executiva, contra 
o aceitante e os outros coobrigados.
§ 5º Apresentada a letra pelo portador legitimado 
(artigo 39) ou oferecida a contestação (artigo 
36) pelo coobriga do, o juiz julgará prejudicado 
o pedido de anulação da letra, deixando, salvo 
à parte, o recurso aos meios ordinários.
§ 6º Da sentença proferida no processo cabe o 
recurso de agravo com efeito suspensivo.
§ 7º Este processo não impede o recurso à dupli-
cata e nem para os efeitos da responsabilidade 

civil do coobrigado dispensa o aviso imediato do 
extravio, por cartas registradas endereçadas ao sa-
cado, ao aceitante e aos outros coobrigados, pela 
forma indicada no parágrafo único do artigo 30.

CAPÍTULO XI
Do Ressaque

Art. 37. O portador da letra protestada pode 
haver o embolso da soma devida, pelo ressaque 
de nova letra de câmbio, à vista, sobre qualquer 
dos obrigados.
O ressacado que paga pode, por seu turno, 
ressacar sobre qualquer dos coobrigados a ele 
anteriores.

[[ Art. 47, Anexo I, do Dec. 57.663/1966 (Convenções 
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras 
de câmbio e notas promissórias).

Parágrafo único. O ressaque deve ser acompa-
nhado da letra protestada, do instrumento do 
protesto e da conta de retorno.
Art. 38. A conta de retorno deve indicar:
I – a soma cambial e a dos juros legais, desde o 
dia do vencimento;
II – a soma das despesas legais: protesto, comis-
são, porte de cartas, selos, e dos juros legais, 
desde o dia em que foram feitas;
III – o nome do ressacado;
IV – o preço do câmbio, certificado por corretor 
ou, na falta, por dois comerciantes.
§ 1º O recâmbio é regulado pelo curso do câmbio 
da praça do pagamento, sobre a praça do domi-
cílio ou da residên cia do ressacado; o recâmbio, 
devido ao endossador ou ao avalista que ressa-
ca, é regulado pelo curso do câmbio da praça 
do ressaque, sobre a praça da residência ou do 
domicílio do ressacado.
Não havendo curso de câmbio na praça do res-
saque, o recâmbio é regulado pelo curso do 
câmbio da praça mais próxima.
§ 2º É facultado o cúmulo dos recâmbios nos 
sucessivos ressaques.

CAPÍTULO XII
Dos Direitos e das Obrigações Cambiais

Seção I
Dos Direitos

Art. 39. O possuidor é considerado legítimo 
proprietário da letra ao portador e da letra en-
dossada em branco.
O último endossatário é considerado legítimo 
proprietário da letra endossada em preto, se o 
primeiro endosso estiver assinado pelo tomador 
e cada um dos outros, pelo endossatário do 
endosso, imediatamente anterior.
Seguindo-se ao endosso em branco outro en-
dosso presume-se haver o endossador deste 
adquirido por aquele a propriedade da letra.

[[ Art. 36, §§ 3º e 5º, deste Decreto.
[[ Arts. 1.196 e 1.202 do CC.

§ 1º No caso de pluralidade de tomadores ou 
de endossatários, conjuntos ou disjuntos, o to-
mador ou o endossatário possuidor da letra é 
considerado, para os efeitos cambiais, o credor 
único da obrigação.
§ 2º O possuidor, legitimado de acordo com este 
artigo, somente no caso de má-fé na aquisição, 
pode ser obrigado a abrir mão da letra de câmbio.

[[ Art. 1.202 do CC.
Art. 40. Quem paga não está obrigado a verificar 
a autenticidade dos endossos.
Parágrafo único. O interveniente voluntário 
que paga fica sub-rogado em todos os direitos 
daquele, cuja firma foi por ele honrada.
Art. 41. O detentor, embora sem título algum, 
está autorizado a praticar as diligências neces-

sárias à garantia do crédito, a reclamar o aceite, 
a tirar os protestos, a exigir, ao tempo do venci-
mento, o depósito da soma cambial.

