
OUSE
PRA

GERAL
DIREITO CIVIL

Material  disponibil izado no curso:

PLENUS



2

SUMÁRIO

1. DICAS INICIAIS. ............................................................................................................................. 3
2. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. ..................................................... 3
2.1. A VIGÊNCIA DAS NORMAS JURÍDICAS (Artigos 1º e 2º da LINDB) ............................................ 3
3. VIGÊNCIA, VIGOR, VALIDADE E EFICÁCIA. .................................................................................... 6
4. ARTIGO 2º DA LINDB – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU PERMANÊNCIA. ............................... 7
5. CARACTERÍSTICAS DA NORMA JURÍDICA E SUA APLICAÇÃO. A OBRIGATORIEDADE DAS NOR-
MAS – ARTIGO 3º DA LINDB. ........................................................................................................... 10
6. LACUNAS E INTEGRAÇÃO – ARTIGO 4º DA LINDB. ..................................................................... 11
7. A ANALOGIA ................................................................................................................................. 14
8. OS COSTUMES. ........................................................................................................................... 14
9. OS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO. ......................................................................................... 15
10. COISA JULGADA, ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO........................................ 16
10.1. DIREITO ADQUIRIDO. ............................................................................................................. 18
10.2. COISA JULGADA. .................................................................................................................... 18
 10.3. ATO JURÍDICO PERFEITO.  .................................................................................................... 20
11. EFEITOS DA RETROAÇÃO.  ........................................................................................................ 20
12. EFICÁCIA DA LEI NO ESPAÇO – ARTIGO 7º DA LINDB. .............................................................. 20
13. LEI DO DOMICÍLIO – LEX DOMICILII. .......................................................................................... 21
14. SUCESSÃO DO ESTRANGEIRO. ................................................................................................. 23
15. PESSOAS JURÍDICAS INTERNACIONAIS. .................................................................................. 24
16. COMPETÊNCIA. ......................................................................................................................... 24
17. SENTENÇA ESTRANGEIRA, CARTAS ROGATÓRIAS E DIVÓRCIOS. ........................................... 25
18. ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS ACRESCENTADOS PELA LEI N. 13.655/2018 ............................. 29



3

1. DICAS INICIAIS.

a) Leia todas, simplesmente todas as súmulas do STF e do STJ. Não tenha preconcei-
tos, leia inclusive as mais antigas;

b) Se conseguir, leia todos os informativos do STF e do STJ pelo menos dos dois últi-
mos anos (ler os informativos resumidos do Dizer o Direito é uma ótima opção);

c) Revise as matérias que mais se relacionam com a prova que irá fazer. A Parte Geral 
estará sempre presente, então leia. Outros assuntos importantes são posse, direitos reais e res-
ponsabilidade civil. Importante também ler a Lei de Locações (não é extensa, então é possível 
ler até a prova).

Vamos agora revisar os principais temas de direito civil – parte I.

2. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.

A LINDB (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) é uma “norma de sobre-
direito”, ou seja, uma norma que regula outras normas, de modo que tem aplicação em todos 
os ramos do ordenamento jurídico pátrio.

No dia 26 de abril de 2018 foi publica importante novidade legislativa com a edição 
da Lei n. 13.655/2018, a qual adicionou os artigos 20 a 30 à LINDB, de modo que este diploma 
passa a ser estruturado da seguinte maneira:

Arts. 1º e 2º: tratam sobre vigência das normas
Art. 3º: obrigatoriedade das leis;
Art. 4º: integração das normas;
Art. 5º: interpretação das normas;
Art. 6º: aplicação da lei no tempo;
Arts. 7º a 19: aplicação da lei no espaço.
Arts. 20 a 30: normas sobre segurança jurídica e eficiência na criação e 
na aplicação do direito público (acrescentados pela Lei nº 13.655/2018).

2.1. A VIGÊNCIA DAS NORMAS JURÍDICAS (Artigos 1º e 2º da LINDB)

De início, a Lei de Introdução, enuncia em seu artigo 1º, caput, que “Salvo disposição 
em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada”.

Esclarecendo, a lei passará por três fases fundamentais para que tenha validade e 
eficácia: a de elaboração, a de promulgação e a de publicação. Depois vem o prazo de vacân-
cia, chamado de vacatio legis.



4

Nesse contexto, após a elaboração da norma, ela será promulgada. A promulgação é 
o ato capaz de conferir existência e validade às normas. Portanto, ser uma norma válida é afir-
mar que a mesma é compatível com o ordenamento jurídico nacional. Outrossim, declarar uma 
norma como inválida é o mesmo que considerá-la como incompatível. 

Logo, a invalidade normativa é um tema que tangencia o Direito Constitucional, po-
dendo assumir duas formas:

a) Invalidade Formal: verificada quando a espécie normativa viola o devido proces-
so legal legislativo. A Constituição da República prevê normas que tratam da produção de ou-
tras normas, de modo que a invalidade formal relaciona-se aos seguintes aspectos: i) iniciativa 
para deflagrar o processo legislativo1; ii) procedimento para elaboração, deliberação e aprova-
ção de espécies normativas2; iii) competência orgânica para disciplinar matérias3; iv) respeito a 
pressupostos objetivos4.

b) Invalidade Material: verificada quando o conteúdo da norma é incompatível com 
o de uma norma jurídica que lhe é hierarquicamente superior. Por exemplo: uma norma que 
autorize castigos físicos aos empregados, desrespeitando os direitos fundamentais previstos 
na CR/1988.

