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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, professor e coordenador do Estratégia OAB. 

Em nome de nossos professores, gostaria de lhes apresentar o Código Civil para OAB em 50 Páginas. 
Trata-se de material integrante do nosso Vade-Mécum Estratégico. De todos os artigos do CC, 
entregamos nesse os 20% mais relevantes. Ao ler esses artigos, você estudará o que realmente 
importa para a prova da primeira fase da OAB. 

E como sabemos disso? Estatística!  

A equipe de professores analisou todas as provas aplicadas pela FGV, desde a unificação do exame, 
questão por questão, alternativa por alternativa. Formamos um catálogo de todos os dispositivos de 
lei para que pudéssemos identificar um padrão de cobrança. Após, mapeamos essa legislação a partir 
de “mapas de calor”, que sinaliza que trechos da legislação são os mais cobrados. Na sequência, 
retiramos aquilo que tem menor probabilidade de ser cobrado em prova. 

O resultado é o presente material: 20% da legislação, que representa 80% dos dispositivos legais mais 
cobrados pelo examinador FGV em primeira fase. 

Se você não tem tempo, é nisso que precisa focar!!! 

Espero que você goste do material e, claro, continue firme conosco, acompanhando o trabalho do 
Estratégia OAB nesta reta final para a prova de 1ª fase. Por isso, deixo aqui nossas principais redes 
sociais: 
Canal dedicado ao compartilhamento de informações e conteúdos gratuitos em primeira mão. Para 
a próxima prova, será um dos principais canais de comunicação com o Estratégia OAB. Acesse já: 
 

Nosso perfil no IG contém muito conteúdo gratuito e relevante para a prova da OAB. Confira aqui: 

No YouTube, por sua vez, é onde tudo acontece. Transmitimos nossas aulas, maratonas, simulados, 
revisões de véspera. No momento em que você lê esta introdução é muito provável que estejamos 
com alguma transmissão ao vivo e gratuita. Clique no botão abaixo: 

 

Claro, se você já estiver preparado para adquirir nossos materiais, deixo, ainda, o link para a página 
de vendas da nossa Assinatura AOB - Até a Aprovação. 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

Telegram do Estratégia OAB 
 

Instagram do Estratégia OAB 
 

YouTube do Estratégia OAB 
 
 

Assinatura AOB - Até a 
Aprovação 

 
 

https://t.me/oab2021
https://www.instagram.com/estrategiaoab/
https://www.youtube.com/channel/UC7rgrKTSF5aOrBGWOw60ovw
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas-oab/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas-oab/
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DIREITO CIVIL PARA OAB 

MAPAS DE DIREITO CIVIL 

Legenda 

  Cobrado 1 vez 

  Cobrado 2 vezes 

  Cobrado 3 ou mais vezes 

Mapeamento da cobrança do Código Civil no Exame de Ordem  
1º 2º 3º 4º 4º, I 4º, II 4º, III 4º, IV 

4º, PU 5º 5º, PU 5º, PU, I 5º, PU, II 5º, PU, III 5º, PU, IV 5º, PU, V 

6º 7º 7º, I 7º, II 7º, PU 8º 9º 9º, I 

9º, II 9º, III 9º, IV 10 10, I 10, II 11 12 

12, PU 13 13, PU 14 14, PU 15 16 17 

18 19 20 20, PU 21 22 23 24 

25 25, §1º 25, §2º 25, §3º 26 27 27, I 27, II 

27, III 27, IV 28 28, §1º 28, §2º 29 30 30, §1º 

30, §2º 31 32 33 33, PU 34 35 36 

37 38 39 39, PU 40 41 41, I 41, II 

41, III 41, IV 41, V 41, PU 42 43 44 44, I 

44, II 44, III 44, IV 44, V 44, VI 44, §1º 44, §2º 44, §3º 

45 45, PU 46 46, I 46, II 46, III 46, IV 46, V 

46, VI 47 48 48, PU 49 50 50, §1º 50, §2º 

50, §2º, I 50, §2º, II 50, §2º, III 50, §3º 50, §4º 50, §5º 51 51, §1º 

51, §2º 51, §3º 52 53 53, PU 54 54, I 54, II 

54, III 54, IV 54, V 54, VI 54, VII 55 56 56, PU 

57 58 59 59, I 59, II 59, PU 60 61 

61, §1º 61, §2º 62 62, PU 62, PU, I 62, PU, II 62, PU, III 62, PU, IV 

62, PU, V 62, PU, VI 62, PU, VII 62, PU, VIII 62, PU, IX 62, PU, X 63 64 

65 65, PU 66 66, §1º 66, §2º 67 67, I 67, II 

67, III 68 69 70 71 72 72, PU 73 

74 74, PU 75 75, I 75, II 75, III 75, IV 75, §1º 

75, §2º 76 76, PU 77 78 79 80 80, I 

80, II 81 81, I 81, II 82 83 83, I 83, II 

83, III 84 85 86 87 88 89 90 

90, PU 91 92 93 94 95 96 96, 1º 

96, §2º 96, §3º 97 98 99 99, I 99, II 99, III 

99, PU 100 101 102 103 104 104, I 104, II 

104, III 105 106 107 108 109 110 111 

112 113 114 115 116 117 117, PU 118 

119 119, PU 120 121 122 123 123, I 123, II 

123, III 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 132, §1º 132, §2º 132, §3º 132, §4º 133 134 
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135 136 137 138 139 139, I 139, II 139, III 

140 141 142 143 144 145 146 147 

148 149 150 151 151, PU 152 153 154 

155 156 156, PU 157 157, §1º 157, §2º 158 158, §1º 

158, §2º 159 160 160, PU 161 162 163 164 

165 165, PU 166 166, I 166, II 166, III 166, IV 166, V 

166, VI 166, VII 167 167, §1º 167, §1º, I 167, §1º, II 167, §1º, III 167, §2º 

168 168, PU 169 170 171 171, I 171, II 172 

173 174 175 176 177 178 178, I 178, II 

178, III 179 180 181 182 183 184 185 

186 187 188 188, I 188, II 188, PU 189 190 

191 192 193 195 196 197 197, I 197, II 

197, III 198 198, I 198, II 198, III 199 199, I 199, II 

199, III 200 201 202 202, I 202, II 202, III 202, IV 

202, V 202, VI 202, PU 203 204 204, §1º 204, §2º 204, §3º 

205 206 206, §1º 206, §1º, I 206, §1º, II 206, §1º, II, a 206, §1º, II, b 206, §1º, III 

206, §1º, IV 206, §1º, V 206, §2º 206, §3º 206, §3º, I 206, §3º, II 206, §3º, III 206, §3º, IV 

206, §3º, V 206, §3º, VI 206, §3º, VII 206, §3º, VII, a 206, §3º, VII, b 206, §3º, VII, c 206, §3º, VIII 206, §3º, IX 

206, §4º 206, §5º 206, §5º, I 206, §5º, II 206, §5º, III 207 208 209 

210 211 212 212, I 212, II 212, III 212, IV 212, V 

213 213, PU 214 215 215, §1º 215, §1º, I 215, §1º, II 215, §1º, III 

215, §1º, IV 215, §1º, V 215, §1º, VI 215, §1º, VII 215, §2º 215, §3º 215, §4º 215, §5º 

216 217 218 219 219, PU 220 221 221, PU 

222 223 223, PU 224 225 226 226, PU 227, PU 

228 228, I 228, IV 228, V 228, §1º 228, §2º 231 232 

233 234 235 236 237 237, PU 238 239 

240 241 242 242, PU 243 244 245 246 

247 248 249 249, PU 250 251 251, PU 252 

252, §1º 252, §2º 252, §3º 252, §4º 253 254 255 256 

257 258 259 259, PU 260 260, I 260, II 261 

262 262, PU 263 263, §1º 263, §2º 264 265 266 

267 268 269 270 271 272 273 274 

275 275, PU 276 277 278 279 280 281 

282 282, PU 283 284 285 286 287 288 

289 290 291 292 293 294 295 296 

297 298 299 299, PU 300 301 302 303 

304 304, PU 305 305, PU 306 307 307, PU 308 

309 310 311 312 313 314 315 316 

317 318 319 320 320, PU 321 322 323 

324 324, PU 325 326 327 327, PU 328 329 

330 331 332 333 333, I 333, II 333, III 333, PU 

334 335 335, I 335, II 335, III 335, IV 335, V 336 

337 338 339 340 341 342 343 344 

345 346 346, I 346, II 346, III 347 347, I 347, II 
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348 349 350 351 352 353 354 355 