Seção II
Das Obrigações

Art. 42. Pode obrigar-se, por letra de câmbio, 
quem tem a capacidade civil ou comercial.

[[ Arts. 5º e 972 do CC.
Parágrafo único. Tendo a capacidade pela lei bra-
sileira, o estrangeiro fica obrigado pela declaração 
que firmar, sem embargo da sua incapacidade, 
pela lei do Estado a que pertencer.
Art. 43. As obrigações cambiais são autônomas 
e independentes umas das outras. O signatário 
da declaração cam bial fica, por ela, vinculado e 
solidariamente responsável pelo aceite e pelo 
pagamento da letra, sem embargo da falsidade, 
da falsificação ou da nulidade de qualquer outra 
assinatura.

[[ Arts. 264, 265 e 914 do CC.
[[ Súmula 60 do STJ.

Art. 44. Para os efeitos cambiais, são conside-
radas não escritas:
I – a cláusula de juros;
II – a cláusula proibitiva do endosso ou do pro-
testo, a excludente da responsabilidade pelas 
despesas e qualquer outra, dispensando a obser-
vância dos termos ou das formalidades prescritas 
por esta Lei;
III – a cláusula proibitiva da apresentação da letra 
ao aceite do sacado;
IV – a cláusula excludente ou restritiva da res-
ponsabilidade e qualquer outra beneficiando o 
devedor ou o credor, além dos limites fixados 
por esta Lei.
§ 1º Para os efeitos cambiais, o endosso ou aval 
cancelado é considerado não escrito.
§ 2º Não é letra de câmbio o título em que o 
emitente exclui ou restringe a sua responsabi-
lidade cambial.

[[ Art. 2º deste Decreto.
Art. 45. Pelo aceite, o sacado fica cambialmen-
te obrigado para com o sacador e respectivos 
avalistas.
§ 1º A letra endossada ao aceitante pode ser por 
este reendossada, antes do vencimento.
§ 2º Pelo reendosso da letra, endossada ao 
sacador, ao endossado ou ao avalista, continu-
am cambialmente obri gados os codevedores 
intermédios.
Art. 46. Aquele que assina a declaração cam-
bial, como mandatário ou representante legal 
de outrem, sem estar devidamente autorizado, 
fica, por ela, pessoalmente obrigado.
Art. 47. A substância, os efeitos, a forma extrín-
seca e os meios de prova da obrigação cambial 
são regulados pela lei do lugar onde a obrigação 
foi firmada.
Art. 48. Sem embargo da desoneração da res-
ponsabilidade cambial, o sacador ou aceitante 
fica obrigado a restituir ao portador com os 
juros legais, a soma com a qual se locupletou 
à custa deste.
A ação do portador, para este fim, é ordinária.

CAPÍTULO XIII
Da Ação Cambial

Art. 49. A ação cambial é a executiva. Por ela 
tem também o credor o direito de reclamar a im-
portância que rece beria pelo ressaque (artigo 38).

[[ Art. 778 do CPC/2015.
Art. 50. A ação cambial pode ser proposta 
contra um, alguns ou todos os coobrigados, sem 
estar o credor adstrito à observância da ordem 
dos endossos.

[[ Art. 280 do CC.
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ABALROAMENTO DE NAVIO

CCo
- danos: arts. 749 a 752
- perdas: arts. 751 a 752
- peritos: art. 750

ABANDONO

CC
- álveo: arts. 1.248, IV, e 1.252 
- coisa móvel: art. 1.263
- coisa perdida: art. 1.234
- filho: art. 1.638, II
- imóvel: art. 1.276
- perda da propriedade: art. 1.275, III