Superada a invalidade normativa, entraremos na análise do vigor normativo, sendo 
então alcançado apenas com decurso do lapso temporal previsto na norma. A regra geral será 
de 45 (quarenta e cinco) dias para o território nacional e de 03 (três) meses para o estrangeiro 
(vacatio legis). Portanto, a publicação da norma não gera o vigor normativo, a norma será 
existente e válida após a publicação, porém, não produzirá os seus efeitos, ou seja, não terá 
vigor até que se verifique o decurso do prazo.

Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.
§ 1º Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quan-
do admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. 

1  O art. 61, § 1º, da Constituição da República (CR) de 1988 trata de hipóteses em que o Presidente da República tem 
iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo.

2  As emendas constitucionais exigem como quórum de aprovação três quintos dos votos dos parlamentares, apura-
dos em dois turnos de votação em cada Casa do Congresso Nacional (art. 60, § 2º, CR/1988).

3  O art. 22, I, da CR/1988 dispõe que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

4  O Presidente da República poderá editar medidas provisórias, com força de lei, em casos de relevância e urgência 
(art. 62, caput, CR/1988).
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FIQUE ATENTO.

O prazo da Vacatio Legis deve ser declarado em dias, conforme elucida o artigo 8º da 
LC 95/1998. Contudo, o Código Civil de 2002 e o NCPC desrespeitaram a fixação do 
prazo em dias, e fixaram o prazo de 01 ano para entrada em vigor. (Artigo 2.044 CC e 
Artigo 1.045 NCPC). Isto gerou grandes debates na Doutrina atual. 

Ademais, o artigo 8º, § 1º, da LC 95/1998 menciona que a contagem do prazo para a 
entrada em vigor das Leis que estabelecerem período de vacância far-se-á com a inclusão da 
data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente a da con-
sumação, ainda que seja um feriado ou um dia sem expediente forense.

IMPORTANTE.

O prazo geral para que uma norma nacional entre em vigor no exterior é de 03 (três) 
meses e não de 90 (noventa) dias, pois, a forma de contagem do prazo em meses e 
em dias é diferenciada. 

Ressalte-se ainda que, os prazos descritos no artigo 1º da LINDB são gerais, tendo 
em vista que a norma pode autodeclarar prazo diverso de vacância. Inclusive, a norma pode 
autodeclarar prazos diversos de vacatio legis dentro da mesma norma em situações diferentes. 
Vejamos o exemplo da Lei 13.019/14 em seu artigo 88:

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta 
dias de sua publicação oficial, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1º Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2017. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implan-
tado nos Municípios a partir da data decorrente do disposto no caput. 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).

Ainda sob essa ótica, a norma pode autodeclarar que ganhará vigor na data da sua 
publicação. Trata-se de exceção permitida nos casos de normas de pequena repercussão so-
cial. Nesse contexto, a norma não precisará de um lapso temporal para fazer efeito, possuindo 
vigor desde a sua publicação. (Artigo 8º, da LC 95/98).

Em havendo norma corretiva, mediante publicação do texto legal, os prazos men-
cionados devem correr a partir da nova publicação. Ou seja, terá um novo prazo de Vacatio 
Legis reiniciado do zero. Portanto, será hipótese de interrupção do prazo, e não de suspensão.
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Artigo 1º da LINDB:
§ 3º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu 
texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos ante-
riores começará a correr da nova publicação.

No caso de correção parcial, a LINDB não regula expressamente, sendo entendi-
mento na doutrina que se for republicado apenas um trecho da norma, somente este trecho 
terá nova Vacatio Legis, e não toda a norma.

Ademais, doutrinariamente a norma corretiva somente será necessária se o erro for 
relevante, entendendo-se como tal o equívoco substancial capaz de ocasionar divergência de 
interpretação.

No caso de modificação após o início do vigor normativo, ou seja, após o prazo da 
vacatio legis, caro aluno do ouse, a situação será diferente, pois, a modificação da norma so-
mente poderá ser feita mediante nova lei, com o novo processo legislativo (elaboração, publi-
cação e vigor), novo número e nova vacatio. Artigo 1º, § 4º, da LINDB, in verbis:

§ 4º As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.

3. VIGÊNCIA, VIGOR, VALIDADE E EFICÁCIA.

Os termos não se confundem. É muito importante atentar para o conceito de cada 
um. Em resumo:

Vigência Vigor Validade Eficácia
Período de existên-
cia de uma lei. Inicia 
com a data prevista 
no texto ou com a 
regra geral do art. 
1°, caput. Termina 
com a revogação 
por outra lei ou com 
a expiração do pra-
zo previsto no texto 
legal, se temporária, 
ou cessação das cir-
cunstâncias deter-
minantes, se excep-
cional.