356 357 358 359 360 360, I 360, II 360, III 

361 362 363 364 365 366 367 368 

369 370 371 372 373 373, I 373, II 373, III 

375 376 377 378 379 380 381 382 

383 384 385 386 387 388 389 390 

391 392 393 393, PU 394 395 395, PU 396 

397 397, PU 398 399 400 401 401, I 401, II 

402 403 404 404, PU 405 406 407 408 

409 410 411 412 413 414 414, PU 415 

416 416, PU 417 418 419 420 421 421, PU 

422 423 424 425 426 427 428 428, I 

428, II 428, III 428, IV 429 429, PU 430 431 432 

433 434 434, I 434, II 434, III 435 436 436, PU 

437 438 438, PU 439 439, PU 440 441 442 

443 444 445 445, §1º 445, §2º 446 447 448 

449 450 450, I 450, II 450, III 450, PU 451 452 

453 454 455 457 458 459 459, PU 460 

461 462 463 463, PU 464 465 466 467 

468 468, PU 469 470 470, I 470, II 471 472 

473 473, PU 474 475 476 477 478 479 

480 480-A 480-B 481 482 483 484 484, PU 

485 486 487 488 488, PU 489 490 491 

492 492, §1º 492, §2º 493 494 495 496 496, PU 

497 497, I 497, II 497, III 497. IV 497, PU 498 499 

500 500, §1º 500, §2º 500, §3º 501 501, PU 502 503 

504 504, PU 505 506 506, PU 507 508 509 

510 511 512 513 513, PU 514 515 516 

517 518 519 520 521 522 523 524 

525 526 527 528 529 529, PU 530 531 

532 532, PU 533 533, I 533, II 534 535 536 

537 538 539 540 541 541, PU 542 543 

544 545 546 547 547, PU 548 549 550 

551 552 553 553, PU 554 555 556 557 

557, I 557, II 557, III 557, IV 558 559 560 561 

562 563 564 564, I 564, II 564, III 564, IV 565 

566 566, I 566, II 567 568 569 569, I 569, II 

569, III 569, IV 570 571 571, PU 572 573 574 

575 575, PU 576 576, §1º 576, §2º 577 578 579 

580 581 582 583 584 585 586 587 

588 589 589, I 589, II 589, III 589, IV 589, V 590 

591 592 592, I 592, II 592, III 593 594 595 

596 597 598 599 599, PU 599, PU, I 599, PU, II 599, PU, III 

600 601 602 602, PU 603 604 605 606 
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606, PU 607 608 609 610 610, §1º 610, §2º 611 

612 613 614 614, §1º 614, §2º 615 616 617 

618 618, PU 619 619, PU 620 621 621, PU 622 

623 624 625 625, I 625, II 625, III 626 627 

628 628, PU 629 630 631 632 633 643 

635 636 637 638 639 640 640, PU 641 

642 643 644 644, PU 645 646 647 647, I 

647, II 648 648, PU 649 650 651 652 653 

654 654, §1º 654, §2º 655 656 657 658 658, PU 

659 660 661 661, §1º 661, §2º 662 662, PU 663 

664 665 666 667 667, §1º 667, §2º 667, §3º 667, §4º 

668 669 670 671 672 673 674 675 

676 677 678 679 680 681 682 682, I 

682, II 682, III 682, IV 683 684 685 686 686, PU 

687 688 689 690 691 692 693 694 

695 695, PU 696 696, PU 697 698 699 700 

701 702 703 704 705 706 707 708 

709 710 710, PU 711 712 713 714 715 

716 717 718 719 720 720, PU 721 722 

723 723, PU 724 725 726 727 728 (...) 

816 817 818 819 820 821 822 823 

824 824, PU 825 826 827 827, PU 828 828, I 

828, II 828, III 829 829, PU 830 831 831, PU 832 

833 834 835 836 837 838 838, I 838, II 

838, III 839 840 841 842 843 844 844, §1º 

844, §2º 844, §3º 845 845, PU 846 847 848 848, PU 

849 849, PU 850 851 852 853 854 855 

856 856, PU 857 858 859 859, §1º 859, §2º 859, §3º 

860 861 862 863 864 865 866 867 

867, PU 868 868, PU 869 869, §1º 869, §2º 870 871 

872 872, PU 873 874 875 875, PU 876 877 

878 879 879, PU 880 881 882 883 883, PU 

884 884, PU 885 886 887 888 889 (...) 

926 927 927, PU 928 928, PU 929 930 930, PU 

931 932, I 932, II 932, III 932, IV 932, V 933 934 

935 936 937 938 939 940 941 942 

942, PU 943 944 944, PU 945 946 947 948 

948, I 948, II 949 950 950, PU 951 952 952, PU 

953 953, PU 954 954, PU 954, PU, I 954, PU, II 954, PU, III 1.196 

1.197 1.198 1.198, PU 1.199 1.200 1.201 1.201, PU 1.202 

1.203 1.204 1.205 1.205, I 1.205, II 1.206 1.207 1.208 

1.209 1.210 1.210, §1º 1.210, §2º 1.211 1.212 1.213 1.214 

1.214, PU 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 

1.222 1.223 1.224 1.225 1.225, I 1.225, II 1.225, III 1.225, IV 
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1.225, V 1.225, VI 1.225, VII 1.225, VIII 1.225, IX 1.225, X 1.225, XI 1.225, XII 

1.225, XIII 1.226 1.227 1.228 1.228, §1º 1.228, §2º 1.228, §3º 1.228, §4º 

1.228, §5º 1.229 1.230 1.230, PU 1.231 1.232 1.233 1.233, PU 

1.234 1.234, PU 1.235 1.236 1.237 1.237, PU 1.238 1.238, PU 

1.239 1.240 1.240, §1º 1.240, §2º 1.240-A 1.240-A, §1º 1.241 1.241, PU 

1.242 1.242, PU 1.243 1.244 1.245 1.245, §1º 1.245, §2º 1.246 

1.247 1.247, PU 1.248 1.248, I 1.248, II 1.248, III 1.248, IV 1.248, V 

1.249 1.249, I 1.249, II 1.249, III 1.250 1.250, PU 1.251 1.251, PU 

1.252 1.253 1.254 1.255 1.255, PU 1.256 1.256, PU 1.257 

1.257, PU 1.258 1.258, PU 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 

1.264 1.265 1.266 1.267 1.267, PU 1.268 1.268, §1º 1.268, §2º 

1.269 1.270 1.270, §1º 1.270, §2º 1.271 1.272 1.272, §1º 1.272, §2º 

1.273 1.274 1.275 1.275, I 1.275, II 1.275, III 1.275, IV 1.275, PU 

1.276 1.276, §1º 1.276, §2º 1.277 1.277, PU 1.278 1.279 1.280 

1.281 1.282 1.283 1.284 1.285 1.285, §1º 1.285, §2º 1.285, §3º 

1.286 1.286, PU 1.287 1.288 1.289 1.289, PU 1.290 1.291 

1.292 1.293 1.293, §1º 1.293, §2º 1.293, §3º 1.294 1.295 1.296 

1.296, PU 1.297 1.297, §1º 1.297, §2º 1.297, §3º 1.298 1.299 1.300 

1.301 1.301, §1º 1.301, §2º 1.302 1.302, PU 1.303 1.304 1.305 

1.305, PU 1.306 1.307 1.308 1.308, PU 1.309 1.310 1.311 

1.311, PU 1.312 1.313 1.313, I 1.313, II 1.313, §1º 1.313, §2º 1.313, §3º 

1.314 1.314, PU 1.315 1.315, PU 1.316 1.316, §1º 1.316, §2º 1.317 

1.318 1.319 1.320 1.320, §1º 1.320, §2º 1.320, §3º 1.321 1.322 

1.322, PU 1.323 1.324 1.325 1.325, §1º 1.325, §2º 1.325, §3º 1.326 

1.327 1.328 1.329 1.330 1.331 1.331, §1º 1.331, §2º 1.331, §3º 

1.331, §4º 1.331, §5º 1.332 1.332, I 1.332, II 1.332, III 1.333 1.333, PU 

1.334 1.334, I 1.334, II 1.334, III 1.334, IV 1.334, V 1.334, §1º 1.334, §2º 

1.335 1.335, I 1.335, II 1.335, III 1.336 1.336, I 1.336, II 1.336, III 

1,336, IV 1.336, §1º 1.336, §2º 1.337 1.337, PU 1.338 1.339 1.339, §1º 

1.339, §2º 1.340 1.341 1.341, I 1.341, II 1.341, §1º 1.341, §2º 1.341, §3º 

1.341, §4º 1.342 1.343 1.344 1.345 1.346 1.347 (...) 

1.364 1.365 1.365, PU 1.366 1.367 1.368 1.368-A 1.368-B 

1.368-B, PU 1.368-C 1.368-C, PU 1.368-D 1.368-D, I 1.368-D, II 1.368-E 1.369 

1.369, PU 1.370 1.371 1.372 1.372, PU 1.373 1.374 1.375 

1.376 1.377 1.378 1.379 1.379, PU 1.380 1.381 1.382 

1.382, PU 1.383 1.384 1.385 1.385, §1º 1.385, §2º 1.385, §3º 1.386 

1.387 1.387, PU 1.388 1.388, I 1.388, II 1.388, III 1.389 1.389, I 

1.389, II 1.389, III 1.390 1.391 1.392 1.392, §1º 1.392, §2º 1.392, §3º 

1.393 1.395 1.395, PU 1.396 1.396, PU 1.397 1.398 1.399 

1.400 1.400, PU 1.401 1.402 1.403 1.403, I 1.403, II 1.404 

1.404, §1º 1.404, §2º 1.405 1.406 1.407 1.407, §1º 1.407, §2º 1.408 

1.409 1.410 1.410, I 1.410, II 1.410, III 1.410, IV 1.410, V 1.410, VI 

1.410, VII 1.410, VIII 1.411 1.412 1.412, §1º 1.412, §2º 1.413 1.414 

1.415 1.416 1.417 1.418 1.419 1.420 1.420, §1º 1.420, §2º 
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1.421 1.422 1.422, PU 1.423 1.424 1.424, I 1.424, II 1.424, III 

1.424, IV 1.425 1.425, I 1.425, II 1.425, III 1.425, IV 1.425, V 1.425, §1º 

1.425, §2º 1.426 1.427 1.428 1.428, PU 1.429 1.429, PU 1.430 

1.431 1.431, PU 1.432 1.433 1.433, I 1.433, II 1.433, III 1.433, IV 

1.433, V 1.433, VI 1.434 1.435 1.435, I 1.435, II 1.435, III 1.450 (...) 