CCo
- admitido pelo segurador; efeitos: art. 724
- embarcação: art. 508
- navio; admissibilidade: art. 755
- navio; fretes dos salvados: art. 759
- navio; inavegabilidade: art. 756
- navio; presa; retomada: art. 758
- navio; presunção de perdimento: art. 720
- navio; seguradores; direitos: art. 760
- navio; vedação: art. 494, in fine
- navio segurado; comprovação da inavegabilidade: 

art. 757
- objetos; seguro: art. 753
- permissão; não realização pelo segurado; efeitos: 

art. 754

CP
- coletivo de trabalho: arts. 200 e 201
- de animais em propriedade alheia: art. 164
- de função: art. 323
- de incapaz: art. 133
- de recém-nascido: art. 134
- intelectual: art. 246
- material: art. 244
- moral: art. 247 

ABANDONO DA CAUSA

CPC 2015
- extinção do processo: arts. 485, III, e § 1º, e 486, 

§ 3º

Súmula

STF
- extinção do processo: Súm. 216/STF

STJ
- extinção do processo; requerimento: Súm. 240/STJ

ABANDONO DE EMPREGO

CLT
- rescisão contratual; justa causa: art. 482, i

Súmula

TST
- configuração: Súm. 32/TST
- falta grave; indenização: Súm. 73/TST
- inquérito; prazo: Súm. 62/TST

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO

CDC
- vício de quantidade do produto; alternativa: arts. 

19, I, 
- vício de qualidade do produto; alternativa: art. 20, 

III

ABERTURA

CC
- codicilo: art. 1.885
- concursos; promessa de recompensa: art. 859
- sucessão: arts. 1.784, 1.785, 1.787, 1.796, 1.807, 

1.815, par. ún., 1.822 e 2.020
- sucessão provisória: arts. 28, 35 e 37 
- testamento cerrado: arts. 1.875 e 1.972

ABERTURA DA SUCESSÃO

Súmula

STF
- Imposto de Transmissão Causa Mortis; saldo credor 

de promessa de compra e venda de imóvel: Súm. 
590/STF

ABERRATIO

CP
- delicti: art. 74
- ictus: art. 73 

ABOLITIO CRIMINIS

Súmula

STJ
- Temporária prevista na Lei 10.826/2003: Súm. 513/

STJ.

ABONO

CLT
- férias: arts. 143 a 145
- salário; integração: art. 457, § 1º 

Súmula

TST
- Ausência ao trabalho: Súm. 282/TST
- Complementação de aposentadoria; reajuste: OJ 

24/SBDI-I-Transitória-TST
- Falta; acidente do trabalho: Súm. 46/TST
- Falta; apresentação de atestado médico: Súm. 15/

TST
- Falta; comparecimento como parte à Justiça do 

Trabalho: Súm. 155/TST
- Falta; serviço médico da empresa ou convênio: 

Súm. 282/TST
- Faltas justificadas por lei: Súm. 89/TST
- Previsão em norma coletiva; natureza indenizatória; 

concessão apenas aos empregados em atividade; 

extensão aos inativos; impossibilidade: OJ 346/
SBDI-I-TST

ABONO DE FALTAS

Súmula

TST
- acidente de trabalho: Súm. 46/TST
- atestado médico: Súm. 15/TST
- atestados médicos e odontológicos; fornecimento 

por profissionais de sindicato dos trabalhadores: 
PN 81/TST

- comparecimento como parte na Justiça do Traba-
lho: Súm. 155/TST

- filho menor ou dependente previdenciário de até 
6 anos de idade que precisa ir ao médico: PN 95/
TST

- justificadas por lei: Súm. 89/TST
- serviço médico da empresa; convênio: Súm. 282/

TST

ABONO PECUNIÁRIO

CLT
- conversão do período de férias: art. 143
- empregado sob o regime de tempo parcial: art. 