1.469 1.470 1.471 1.472 1.473 1.473, I 1.473, II 1.473, III 

1.473, IV 1.473, V 1.473, VI 1.473, VII 1.473, VIII 1.473, IX 1.473, X 1.473, §1º 

1.473, §2º 1.474 1.475 1.475, PU 1.476 1.477 1.477, PU 1.478 

1.478, PU 1.479 1.480 1.480, PU 1.481 1.481, §1º 1.481, §2º 1.481, §3º 

1.481, §4º 1.484 1.485 1.486 1.487 1.487, §1º 1.487, §2º 1.488 

1.488, §1º 1.488, §2º 1.488, §3º 1.489 1.489, I 1.489, II 1.489, III 1.489, IV 

1.489, V 1.490 1.491 1.492 1.492, PU 1.493 1.493, PU 1.494 

1.495 1.496 1.497 1.497, §1º 1.497, §2º 1.498 1.499 1.499, I 

1.499, II 1.499, III 1.499, IV 1.499, V 1.499, VI 1.500 1.501 1.502 

1.503 1.504 1.505 1.506 1.506, §1º 1.506, §2º 1.507 1.507, §1º 

1.507, §2º 1.508 1.509 1.509, §1º 1.509, §2º 1.510 1.510-A 1.510-A, §1º 

1.510-A, §2º 1.510-A, §3º 1.510-A, §4º 1.510-A, §5º 1.510-A, §6º 1.510-B 1.510-C 1.510-C, §1º 

1.510-C, §1º, I 1.510-C, §1º, II 1.510-C, §1º, III 1.510-C, §1º, IV 1.510-C, §2º 1.510-D 1.510-D, §1º 1.510-D, §2º 

1.510-E 1.510-E, I 1.510-E, II 1.510-E, PU 1.511 1.512 1.512, PU 1.513 

1.514 1.515 1.516 1.516, §1º 1.516, §2º 1.516, §3º 1.517 1.517, PU 

1.518 1.519 1.520 1.521 1.521, I 1.521, II 1.521, III 1.521, IV 

(...) 1.554 1.555 1.555, §1º 1.555, §2º 1.556 1.557 1.557, I 

1.557, II 1.557, III 1.558 1.559 1.560 1.560, I 1.560, II 1.560, III 

(...) 1.582, PU 1.583 1.583, §1º 1.583, §2º 1.583, §3º 1.583, §5º 1.584 

1.584, I 1.584, II 1.584, §1º 1.584, §2º 1.584, §3º 1.584, §4º 1.584, §5º 1.584, §6º 

1.585 1.586 1.587 1.588 1.589 1.589, PU 1.590 1.591 

1.592 1.593 1.594 1.595 1.595, §1º 1.595, §2º 1.596 1.597 

1.597, I 1.597, II 1.597, II 1.597, IV 1.597, V 1.598 1.599 1.600 

1.601 1.601, PU 1.602 1.603 1.604 1.605 1.605, I 1.605, II 

1.606 1.606, PU 1.607 1.608 1.609 1.609, I 1.609, II 1.609, III 

1.609, IV 1.609, PU 1.610 1.611 1.612 1.613 1.614 1.615 

1.616 1.617 1.618 1.619 1.630 1.631 1.631, PU 1.632 

1.633 1.634 1.634, I 1.634, II 1.634, III 1.634, IV 1.634, V 1.634, VI 

1.634, VII 1.634, VIII 1.634, IX 1.635 1.635, I 1.635, II 1.635, III 1.635, IV 

1.635, V 1.636 1.636, PU 1.637 1.637, PU 1.638 1.638, I 1.638, II 

1.638, III 1.638, IV 1.638, V 1.638, PU 1.638, PU, I 1.638, PU, I, a 1.638, PU, I, b 1.638, PU, II 

1.638, PU, II, a 1.638, PU, II, b 1.639 1.639, §1º 1.639, §2º 1.640 1.640, PU 1.641 

1.641, I 1.641, II 1.641, III 1.642 1.642, I 1.642, II 1.642, III 1.642, IV 

1.642, V 1.642, VI 1.643 1.643, I 1.643, II 1.644 1.645 1.646 

1.647 1.647, I 1.647, II 1.647, III 1.647, IV 1.647, PU 1.648 1.649 

1.649, PU 1.650 1.651 1.651, I 1.651, II 1.651, III 1.652 1.652, I 

1.652, II 1.652, III 1.653 1.654 1.655 1.656 1.657 1.658 

1.659 1.659, I 1.659, II 1.659, III 1.659, IV 1.659, V 1.659, VI 1.659, VII 

1.660 1.660, I 1.660, II 1.660, III 1.660, IV 1.660, V 1.661 1.662 
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1.663 1.663, §1º 1.663, §2º 1.663, §3º 1.664 1.665 1.666 1.667 

1.668 1.668, I 1.668, II 1.668, III 1.668, IV 1.668, V 1.669 1.670 

1.671 1.672 1.673 1.673, PU 1.674 1.674, I 1.674, II 1.674, III 

1.674, PU 1.675 1.676 1.677 1.678 1.679 1.680 1.681 

1.681, PU 1.682 1.683 1.684 1.684, PU 1.685 1.686 1.687 

1.688 1.689 1.689, I 1.689, II 1.690 1.690, PU 1.691 1.691, PU 

1.691, PU, I 1.691, PU, II 1.691, PU, III 1.692 1.693 1.693, I 1.693, II 1.693, III 

1.693, IV 1.694 1.694, §1º 1.694, §2º 1.695 1.696 1.697 1.698 

1.699 1.700 1.701 1.701, PU 1.702 1.703 1.704 1.704, PU 

1.705 1.706 1.707 1.708 1.708, PU 1.709 1.710 1.711 

1.711, PU 1.712 1.713 1.713, §1º 1.713, §2º 1.713, §3º 1.714 1.715 

1.715, PU 1.716 1.717 1.718 1.719 1.720 1.720, PU 1.721 

1.721, PU 1.722 1.723 1.723, §1º 1.723, §2º 1.724 1.725 1.726 

1.727 1.728 1.728, I 1.728, II 1.729 1.729, PU 1.730 (...) 

1.784 1.785 1.786 1.787 1.788 1.789 1.790 1.790, I 

1.790, II 1.790, III 1.790, IV 1.791 1.791, PU 1.792 1.793 1.793, §1º 

1.793, §2º 1.793, §3º 1.794 1.795 1.795, PU 1.796 1.797 1.797, I 

1.797, II 1.797, III 1.797, IV 1.798 1.799 1.799, I 1.799, II 1.799, III 

1.800 1.800, §1º 1.800, §2º 1.800, §3º 1.800, §4º 1.801 1.801, I 1.801, II 

1.801, III 1.801, IV 1.802 1.802, PU 1.803 1.804 1.804, PU 1.805 

1.805, §1º 1.805, §2º 1.806 1.807 1.808 1.808, §1º 1.808, §2º 1.809 

1.809, PU 1.810 1.811 1.812 1.813 1.813, §1º 1.813, §2º 1.814 

1.814, I 1.814, II 1.814, III 1.815 1.815, §1º 1.815, §2º 1.816 1.816, PU 

1.817 1.817, PU 1.818 1.818, PU 1.819 1.820 1.821 1.822 

1.822, PU 1.823 1.824 1.825 1.826 1.826, PU 1.827 1.827, PU 

1.828 1.829 1.829, I 1.829, II 1.829, III 1.829, IV 1.830 1.831 

1.832 1.833 1.834 1.835 1.836 1.836, §1º 1.836, §2º 1.837 

1.838 1.839 1.840 1.841 1.842 1.843 1.843, §1º 1.843, §2º 

1.843, §3º 1.844 1.845 1.846 1.847 1.848 1.848 §1º 1.848, 2º 

1.849 1.850 1.851 1.852 1.853 1.854 1.855 1.856 

1.857 1.857, §1º 1.857, §2º 1.858 1.859 1.860 1.860,PU 1.861 

1.862 1.862, I 1.862, II 1.862, III 1.863 1.864 1.864, I 1.864, II 

1.864, III 1.864, PU 1.865 1.866 1.867 1.868 1.868, I 1.868, II 

1.868, III 1.868, IV 1.868, PU 1.869 1.869, PU 1.870 1.871 1.872 

1.873 1.874 1.875 1.876 1.876, §1º 1.876, §2º 1.877 1.878 

1.878, PU 1.879 1.880 1.881 1.882 1.883 1.884 (...) 

1.942 1.943 1.943, PU 1.944 1.944, PU 1.945 1.946 1.946, PU 

1.947 1.948 1.949 1.950 1.951 1.952 1.952, PU 1.953 

1.953, PU 1.954 1.955 1.956 1.957 1.958 1.959 1.960 

1.961 1.962 1.962, I 1.962, II 1.962, III 1.962, IV 1.963 1.963, I 

1.963, II 1.963, III 1.963 IV 1.964 1.965 1.965, PU 1.966 1.967 

1.967, §1º 1.967, §2º 1.968 1.968, §1º 1.968, §2º 1.969 1.970 1.970, PU 

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 (...) 

2.033 2.034 2.035 2.035, PU 2.036 2.037 2.038 2.038, §1º 
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2.038, §1º, I 2.018, §1º, II 2018, §2º 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 

2.044 2.045 2.046      

* A íntegra da lei contempla 2.046 artigos. Selecionamos apenas os trechos que foram alvo de cobrança. 
 

LEIS E SÚMULAS ESPECÍFICAS IMPORTANTES 

Indico, ainda, dispositivos da legislação especial e precedentes, tanto sumulados quanto oriundos de julgados, 
já cobrados pela FGV em provas de Direito Civil: 
Código de Processo Civil - 2015 

554 562 

Lei 5.478/1968 
15 

Lei 8.069/1990 
37 143 

Lei 8.078/1990 
6º, V 28 

Lei 8.245/1991 
8º 10 12 12, §2º 27 33 46 

Lei 9.514/1997 
27 

Lei 12.965/2014 
19 
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CÓDIGO CIVIL 

Parte Geral  

 LIVRO I 
DAS PESSOAS 

 TÍTULO I 
DAS PESSOAS NATURAIS 

 CAPÍTULO I 
DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE 

ART. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

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

ART. 4º  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

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

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 

IV - os pródigos. 

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

PARÁGRAFO ÚNICO. Cessará, para os menores, a incapacidade: 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento 
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o 
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 

II - pelo casamento; 

III - pelo exercício de emprego público efetivo; 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

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

I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; 

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 
dois anos após o término da guerra. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser 
requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data 
provável do falecimento. 

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida 
prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 
colateral até o quarto grau. 

XXI e XXX 
Exame 

 

XI 
Exame 

 

X e XXX 
Exame 

 

XX 
Exame 

 

XX 
Exame 

 

XI 
Exame 

 

XI 
Exame 

 

XX 
Exame 
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ART. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, 
quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes. 

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na 
forma estabelecida em lei especial. 

ART. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio 
corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 

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

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

ART. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 

ART. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao 
nome. 

ART. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário 
a esta norma.  

CAPÍTULO III 
DA AUSÊNCIA 

SEÇÃO I 
DA CURADORIA DOS BENS DO AUSENTE 

ART. 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar 
mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus 
poderes forem insuficientes. 

ART. 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. 

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. 

 SEÇÃO II 
DA SUCESSÃO PROVISÓRIA 

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

ART. 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados: 

IV - os credores de obrigações vencidas e não pagas. 

ART. 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a 
posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela imitidos, ficando, 
todavia, 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 
levantamento das cauções prestadas. 

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

XI 
Exame 

 

XII 
Exame 

 

XI 
Exame 

 

IV 
Exame 

 

IV 
Exame 

 

XIV 
Exame 

 

IV e XIV 
Exame 

 

IV 
Exame 

 

IV 
Exame 

 

XIV e XXIX 
Exame 
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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. 

TÍTULO II 
DAS PESSOAS JURÍDICAS 

CAPÍTULO III 
DAS FUNDAÇÕES 

ART. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou 
testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e 
declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. 

ART. 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, 
se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se 
proponha a fim igual ou semelhante. 

ART. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou 
vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, 
lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em 
contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que 
se proponha a fim igual ou semelhante. 

 LIVRO II 
DOS BENS 

 TÍTULO ÚNICO 
DAS DIFERENTES CLASSES DE BENS 

 CAPÍTULO I 
DOS BENS CONSIDERADOS EM SI MESMOS 

 SEÇÃO I 
DOS BENS IMÓVEIS 

ART. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 

II - o direito à sucessão aberta. 

ART. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas 
para outro local; 

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. 

ART. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

I - as energias que tenham valor econômico; 

II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; 

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

ART. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, 
conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da 
demolição de algum prédio. 

IV 
Exame 

 

XIX 
Exame 

 

XI 
Exame 

 

XIX 
Exame 
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SEÇÃO III 
DOS BENS FUNGÍVEIS E CONSUMÍVEIS 

ART. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 
qualidade e quantidade. 

CAPÍTULO II 
DOS BENS RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS 

ART. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de 
modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. 

ART. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as 
pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das 
circunstâncias do caso. 

ART. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. 

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do 
bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. 

§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. 

§ 3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. 

 LIVRO III 
DOS FATOS JURÍDICOS 

 TÍTULO I 
DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa em lei. 

ART. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do 
lugar de sua celebração. 

§ 1º  A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:  

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;  

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;  

III - corresponder à boa-fé;  

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e  

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, 
inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, 
consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.  

§ 2º  As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de 
lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.  

ART. 114. Os negócios jurídicos benéfico e a renúncia interpretam-se estritamente. 

 CAPÍTULO III 
DA CONDIÇÃO, DO TERMO E DO ENCARGO 

ART. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das 
partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. 

X 
Exame 

 

XXII 
Exame 

 

VI 
Exame 

 

VI e XXIV 
Exame 
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ART. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou 
aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito 
o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. 

ART. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto 
esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. 

ART. 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, pendente esta, 
fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com 
ela forem incompatíveis. 

ART. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio 
jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. 

ART. 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é 
permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. 

ART. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, 
excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. 

ART. 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o 
motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. 

 CAPÍTULO IV 
DOS DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 SEÇÃO I 
DO ERRO OU IGNORÂNCIA 

ART. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade 
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, 
em face das circunstâncias do negócio. 

ART. 139. O erro é substancial quando: 

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das 
qualidades a ele essenciais; 

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração 
de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; 

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou 
principal do negócio jurídico. 

ART. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão 
determinante. 

ART. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de 
vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder 
identificar a coisa ou pessoa cogitada. 

ART. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. 

ART. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a 
manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da 
vontade real do manifestante. 

 SEÇÃO II 
DO DOLO 

ART. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 

ART. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, 
a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. 

XXIV e XXIX 
Exame 

 

VI 
Exame 

 

VII, XVI, XXI, XXIII, 
XXVI e XXVII 

Exame 
 

VIII 
Exame 

 

IV 
Exame 
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XVI, XIX, XXI, XXVI 
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Exame 

 

XIV 
Exame 

 

XXIX  
Exame 

 

VI 
Exame 

 
XXIX  

Exame 
 



 
 

16  Direito Civil 
 

ART. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a 
respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, 
provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. 

SEÇÃO III 
DA COAÇÃO 

ART. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao 
paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou 
aos seus bens. 

ART. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte 
a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação 
responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. 

 SEÇÃO IV 
DO ESTADO DE PERIGO 

ART. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de 
salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume 
obrigação excessivamente onerosa. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o 
juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. 

 SEÇÃO V 
DA LESÃO 

ART. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da 
prestação oposta. 

 SEÇÃO VI 
DA FRAUDE CONTRA CREDORES 

ART. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os 
praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, 
poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. 

ART. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor 
insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou 
terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. 

ART. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da 
dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se 
tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu.  

ART. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de 
dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. 

ART. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito 
do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. 

CAPÍTULO V 
DA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO 

ART. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido 
for na substância e na forma. 

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais 
realmente se conferem, ou transmitem; 

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 

XVI e XXI 
Exame 

 

XIX, XXI e XXVI 
Exame 

 

XIII, XVI, XIX e 
XXVI 

Exame 
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III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 

ART. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer 
interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do 
negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido 
supri-las, ainda que a requerimento das partes. 

ART. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo 
decurso do tempo. 

ART. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este 
quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem 
previsto a nulidade. 

ART. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 

I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra 
credores. 

ART. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. 

ART. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte 
pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. 

ART. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos 
termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que 
contra ele dispusesse o devedor. 

ART. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia 
de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a 
alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. 

ART. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico, contado: 

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; 

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se 
realizou o negócio jurídico; 

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 

ART. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo 
para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. 

ART. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma 
obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra 
parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. 

ART. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, 
se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. 

 TÍTULO III 
DOS ATOS ILÍCITOS 

ART. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

ART. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes. 

ART. 188. Não constituem atos ilícitos: 
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I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover 
perigo iminente. 

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo. 

TÍTULO IV 
DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA 

CAPÍTULO I 
DA PRESCRIÇÃO 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, 
sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando 
se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. 

ART. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. 

ART. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem 
aproveita. 