143, § 3º
- férias coletivas: art. 143, § 2º
- percentual: art. 143
- prazo de pagamento: art. 145
- prazo para requerimento: art. 143, § 1º
- quitação, pelo empregado: art. 145, par. ún.
- remuneração; não integração: art. 144

ABONO SALARIAL

Leg. Especial
- regulação: Lei 7.998/1990

ABORTO

CLT
- atestado médico oficial: art. 395
- falta ao serviço; não consideração: art. 131, II
- repouso remunerado; retorno à função: art. 395

CP
- autoaborto ou aborto consentido: art. 124
- legal; vítima de estupro: art. 128, II
- consentido pela gestante: arts. 126 e 127
- necessário: art. 128, I
- praticado por médico: art. 128
- provocado por terceiro: arts. 125 e 127
- qualificado: art. 127
- resultante de lesão corporal: art. 129, § 3º 

ABSOLVIÇÃO

CPP
- crimes de ação pública; sentença condenatória; 

Ministério Público que opina favoravelmente pela: 
art. 385

- efeito; cancelamento de hipoteca: art. 141
- em grau de revisão; efeitos: art. 621
- fundamentos da: art. 386
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- interdição provisória de direitos; cessação pela: 
art. 376

- Júri; sumária: arts. 415 e 492, II
- Júri; sumária; hipóteses: art. 415, I a IV
- Júri; sumária; recurso: art. 416
- levantamento do arresto; extinção da punibilidade 

pela: art. 141
- levantamento do sequestro; extinção da punibili-

dade pela: art. 131, III
- medida de segurança; aplicação: art. 555
- recurso ex officio; circunstância que exclua o crime 

ou isente o réu de pena: art. 574, II
- revisão procedente; Tribunal: art. 626, caput
- revisão; restabelecimento de todos os direitos: art. 

627
- sentença absolutória; efeito: art. 386, par. ún.
- sentença definitiva proferida por juiz singular; 

apelação: art. 593, I
- sumária: art. 397

Leg. Esp.
- motivo dado pelo autor; publicação de editais; 

prosseguimento; prazo: art. 9º da Lei 4.717/1965

Súmula

STF
- juízo criminal; punição administrativa; servidor 

público: Súmula 18/STF
- medida de segurança; não prejuízo: Súmula 422/

STF

ABSOLVIÇÃO CRIMINAL

Súmula

STF
- Medida de segurança: Súm. 422/STF

ABUSO DE AUTORIDADE

CP
- pena; circunstância agravante: art. 61, II, f

Leg. Esp.
- direito de representação; processo de responsa-

bilidade administrativa: Lei 4.898/1965

Súmula

STJ
- militar; competência; Justiça comum: Súm. 172/

STJ

ABUSO DE DIREITO

CDC
- desconsideração da personalidade jurídica: art. 28

ABUSO DO DIREITO DE DEFESA

CPC 2015
- tutela de evidência: art. 311, I

ABUSO DE CONFIANÇA

CP
- pena; circunstância qualificadora do furto: art. 155, 

§ 4º, II

ABUSO DE INCAPAZES

CP
- abuso de necessidade; paixão; inexperiência de 

menor; alienação ou debilidade mental de outrem: 
art. 173

ABUSO DE PODER

CF
- habeas corpus; concessão; violência ou coação à 

liberdade de locomoção: art. 5º, LXVIII
- mandado de segurança; concessão: art. 5º, LXIX
- no exercício de função, cargo ou emprego público; 

inelegibilidade: art. 14, § 9º

CP
- efeitos da condenação; perda de cargo, função 

pública ou mandato eletivo: art. 92, I, a

- exercício arbitrário ou: art. 350
- pena; circunstância agravante: art. 61, II, g

CPP
- coação; condenação nas custas: art. 653

ABUSO DE PODER ECONÔMICO

CF
- repressão: art. 173, § 4º

ACADÊMICO DE DIREITO

Leg. Esp.
- nomeação para patrocínio: art. 18 da Lei 1.060/1950

AÇÃO

CC
- contra a herança: art. 1.997
- contra ausente: art. 32
- contra o devedor solidário: art. 275, par. ún.
- credores; caução de títulos: art. 1.459, II
- criminal; nubentes; oponentes de má-fé: art. 1.530, 

par. ún.
- demarcação: art. 1.297
- demolitória: art. 1.302, caput
- despesas funerárias; cobrança: art. 872
- direitos reais: arts. 80, I, e 83, II; 
- divisão: art. 1.320
- embargo de construções: art. 1.302
- esbulho: art. 1.212
- evicção; suspensão da prescrição: art. 199, III
- exclusão de herdeiro ou legatário: art. 1.815
- executiva hipotecária: art. 1.501
- filiação; prova: arts. 1.605 e 1.606, caput
- fraude contra credores; anulação: art. 161
- gestores contra os substitutos: art. 867
- herdeiros e cônjuge; anulação de atos: arts. 1.642 