ART. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 

 

SEÇÃO II 
DAS CAUSAS QUE IMPEDEM OU SUSPENDEM A PRESCRIÇÃO 

ART. 197. Não corre a prescrição: 

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; 

II - ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; 

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou 
curatela. 

ART. 198. Também não corre a prescrição: 

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º; 

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios; 

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. 

ART. 199. Não corre igualmente a prescrição: 

I - pendendo condição suspensiva; 

II - não estando vencido o prazo; 

III - pendendo ação de evicção. 

ART. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não 
correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 

ART. 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os 
outros se a obrigação for indivisível. 

SEÇÃO IV 
DOS PRAZOS DA PRESCRIÇÃO 

ART. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

ART. 206. Prescreve: 

§ 1º Em um ano: 
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II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o 
prazo: 

A) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado 
para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que 
a este indeniza, com a anuência do segurador; 

§ 2º Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que 
se vencerem. 

§ 3º Em três anos: 

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; 

V - a pretensão de reparação civil; 

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso 
de seguro de responsabilidade civil obrigatório. 

§ 4º Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das 
contas. 

§ 5º Em cinco anos: 

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 
particular; 

CAPÍTULO II 
DA DECADÊNCIA 

ART. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que 
impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. 

ART. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I. 

ART. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. 

ART. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei. 

TÍTULO V 
DA PROVA 

ART. 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do 
direito a que se referem os fatos confessados. 

ART. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou 
de coação. 

ART. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé 
pública, fazendo prova plena. 

§ 2º Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz 
assinará por ele, a seu rogo. 

§ 3º A escritura será redigida na língua nacional. 

ART. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras 
em relação aos signatários. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com 
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua 
veracidade do ônus de prová-las. 

ART. 227. (...)  

PARÁGRAFO ÚNICO. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é 
admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. 

ART. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá 
aproveitar-se de sua recusa. 
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ART. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se 
pretendia obter com o exame. 

 

Direito das Obrigações  

TÍTULO I 
DAS MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES 

CAPÍTULO I 
DAS OBRIGAÇÕES DE DAR 

SEÇÃO I 
DAS OBRIGAÇÕES DE DAR COISA CERTA 

ART. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não 
mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. 

ART. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, 
antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para 
ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo 
equivalente e mais perdas e danos. 

ART. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a 
obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu. 

ART. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a 
coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, 
indenização das perdas e danos. 

ART. 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e 
acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o 
devedor resolver a obrigação. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. 

ART. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se 
perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados 
os seus direitos até o dia da perda. 

ART. 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, 
mais perdas e danos. 

CAPÍTULO II 
DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER 

ART. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a 
prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível. 

CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS 

ART. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se 
estipulou. 

§ 1º Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em 
outra. 

§ 4º Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser, ou não puder exercê-la, caberá 
ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. 

ART. 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada 
inexeqüível, subsistirá o débito quanto à outra. 
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ART. 254. Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não 
competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último 
se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. 

ART. 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível 
por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da 
outra, com perdas e danos; se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem 
inexeqüíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização 
por perdas e danos. 

ART. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-
se-á a obrigação. 

 

 

CAPÍTULO V 
DAS OBRIGAÇÕES DIVISÍVEIS E INDIVISÍVEIS 

ART. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta 
presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou 
devedores. 

CAPÍTULO VI 
DAS OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será 
obrigado pela dívida toda. 

ART. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

§ 1º Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, 
responderão todos por partes iguais. 

§ 2º Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas 
perdas e danos. 

ART. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 

CAPÍTULO VI 
DAS OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou 
mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 

ART. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 

SEÇÃO III 
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA 

ART. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, 
parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais 
devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 

ART. 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será 
obrigado a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a 
obrigação for indivisível; mas todos reunidos serão considerados como um devedor 
solidário em relação aos demais devedores. 
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ART. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida 
não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou 
relevada. 

ART. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos 
devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem 
consentimento destes. 

ART. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, 
subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só 
responde o culpado. 

ART. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha 
sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação 
acrescida. 

ART. 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais 
e as comuns a todos; não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. 

ART. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos 
os devedores. 

ART. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos 
co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, 
presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. 

ART. 284. No caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados 
da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. 

 

TÍTULO II 
DA TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

CAPÍTULO I 
DA CESSÃO DE CRÉDITO 

ART. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os 
seus acessórios. 

ART. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-
se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do 
§1º do art. 654. 

ART. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem 
como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 
cedente. 

ART. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do 
devedor. 

TÍTULO III 
DO ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 

CAPÍTULO I 
DO PAGAMENTO 

SEÇÃO I 
DE QUEM DEVE PAGAR 

ART. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito 
a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor. 

ART. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, 
não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. 
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ART. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois 
que não era credor. 

SEÇÃO III 
DO OBJETO DO PAGAMENTO E SUA PROVA 

ART. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda 
que mais valiosa. 

ART. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará 
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o 
tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. 

CAPÍTULO II 
DO PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO 

ART. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, 
poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e 
subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. 

CAPÍTULO V 
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO 

ART. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. 

TÍTULO IV 
DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

CAPÍTULO II 
DA MORA 

ART. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que 
não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. 

ART. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 
honorários de advogado. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá 
enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. 

ART. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 
pleno direito em mora o devedor. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial 
ou extrajudicial. 

ART. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o 
atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a 
obrigação fosse oportunamente desempenhada. 

ART. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela 
conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-
la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar 
entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. 

CAPÍTULO V 
DA CLÁUSULA PENAL 

ART. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da 
obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. 
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ART. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança 
especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da 
pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. 

ART. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da 
obrigação principal. 

ART. 415. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do 
devedor que a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. 

ART. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. 
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CAPÍTULO VI 
DAS ARRAS OU SINAL 

ART. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por 
desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu 
haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de 
advogado. 

ART. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, 
valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do 
contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. 

Direito dos Contratos  

 CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 SEÇÃO I 
PRELIMINARES 

ART. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da 
intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.  

ART. 421-A.  Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a 
presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, 
ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:  

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação 
das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; 

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e  

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 

ART. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como 
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

ART. 423.  Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, 
dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 

ART. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas 
neste Código. 

ART. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 

 SEÇÃO III 
DA ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO 

ART. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é 
permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele 
anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438. 

ART. 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no 
contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. 

Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de 
última vontade. 

 SEÇÃO IV 
DA PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO 
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ART. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, 
quando este o não executar. 

 SEÇÃO V 
DOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS 

ART. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios 
ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o 
valor. 

ART. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente 
reclamar abatimento no preço. 

ART. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com 
perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as 
despesas do contrato. 

ART. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no 
prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega 
efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. 

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-
se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, 
em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. 

ART. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de 
garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes 
ao seu descobrimento, sob pena de decadência. 

SEÇÃO VI 
DA EVICÇÃO 

ART. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta 
garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública. 

ART. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a 
responsabilidade pela evicção. 

ART. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, 
tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco 
da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 

ART. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral 
do preço ou das quantias que pagou: 

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; 

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente 
resultarem da evicção; 

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. 

ART. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia 
ou litigiosa. 

SEÇÃO VIII 
DO CONTRATO PRELIMINAR 

ART. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos 
essenciais ao contrato a ser celebrado. 

ART. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo 
antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das 
partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que 
o efetive. 

IX, XXIII e XXVIII 
Exame 

 

IX, XXIII e XXVIII 
Exame 

 

IX e XXVIII 
Exame 

 

IX 
Exame 

 

XII 
Exame 

 

XII e XXX 
Exame 

 

XII 
Exame 

 

II 
Exame 

 

XXVIII 
Exame 

 

XXX 
Exame 

 



 

Direito Civil  27 
 

CAPÍTULO II 
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 SEÇÃO II 
DA CLÁUSULA RESOLUTIVA 

ART. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de 
interpelação judicial. 

SEÇÃO III 
DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO 

ART. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes 
diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela 
qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela 
satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. 

 SEÇÃO IV 
DA RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA 

ART. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude 
de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. 
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 TÍTULO VI 
DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO 

 CAPÍTULO I 
DA COMPRA E VENDA 

 SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o 
domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 

ART. 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará 
sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de 
concluir contrato aleatório. 

ART. 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes 
logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará 
sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. 

ART. 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de 
uma das partes a fixação do preço. 

ART. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, 
e os do preço por conta do comprador. 

ART. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros 
descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o 
regime de bens for o da separação obrigatória. 

ART. 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da 
comunhão. 

 SEÇÃO II 
DAS CLÁUSULAS ESPECIAIS À COMPRA E VENDA 

 SUBSEÇÃO I 
DA RETROVENDA 

ART. 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo 
máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com 
a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 

ART. 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para 
exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. 

ART. 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, 
poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. 

SUBSEÇÃO III 
DA PREEMPÇÃO OU PREFERÊNCIA 

ART. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao 
vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu 
direito de prelação na compra, tanto por tanto. 

ART. 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar, 
em condições iguais, o preço encontrado, ou o ajustado. 

ART. 518. Responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado 
ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. Responderá 
solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má-fé. 
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ART. 520. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. 

 SUBSEÇÃO IV 
DA VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO 

ART. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até 
que o preço esteja integralmente pago. 

ART. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de 
registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. 

CAPÍTULO III 
DO CONTRATO ESTIMATÓRIO 

ART. 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, 
que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no 
prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. 

ART. 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição 
da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. 

ART. 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores 
do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. 

ART. 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser 
comunicada a restituição. 

 CAPÍTULO IV 
DA DOAÇÃO 

 SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de 
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. 

ART. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa 
adiantamento do que lhes cabe por herança. 

ART. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se 
sobreviver ao donatário. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. 

ART. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no 
momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 

ART. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro 
cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade 
conjugal. 

SEÇÃO II 
DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

ART. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações: 

I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso 
contra ele; 

II - se cometeu contra ele ofensa física; 

III - se o injuriou gravemente ou o caluniou; 

ART. 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo 
anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador. 
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ART. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de um 
ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de 
ter sido o donatário o seu autor. 

ART. 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, 
nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida; mas sujeita-
o a pagar os posteriores, e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a 
indenizá-la pelo meio termo do seu valor. 

ART. 564. Não se revogam por ingratidão: 

I - as doações puramente remuneratórias; 

II - as oneradas com encargo já cumprido; 

IV - as feitas para determinado casamento. 

CAPÍTULO V 
DA LOCAÇÃO DE COISAS 

ART. 571. Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não 
poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos 
resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a 
multa prevista no contrato. 

ART. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a 
respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua   no caso de alienação, 
e não constar de registro. 

CAPÍTULO VI 
DO EMPRÉSTIMO 

 SEÇÃO I 
DO COMODATO 

ART. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a 
tradição do objeto. 

ART. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para 
o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, 
reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo 
convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. 

ART. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa 
emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob 
pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por 
ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. 

ART. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas 
com o uso e gozo da coisa emprestada. 

SEÇÃO II 
DO MÚTUO 

ART. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir 
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 

ART. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja 
conta correm todos os riscos dela desde a tradição. 

ART. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda 
estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. 

ART. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente: 
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I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o 
ratificar posteriormente; 

ART. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, 
sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a 
capitalização anual. 

CAPÍTULO VIII 
DA EMPREITADA 

ART. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com 
ele e os materiais. 

§ 1º A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade 
das partes. 

ART. 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até 
o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver 
em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. 

ART. 612. Se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que não tiver 
culpa correrão por conta do dono. 

ART. 613. Sendo a empreitada unicamente de lavor (art. 610), se a coisa perecer antes de 
entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não 
provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a 
sua quantidade ou qualidade. 

 CAPÍTULO IX 
DO DEPÓSITO 

 SEÇÃO I 
DO DEPÓSITO VOLUNTÁRIO 

ART. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame. 

ART. 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em 
que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. 

ART. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem 
licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a 
outrem. 

ART. 642. O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha 
a escusa, terá de prová-los. 

ART. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, 
e os prejuízos que do depósito provierem. 

CAPÍTULO X 
DO MANDATO 

 SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu 
nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. 

ART. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode 
substabelecer-se mediante instrumento particular. 

ART. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. 

SEÇÃO IV 
DA EXTINÇÃO DO MANDATO 
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ART. 682. Cessa o mandato: 

I - pela revogação ou pela renúncia; 

II - pela morte ou interdição de uma das partes; 

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o 
mandatário para os exercer; 

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. 

ART. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados 
em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a 
extinção do mandato, por qualquer outra causa. 

 CAPÍTULO XI 
DA COMISSÃO 

ART. 693. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo 
comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. 

ART. 696. No desempenho das suas incumbências o comissário é obrigado a agir com 
cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para 
lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer 
prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente. 

 CAPÍTULO XII 
DA AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO 

ART. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem 
vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante 
retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a 
distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. 

ART. 711. Salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um 
agente, na mesma zona, com idêntica incumbência; nem pode o agente assumir o encargo 
de nela tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de outros proponentes. 

 CAPÍTULO XIII 
DA CORRETAGEM 

ART. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de 
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a 
obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. 

ART. 723.  O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a 
prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do 
negócio.  

ART. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as 
partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. 

ART. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado 
previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de 
arrependimento das partes. 

ART. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma 
remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com 
exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o 
negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. 

ART. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, 
e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe 
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será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo 
contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. 

CAPÍTULO XIV 
DO TRANSPORTE 

SEÇÃO II 
DO TRANSPORTE DE PESSOAS 

ART. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 
responsabilidade. 

CAPÍTULO XV 
DO SEGURO 

 SEÇÃO II 
DO SEGURO DE DANO 

ART. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, 
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do 
segurador, os direitos a que se refere este artigo. 

CAPÍTULO XVIII 
DA FIANÇA 

 SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. 

ART. 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra 
a sua vontade. 

ART. 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em 
condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que 
ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada. 

ART. 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja 
substituído. 

SEÇÃO II 
DOS EFEITOS DA FIANÇA 

ART. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a 
contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. 

ART. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: 

I - se ele o renunciou expressamente; 

II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; 

III - se o devedor for insolvente, ou falido. 

ART. 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o 
devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. 

ART. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de 
tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 
sessenta dias após a notificação do credor. 

ART. 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se 
limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da 
herança. 
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SEÇÃO III 
DA EXTINÇÃO DA FIANÇA 

ART. 837. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas 
da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de 
incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor. 

ART. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado: 

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor; 

II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências; 

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto 
diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. 

 TÍTULO VII 
DOS ATOS UNILATERAIS 

 CAPÍTULO I 
DA PROMESSA DE RECOMPENSA 

ART. 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou 
gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contrai 
obrigação de cumprir o prometido. 

ART. 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente 
revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade; se houver assinado 
prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar, durante ele, 
a oferta. 

CAPÍTULO II 
DA GESTÃO DE NEGÓCIOS 

ART. 869. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações 
contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que 
houver feito, com os juros legais, desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos 
que este houver sofrido por causa da gestão. 

ART. 870. Aplica-se a disposição do artigo antecedente, quando a gestão se proponha a 
acudir a prejuízos iminentes, ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa; 
mas a indenização ao gestor não excederá, em importância, as vantagens obtidas com a 
gestão. 

ART. 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os 
prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância, ainda que este 
não ratifique o ato. 

ART. 872. Nas despesas do enterro, proporcionadas aos usos locais e à condição do 
falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação de 
alimentar a que veio a falecer, ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. 

CAPÍTULO III 
DO PAGAMENTO INDEVIDO 

ART. 877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito 
por erro. 

ART. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir 
obrigação judicialmente inexigível. 

CAPÍTULO IV 
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
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ART. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a 
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 

ART. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros 
meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. 

 

Responsabilidade Civil  

 TÍTULO IX 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 CAPÍTULO I 
DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

ART. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo. 

ART. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

ART. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não 
forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. 

ART. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra 
este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao 
lesado. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou 
o dano (art. 188, inciso I). 

ART. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício 
do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por 
dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente 
quantia. 

ART. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja 
culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 

ART. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago 
daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou 
relativamente incapaz. 

ART. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar 
mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões 
se acharem decididas no juízo criminal. 

ART. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não 
provar culpa da vítima ou força maior. 

ART. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua 
ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 

ART. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das 
coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. 
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ART. 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em 
que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a 
descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. 

ART. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam 
sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 
responderão solidariamente pela reparação. 

PARÁGRAFO ÚNICO. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as 
pessoas designadas no art. 932. 

ART. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a 
herança. 

CAPÍTULO II 
DA INDENIZAÇÃO 

ART. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 
poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

ART. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua 
indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a 
do autor do dano. 

ART. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição 
fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos 
na forma que a lei processual determinar. 

ART. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: 

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; 

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta 
a duração provável da vida da vítima. 

Direito das Coisas  

TÍTULO I 
DA POSSE 

CAPÍTULO I 
DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO 

ART. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, 
em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, 
podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. 

ART. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência 
para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou 
instruções suas. 

ART. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer 
sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. 

ART. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 

ART. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede 
a aquisição da coisa. 

ART. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que 
as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. 
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ART. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com 
que foi adquirida. 

CAPÍTULO III 
DOS EFEITOS DA POSSE 

ART. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído 
no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 

ART. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser 
restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também 
restituídos os frutos colhidos com antecipação. 

ART. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, 
bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se 
constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio. 

ART. 1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a 
que não der causa. 

ART. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias 
e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando 
o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das 
benfeitorias necessárias e úteis. 

ART. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; 
não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as 
voluptuárias. 

 TÍTULO III 
DA PROPRIEDADE 

  
  CAPÍTULO II 

DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL 

 SEÇÃO I 
DA USUCAPIÃO 

ART. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como 
seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; 
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 
registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o 
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras 
ou serviços de caráter produtivo. 

ART. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 
sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior 
a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela 
sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

ART. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural. 