e 1.645
- incapazes contra os representantes: art. 195
- paternidade; contestação: art. 1.601
- prescrição: arts. 205 e 206; 
- regressiva contra devedor insolvente: art. 363
- regressiva contra o procurador: art. 686
- regressiva contra o terceiro: art. 930
- regressiva contra o vendedor: art. 1.481, § 4º
- regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador: 

art. 880
- regressiva das pessoas jurídicas de direito público: 

art. 43; Súm. 39/STJ
- regressiva de condômino contra os demais: art. 

1.318
- regressiva dos incapazes contra os seus represen-

tantes: art. 195
- regressiva dos obrigados contra o que deu causa 

à pena: art. 414, par. ún.
- reivindicação: art. 1.228
- reivindicação pelo condômino: art. 1.314
- revocatória de doação: arts. 555 a 564
- separação judicial: art. 1.572
- sonegados: arts. 1.992 a 1.996
- cf. também ALIMENTOS, ESBULHO e PRESCRIÇÃO

CCo
- dano à carga: art. 565, 2ª parte
- exigência do pagamento: art. 563
- exigibilidade do conhecimento: art. 589
- fretes, avarias e despesas: art. 527, in fine
- penal; dador a risco; conluio: art. 654

CDC
- cumprimento da obrigação de fazer ou de não 

fazer, art. 84
- defesa dos direitos e interesses do consumidor 

previstos no CDC, art. 83
- de regresso, art. 88

CLT
- cobrança judicial; multas administrativas: art. 642, 

caput
- executiva; cobrança judicial; falta de pagamento 

de contribuição sindical: art. 606
- regressiva; subempreitada: art. 455

CPC 2015
- acessória; competência: art. 61
- anulatória de partilha; prescrição: art. 657, par. ún.
- capacidade: arts. 70 a 76
- cominatória: arts. 139, IV; Súm. 500/STF
- conexão ou continência: arts. 57 e 58
- consentimento do cônjuge; citação: arts. 73, § 1º
- consentimento do cônjuge; suprimento judicial: 

arts. 74.
- contestação; requisitos: art. 335, 336, 337
- contra ausente; competência: art. 49
- desistência: arts. 335, § 2º, 343, § 2º, e 485, § 4º
- imobiliárias; citação e consentimento necessários 

do cônjuge: art. 73
- iniciativa da parte: art. 2º
- interesse: arts. 17 e 19
- legitimidade: arts. 17 e 18
- Ministério Público: arts. 177 e 178
- monitória: v. AÇÃO MONITÓRIA
- propositura: art. 312
- repropositura: art. 486

CTN
- anulatória; curso; interrupção e reinício: art. 169, 

par. ún.
- anulatória; prescrição: art. 169
- de cobrança; curso; interrupção e reinício: art. 174, 

par. ún.
- de cobrança; prescrição: art. 174

Leg. Esp.
- cambial: arts. 49 a 51 do Dec. 2.044/1908 
- consignação de aluguel: arts. 67 da Lei 8.245/1991
- falta de aceite da letra de câmbio: arts. 43 a 54 do 

Dec. 57.663/1966
- falta de pagamento de cheque: arts. 47 a 55 da 

Lei 7.357/1985
- falta de pagamento: arts. 40 a 48 do Dec. 

57.595/1966
- mercado de valores mobiliários: Lei 6.385/1976 
- nulidade contratual; ônus da prova: art. 3º da MP 

2.172-32/2001
- número e valor nominal; preço; sociedade anônima; 

espécies; forma: arts. 11 a 22 da Lei 6.404/1976 
- obrigações endossáveis: arts. 32 a 43 da Lei 

4.728/1965
- renovatória de locação: arts. 71 a 75 da Lei na 

8.245/1991
- responsabilidade dos administradores de compa-

nhias de debêntures: art. 159 da Lei 6.404/1976 
- revocatória; promoção: arts, 132 a 134 da Lei 

11.101/2005
- sociedade anônima; propriedade e circulação das 

ações: arts. 28 a 38 da Lei na 6.404/1976 
- sociedade de economia mista: Lei 4.728/1965

Súmula

STF
- acidente do trabalho; depósito para recorrer; exi-

gibilidade: Súm. 240/STF
- acidente do trabalho; prescrição: Súm. 230/STF
- acidente do trabalho; procedência; honorário de 

advogado; verba devida: Súm. 234/STF
- cobrança do FGTS; prescrição: Súm. 362/TST 
- direitos reais: Súm. 329/STF
- investigação de paternidade; prescrição; impres-

critibilidade: Súm. 149/STF
- petição de herança; prescrição: Súm. 149/STF
- prescrição: Súmulas 149 a 151, 264, 443, 445 e 

494/STF
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- previdenciária; foro: Súm. 689/STF
- seguro; segurador sub-rogado; indenização por 

extravio ou perda de carga transportada por navio; 
prescrição: Súm. 151/STF

STJ
- exibição de documento; sociedade anônima; 

pagamento do “custo de serviço”; requisito de 
procedibilidade: Súm. 389/STJ

- cobrança do FGTS; prescrição: Súm. 210/STJ
- prescrição: Súmula 39, 85, 101, 106, 119 e 143/STJ

TST
- contra a mesma reclamada; testemunha; suspeição: 

Súm. 357/TST
- prescrição: Súm. 308/TST

AÇÃO ACIDENTÁRIA

Súmula

STJ
- Exaurimento da via administrativa; desnecessidade: 

Súm. 89/STJ

AÇÃO ANULATÓRIA

Súmula

STJ
- Multa eleitoral: Súm. 374/STJ

AÇÃO ANULATÓRIA

Súmula

TST
- competência originária: OJ 129/SBDI-II-TST

AÇÃO CAUTELAR

CPC 2015
- v. MEDIDAS CAUTELARES e PROCESSO CAUTELAR 

Súmula

TST
- efeito suspensivo ao recurso ordinário em manda-

do de segurança; ausência de interesse; extinção: 
OJ 113/SBDI-II-TST

- incidental; ação rescisória; pedido formulado na 
petição inicial: Súm. 405/TST

- mandado de segurança; liminar ou homologação 
de acordo: Súm. 418/TST

- suspensão de execução; juntada de documento 
indispensável: OJ 76/SBDI-II-TST

AÇÃO CIVIL

CPP
- arts. 63 a 68
- Ministério Público; propositura ou prosseguimento, 

em caso de controvérsia sobre o estado civil das 
pessoas: art. 92, par. ún.

- Ministério Público; reparação do dano: art. 68
- propositura; hipóteses de não impedimento: art. 

67
- propositura; inobstante sentença absolutória no 

juízo criminal: art. 66
- propositura pelos interessados ou pelo Ministério 

Público, contra o responsável civil; casos: art. 144
- questões prejudiciais; prazo de suspensão do pro-

cesso penal: art. 93, § 1.º
- reparação de dano; sentença condenatória; exe-

cução no juízo cível: art. 63
- ressarcimento do dano; legitimidade passiva: art. 

64, caput
- sentença condenatória; coisa julgada no cível: art. 

65
- sentença condenatória; execução: art. 63, par. ún.
- suspensão; julgamento definitivo da ação penal: 

art. 64, par. ún.

Súmula

STJ
- indenização; juros compostos: Súmula 186/STJ

- reparação de dano, estacionamento: Súmula 130/
STJ

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CF
- promoção pelo Ministério Público: art. 129, III

Leg. Esp.
- à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos 

ou religiosos: Lei 12.966/2014
- danos causados a investidores do mercado de 

valores mobiliários: Lei 7.913/1989
- danos causados ao meio ambiente: Lei 7.347/1985
- proteção do patrimônio público e social: Lei 

13.004/2014

Súmula

TST
- competência; local do dano: OJ 130/SBDI-II-TST
- liminar; perda de objeto: Súm. 414, III/TST
- mandado de segurança; liminar concedida: Súm. 