ART. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, 
posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta 
metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
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abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio 
integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.  

§ 1º  O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez.  

SEÇÃO III 
DA AQUISIÇÃO POR ACESSÃO 

SUBSEÇÃO I 
DAS ILHAS 

ART. 1.249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos 
proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes: 

I - as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos 
ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que 
dividir o álveo em duas partes iguais; 

II - as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos 
aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado; 

III - as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a 
pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. 

 SUBSEÇÃO II 
DA ALUVIÃO 

ART. 1.250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e 
aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, 
pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários 
diferentes, dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga 
margem. 

 SUBSEÇÃO III 
DA AVULSÃO 

ART. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um 
prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar 
o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver reclamado. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que 
se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida. 

SUBSEÇÃO V 
DAS CONSTRUÇÕES E PLANTAÇÕES 

ART. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do 
proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a 
indenização. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do 
terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, 
mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. 

ART. 1.258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em 
proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a 
propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e 
responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida e a 
desvalorização da área remanescente. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o 
construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção 
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à vigésima parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte 
e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. 

CAPÍTULO III 
DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE MÓVEL 

SEÇÃO IV 
DA TRADIÇÃO 

ART. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da 
tradição. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir 
pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, 
que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, 
por ocasião do negócio jurídico. 

CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS DE VIZINHANÇA 

SEÇÃO III 
DA PASSAGEM FORÇADA 

ART. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, 
mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, 
cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. 

SEÇÃO V 
DAS ÁGUAS 

ART. 1.288. O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que 
correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; 
porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras 
feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. 

ART. 1.293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos 
proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios alheios, para receber as 
águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e, desde que 
não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento 
de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos. 

§ 2º O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que 
atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais. 

ART. 1.294. Aplica-se ao direito de aqueduto o disposto nos arts. 1.286 e 1.287. 

ART. 1.296. Havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las, para os 
fins previstos no art. 1.293, mediante pagamento de indenização aos proprietários 
prejudicados e ao dono do aqueduto, de importância equivalente às despesas que então 
seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação. 

 SEÇÃO VI 
DOS LIMITES ENTRE PRÉDIOS E DO DIREITO DE TAPAGEM 

ART. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o 
seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à 
demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos 
destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as 
respectivas despesas. 

§ 3º A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno 
porte, ou para outro fim, pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo 
proprietário, que não está obrigado a concorrer para as despesas. 
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 CAPÍTULO VI 
DO CONDOMÍNIO GERAL 

 SEÇÃO I 
DO CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO 

 SUBSEÇÃO I 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS 

ART. 1.318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão, e 
durante ela, obrigam o contratante; mas terá este ação regressiva contra os demais. 

ART. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e 
pelo dano que lhe causou. 

 CAPÍTULO VII 
DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO 

 SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 1.337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus 
deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos 
restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor 
atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas 
e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem.  

ART. 1.338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em 
condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e, entre todos, os possuidores. 

ART. 1.340. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou 
de alguns deles, incumbem a quem delas se serve. 

ART. 1.344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua 
conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. 

ART. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao 
condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 

CAPÍTULO IX 

DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA 

ART. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou 
extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e 
das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. 

ART. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa 
alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à 
coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. 

ART. 1.366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e 
das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. 

 TÍTULO IV 
DA SUPERFÍCIE 

ART. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar 
em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for 
inerente ao objeto da concessão. 
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ART. 1.370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa; se onerosa, estipularão as 
partes se o pagamento será feito de uma só vez, ou parceladamente. 

ART. 1.371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o 
imóvel. 

ART. 1.372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do 
superficiário, aos seus herdeiros. 

ART. 1.373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou 
o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições. 

 TÍTULO V 
DAS SERVIDÕES 

 CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO DAS SERVIDÕES 

ART. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio 
serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos 
proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de 
Imóveis. 

ART. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, 
nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de 
Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião. 

CAPÍTULO II 
DO EXERCÍCIO DAS SERVIDÕES 

ART. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício 
legítimo da servidão. 

TÍTULO VI 
DO USUFRUTO 

 CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á 
mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

ART. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode 
ceder-se por título gratuito ou oneroso. 

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DO USUFRUTUÁRIO 

ART. 1.402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do 
exercício regular do usufruto. 

ART. 1.403 Incumbem ao usufrutuário: 

I - as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu; 

II - as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. 

ART. 1.406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida 
contra a posse da coisa, ou os direitos deste. 

ART. 1.408. Se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não 
será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário 
reconstruir à sua custa o prédio; mas se a indenização do seguro for aplicada à 
reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. 

CAPÍTULO IV 
DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO 
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ART. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de 
Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; 

ART. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte 
em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão 
desses couber ao sobrevivente. 

TÍTULO IX 
DO DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR 

ART. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou 
arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório 
de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do 
imóvel. 

ART. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente 
vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura 
definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver 
recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 

 TÍTULO X 
DO PENHOR, DA HIPOTECA E DA ANTICRESE 

 CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em 
garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 

ART. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; 
só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. 

ART. 1.421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração 
correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição 
expressa no título ou na quitação. 

ART. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário 
a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da 
dívida. 

ART. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar 
para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado 
pessoalmente pelo restante. 

SEÇÃO II 
DOS DIREITOS DO CREDOR PIGNORATÍCIO 

ART. 1.433. O credor pignoratício tem direito: 

IV - a promover a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o 
contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração; 

V - a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder; 

VI - a promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, sempre que haja 
receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser 
depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-
a, ou oferecendo outra garantia real idônea. 

SEÇÃO III 
DAS OBRIGAÇÕES DO CREDOR PIGNORATÍCIO 
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ART. 1.435. O credor pignoratício é obrigado: 

III - a imputar o valor dos frutos, de que se apropriar (art. 1.433, inciso V) nas despesas de 
guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente; 

V - a entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso IV do 

art. 1.433. 

SEÇÃO VI 

DO PENHOR INDUSTRIAL E MERCANTIL 

(...) 

ART. 1.450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, 
inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. 

 CAPÍTULO III 
DA HIPOTECA 

 SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca: 

I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles; 

VI - os navios; 

VII - as aeronaves. 

§ 1º A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. 

ART. 1.475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. 

ART. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, 
mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. 

ART. 1.477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora 
vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das 
obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. 

ART. 1.481. Dentro em trinta dias, contados do registro do título aquisitivo, tem o 
adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e 
propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu. 

ART. 1.487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou 
condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. 

ART. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se 
constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade 
autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a 
proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. 

 SEÇÃO IV 
DA EXTINÇÃO DA HIPOTECA 

ART. 1.499. A hipoteca extingue-se: 

I - pela extinção da obrigação principal; 

III - pela resolução da propriedade; 
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Direito de Família  

 TÍTULO I 
DO DIREITO PESSOAL 

 SUBTÍTULO I 
DO CASAMENTO 

 CAPÍTULO II 
DA CAPACIDADE PARA O CASAMENTO 

ART. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se 
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a 
maioridade civil. 

ART. 1.519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. 

ART. 1.520.  Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a 
idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código.  

CAPÍTULO III 
DOS IMPEDIMENTOS 

ART. 1.521. Não podem casar: 

II - os afins em linha reta; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

 CAPÍTULO IV 
DAS CAUSAS SUSPENSIVAS 

ART. 1.523. Não devem casar: 

I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos 
bens do casal e der partilha aos herdeiros; 

II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez 
meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal; 

III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens 
do casal; 

PARÁGRAFO ÚNICO. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas 
as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência 
de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada 
ou curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou 
inexistência de gravidez, na fluência do prazo. 

CAPÍTULO VI 
DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

ART. 1.539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá 
celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas 
testemunhas que saibam ler e escrever. 

§ 1º A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-
se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do Registro Civil por outro ad 
hoc, nomeado pelo presidente do ato. 

ART. 1.540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo 
a presença da autoridade à qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá 
o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas, que com os nubentes não 
tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. 
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CAPÍTULO VIII 
DA INVALIDADE DO CASAMENTO 

ART. 1.548. É nulo o casamento contraído: 

II - por infringência de impedimento. 

ART. 1.550. É anulável o casamento: 

I - de quem não completou a idade mínima para casar; 

II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; 

III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 

ART. 1.556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de 
um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. 

ART. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o 
seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado; 

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável 
a vida conjugal; 

ART. 1.558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um 
ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal 
considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. 

ART. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data 
da celebração, é de: 

III - três anos, nos casos dos incisos I a IV do art. 1.557; 

IV - quatro anos, se houver coação. 

CAPÍTULO XI 
DA PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS 

ART. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. 

§ 2º  Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 
forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e 
os interesses dos filhos: 

§ 3º  Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será 
aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. 

ART. 1.584. (...) 

§ 2º  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 
encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a 
guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja 
a guarda do menor.  

ART. 1.586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, 
regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles 
para com os pais. 

ART. 1.588. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo 
os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são 
tratados convenientemente. 

ART. 1.589. Parágrafo único.  O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério 
do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.  