414, II/TST

AÇÃO COLETIVA PARA DEFESA DE INTERESSES 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

CDC
- competência, arts. 93 e 98, § 2º
- concurso de créditos, art. 99
- condenação, art. 95
- execução, art. 98
- legitimidade, arts. 91 e 92
- liquidação e a execução de sentença, art. 97
- liquidação; prazo, art. 100
- litisconsórcio, art. 94

AÇÃO COLETIVA

CDC
- coisa julgada, art. 103
- custas, emolumentos, honorários periciais e outras 

despesas, art. 87
- direitos e interesses protegidos, art. 81, parágrafo 

único
- disciplina, art. 81 e ss.
- liquidação e execução da sentença, arts. 97 e ss.
- litigância de má-fé, art. 87, parágrafo único
- litispendência; ausência, art. 104
- previsão legal, art. 81, in fine

AÇÃO COMINATÓRIA

CPC 2015
- arts. 139, IV; Súm. 500/STF

AÇÃO CONTRA GESTOR DE NEGÓCIOS ALHEIOS

CPC 2015
- competência: art. 53, IV, b

AÇÃO DE ALIMENTOS

CPC 2015
- competência: art. 53, II; Súm. 1/STJ
- efeito devolutivo da sentença: art. 1.012, § 1º, II
- execução da prestação: arts. 528, § 2º, 911 a 913; 

Súm. 144/STJ
- valor da causa: art. 292, III
- cf. também ALIMENTOS

Leg. Esp.
- rito; requisitos: arts. 1º a 3º e 5º da Lei 5.478/1968

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO

CPC 2015
- competência: art. 53, I, a, b e c

AÇÃO DE COBRANÇA

Súmula

STJ
- Profissional liberal; competência; Justiça Estadual: 

Súm. 363/STJ

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CPC 2015
- arts. 539 a 549
- procedência do pedido: art. 546

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

CLT
- representação pelo sindicato: art. 843, § 1º
- substituição processual: art. 872

Súmula

TST
- prescrição: Súm. 350/TST
- sentença normativa; prescrição; prazo: Súm. 350/

TST
- sentença normativa modificada em grau de recur-

so: Súm. 397/TST
- substituição processual; sindicato: Súm. 286/TST
- trânsito em julgado: Súm. 246/TST

AÇÃO DE DEMARCAÇÃO

CPC 2015
- v. DEMARCAÇÃO

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE

CPC 2015
- apuração de haveres: arts. 604, 606, 607
- data da resolução: arts. 605 e 607
- dissolução; concordância: art. 603
- indenização: art. 602
- legitimados: art. 600
- objeto: art. 599, caput e § 2º
- pagamento de haveres: art. 609
- valor devido: art. 608
- sócios; citação: art. 601

AÇÃO DE DIVISÃO

CPC 2015
- arts. 588 a 598
- auto de divisão: art. 597, § 1º
- benfeitorias; confinantes: art. 593
- citação: arts. 576 e 589
- competência territorial: art. 47, § 1º; Súm. 218/STF
- condôminos; apresentação de títulos e quinhões: 

art. 591
- confinantes; restituição de terreno usurpado: art. 

594
- demarcação dos quinhões: art. 596, par. ún.
- 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
- sentença homologatória; efeito devolutivo: art. 

1.012, § 1º, I
- valor da causa: art. 292, IV

AÇÃO DE EXECUÇÃO

CPC 2015
- competência: arts. 781 e 782; Súm. 58/STJ
- disposições gerais: arts. 771 a 777
- partes: arts. 778 a 780
- requisitos: arts. 783 a 788; Súmulas 300 e 317/STF
- responsabilidade patrimonial: arts. 789 a 796

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Súmula

STJ
- multa cominatória; inaplicabilidade: Súm. 372/STJ 
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