CAPÍTULO II 
DA FILIAÇÃO 
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ART. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos 
herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se 
julgado extinto o processo. 

 CAPÍTULO III 
DO RECONHECIMENTO DOS FILHOS 

ART. 1.607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta 
ou separadamente. 

ART. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será 
feito: 

II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 

III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 

IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não 
haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. 

ART. 1.610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em 
testamento. 

ART. 1.611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não 
poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. 

ART. 1.613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do 
filho. 

ART. 1.614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor 
pode impugnar o reconhecimento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à 
emancipação. 

ART. 1.615. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a ação de 
investigação de paternidade, ou maternidade. 

 SEÇÃO II 
DO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR 

ART. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 
exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: 

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida 
civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento;  

SEÇÃO III 
DA SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR 

ART. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 

I - pela morte dos pais ou do filho; 

II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único; 

III - pela maioridade; 

IV - pela adoção; 

V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 

ART. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

PARÁGRAFO ÚNICO. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que: 

I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: 
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A) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher; 

B) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; 

II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: 

A) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher; 

B) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena 
de reclusão. 

 TÍTULO II 
DO DIREITO PATRIMONIAL 

 SUBTÍTULO I 
DO REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES 

 CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos 
seus bens, o que lhes aprouver. 

§ 2º É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido 
motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e 
ressalvados os direitos de terceiros. 

ART. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos 
bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer 
dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela 
comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupcial por escritura pública, nas demais 
escolhas. 

ART. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração 
do casamento; 

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;    

III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

ART. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: 

I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; 

II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. 

ART. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam 
solidariamente ambos os cônjuges. 

ART. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem 
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: 

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; 

III - prestar fiança ou aval; 

ART. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um 
dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. 
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ART. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), 
tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até 
dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. 

 CAPÍTULO II 
DO PACTO ANTENUPCIAL 

ART. 1.653. É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se 
não lhe seguir o casamento. 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL 

ART. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao 
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. 

ART. 1.659. Excluem-se da comunhão: 

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do 
casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; 

III - as obrigações anteriores ao casamento; 

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; 

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 

ART. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em 
nome de um dos cônjuges; 

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa 
anterior; 

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na 
constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

CAPÍTULO IV 
DO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL 

ART. 1.668. São excluídos da comunhão: 

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados 
em seu lugar; 

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, 
ou reverterem em proveito comum; 

ART. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se 
estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. 

CAPÍTULO VI 
DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS 

ART. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração 
exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus 
real. 

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

ART. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar: 

I - são usufrutuários dos bens dos filhos; 

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. 

SUBTÍTULO III 
DOS ALIMENTOS 
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ART. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 
inclusive para atender às necessidades de sua educação. 

ART. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo 
a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta 
de outros. 

ART. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a 
ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. 

ART. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições 
de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; 
sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na 
proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as 
demais ser chamadas a integrar a lide. 

ART. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na 
forma do art. 1.694. 

ART. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, 
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha 
sido declarado culpado na ação de separação judicial. 

ART. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, 
sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. 

ART. 1.709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante 
da sentença de divórcio. 

 TÍTULO III 
DA UNIÃO ESTÁVEL 

ART. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família. 

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não 
se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de 
fato ou judicialmente. 

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. 

ART. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 
relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 

TÍTULO IV 

DA TUTELA, DA CURATELA E DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA 
 CAPÍTULO I 
DA TUTELA 

 SEÇÃO I 
DOS TUTORES 

ART. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela: 

I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes; 

II - em caso de os pais decaírem do poder familiar. 

ART. 1.729. O direito de nomear tutor compete aos pais, em conjunto. 
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Direito da Sucessões  

 TÍTULO I 
DA SUCESSÃO EM GERAL 

 CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos 
e testamentários. 

ART. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. 

ART. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da 
herança. 

 CAPÍTULO II 
DA HERANÇA E DE SUA ADMINISTRAÇÃO 

ART. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os 
herdeiros. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse 
da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 

ART. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; 
incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, 
demostrando o valor dos bens herdados. 

CAPÍTULO IV 
DA ACEITAÇÃO E RENÚNCIA DA HERANÇA 

ART. 1.805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita; 
quando tácita, há de resultar tão-somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. 

§ 1º Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os 
meramente conservatórios, ou os de administração e guarda provisória. 

§ 2º Não importa igualmente aceitação a cessão gratuita, pura e simples, da herança, aos 
demais co-herdeiros. 

ART. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou 
termo judicial. 

ART. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. 

ART. 1.809. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar 
passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição 
suspensiva, ainda não verificada. 

ART. 1.810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros 
da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. 

ART. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele 
for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a 
herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça. 

ART. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. 

CAPÍTULO V 
DOS EXCLUÍDOS DA SUCESSÃO 

ART. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: 

I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa 
deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente 
ou descendente; 
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II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em 
crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; 

III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de 
dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. 

ART. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão; os descendentes do herdeiro excluído 
sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. 

ART. 1.818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será 
admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento, ou 
em outro ato autêntico. 

CAPÍTULO VI 
DA HERANÇA JACENTE 

ART. 1.819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente 
conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e 
administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à 
declaração de sua vacância. 

CAPÍTULO VII 
DA PETIÇÃO DE HERANÇA 

ART. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento 
de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra 
quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. 

TÍTULO II 
DA SUCESSÃO LEGÍTIMA 

 CAPÍTULO I 
DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA 

ART. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este 
com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens 
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança 
não houver deixado bens particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 

ART. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao 
tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato 
há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara 
impossível sem culpa do sobrevivente. 

ART. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será 
assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de 
habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o 
único daquela natureza a inventariar. 

ART. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge 
quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à 
quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. 

ART. 1.833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, 
salvo o direito de representação. 
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ART. 1.835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros 
descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. 

ART. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em 
concorrência com o cônjuge sobrevivente. 

§ 1º Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção 
de linhas. 

§ 2º Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna 
herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. 

ART. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço 
da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for 
aquele grau. 

ART. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro 
ao cônjuge sobrevivente. 

ART. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 
1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. 

ART. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o 
direito de representação concedido aos filhos de irmãos. 

ART. 1.841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, 
cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. 

ART. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. 

CAPÍTULO II 
DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS 

ART. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 

ART. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da 
herança, constituindo a legítima. 

ART. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador 
estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, 
sobre os bens da legítima. 

ART. 1.849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou 
algum legado, não perderá o direito à legítima. 

 CAPÍTULO III 
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

ART. 1.851. Dá-se o direito de representação, quando a lei chama certos parentes do 
falecido a suceder em todos os direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse. 

ART. 1.852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na 
ascendente. 

ART. 1.853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos 
filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. 

ART. 1.854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado, 
se vivo fosse. 

ART. 1.856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de 
outra. 

TITULO III 
DA SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 

 CAPITULO I 
DO TESTAMENTO EM GERAL 
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ART. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, 
ou de parte deles, para depois de sua morte. 

§ 1º A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. 

CAPÍTULO II 
DA CAPACIDADE DE TESTAR 

ART. 1.860. (...) 

PARÁGRAFO ÚNICO. Podem testar os maiores de dezesseis anos. 

SEÇÃO II 
DO TESTAMENTO PÚBLICO 

ART. 1.865. Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto 
legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das 
testemunhas instrumentárias. 

ART. 1.866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não 
o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. 

ART. 1.867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, em voz alta, 
duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das 
testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no 
testamento. 

SEÇÃO III 
DO TESTAMENTO CERRADO 

ART. 1.872. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não 
possa ler. 

ART. 1.873. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, e 
o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, 
escreva, na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja 
aprovação lhe pede. 

SEÇÃO IV 
DO TESTAMENTO PARTICULAR 

ART. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante 
processo mecânico. 

§ 2º Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, 
devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três 
testemunhas, que o subscreverão. 

ART. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular 
de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a 
critério do juiz. 

CAPÍTULO VIII 
DO DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS E LEGATÁRIOS 

ART. 1.943. Se um dos co-herdeiros ou co-legatários, nas condições do artigo antecedente, 
morrer antes do testador; se renunciar a herança ou legado, ou destes for excluído, e, se 
a condição sob a qual foi instituído não se verificar, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito 
do substituto, à parte dos co-herdeiros ou co-legatários conjuntos. 

ART. 1.944. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros 
legítimos a quota vaga do nomeado. 

CAPÍTULO X 
DA DESERDAÇÃO 
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ART. 1.961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima, ou deserdados, 
em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. 

ART. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos 
descendentes por seus ascendentes: 

I - ofensa física; 

II - injúria grave; 

III - relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto; 

IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. 

CAPÍTULO XI 
DA REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS 

ART. 1.967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites 
dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. 

  
LIVRO COMPLEMENTAR 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

ART. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada 
em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, 
mas os seus efeitos, produzidos após a   deste Código, aos preceitos dele se subordinam, 
salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. 

ART. 2.039. O regime de bens nos casamentos celebrados na   do Código Civil anterior, 
Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, é o por ele estabelecido. 
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