Significa a força im-
perativa que a nor-
ma possui, ou seja, 
a capacidade de 
determinar condu-
tas, vedá-las, impor 
sanções etc.

Avalia se a lei foi criada 
em conformidade com o 
ordenamento posto. Por 
exemplo: se foi respeita-
do o quórum, se a inicia-
tiva do projeto foi ade-
quada etc. Ao julgar uma 
lei inconstitucional, o STF 
declara sua invalidade.

Análise sobre se a nor-
ma está atingindo os 
fins a que se propôs. 
Pode ser jurídica ou so-
cial (que corresponde 
ao respeito à prescri-
ção legal pelos desti-
natários da norma).



7

Combinações:

• Norma vigente, inválida e eficaz: é possível. Exemplo: norma declarada inconsti-
tucional pelo STF, mas que continua a produzir efeitos em razão da modulação de 
efeitos.

• Norma vigente, válida e ineficaz: também possível. É o caso da lei que não foi bem 
recebida pela população, que simplesmente a ignora.

• Norma revogada, mas com vigor e eficaz: possível, no caso em que a norma é revo-
gada, mas continua sendo aplicada a casos passados. Atenção! Esta é uma hipótese 
de particular interesse para o Direito Civil, diante da tutela constitucional do ato ju-
rídico perfeito e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CR/1988). Por exemplo, a enfi-
teuse no âmbito privado: trata-se de direito real sobre coisa alheia que era previsto 
no CC/1916, mas que foi suprimido pelo CC/2002 (ressalvada a enfiteuse prevista em 
legislação especial – bens imóveis públicos). Porém, até que venham a se extinguir, 
as enfiteuses “privadas” serão regidas pelas normas pertinentes do CC/1916, não 
obstante a revogação deste diploma. Neste sentido, o art. 2.038, caput, do CC/2002:

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, su-
bordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código 
Civil anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores.

Perceba que este é um caso de ultratividade (norma que, mesmo revogada, ainda 
produz efeitos – rege relações jurídicas). No âmbito do Direito Civil, não é incomum que o ope-
rador do Direito se depare com este tipo de situação, seja no Direito das Obrigações, das Coisas, 
das Famílias ou das Sucessões.

4. ARTIGO 2º DA LINDB – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU PERMANÊNCIA.

O Artigo 2º da Lei de Introdução consagra o Princípio da Continuidade da Lei, pelo 
qual a norma, a partir de sua entrada em vigor, tem eficácia contínua, até que outra a modifique 
ou revogue.

Em regra, a lei será contínua, contudo, pode-se elencar ao menos duas exceções que 
não se submetem ao Princípio da Continuidade. São elas: As Leis Temporárias e as Leis Cir-
cunstanciais. 

As Leis Temporárias são aquelas que possuem um prazo de validade, com um termo 
final previamente estabelecido. Por exemplo: Os planos plurianuais, cuja a duração é de 04 
anos.
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As Leis Circunstanciais existem enquanto durar uma determinada situação, como o 
congelamento de preços em certos períodos ou a redução de imposto de produtos industriali-
zados (IPI) para estimular o mercado.

DICA PARA A PROVA.

A retirada da eficácia normativa não significa completa impossibilidade de aplica-
ção da norma revogada. Pois, existem normas que possuem ultratividade, pós-efi-
cácia ou pós-atividade normativa.

Então, as normas terão seus efeitos produzidos mesmo após revogadas, tendo em 
vista que incidiram à época da ocorrência do fato. Dois exemplos importantes são:
Lei que incide na sucessão: o artigo 1.787 do Código Civil afirma que a sucessão é 
regulada pela lei da época de sua abertura, que acontece com a morte (ler Súmula 
112 do STF).

Leis Temporárias e Circunstanciais: incidem em eventos daquele período.

Pois bem, conforme o artigo 2º da Lei de Introdução, o meio mais comum para retirar 
a eficácia de uma norma jurídica será pela revogação, que ocorrerá sob duas formas: a) Revo-
gação Total ou Ab-rogação: A nova norma revoga de forma integral a anterior, com a supressão 
total de seu texto. Exemplo: o CC/2002 ab-rogou o CC/16, pelo que consta o artigo 2.045 do 
CC/02. b) Revogação Parcial ou Derrogação: Uma lei nova tornará sem efeito apenas parte da 
lei anterior. Exemplo: O CPC/2015 derrogou o CC/2002, a exemplo do artigo 456 do CC/2002, na 
forma do artigo 1.072 do CPC/2015.

Vejamos o teor do Artigo 2º da LINDB:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 
outra a modifique ou revogue.
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a ma-
téria de que tratava a lei anterior.
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das 
já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter 
a lei revogadora perdido a vigência.
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CUIDADO.

O Artigo 2º, § 2º, da LINDB dispõe que a lei nova, que somente estabelece disposi-
ções gerais ou especiais a par das já existentes, não as revoga nem as modifica. Por-
tanto, para ocorrer a revogação, deve existir disposições colidentes com o sentido 
da norma anterior.

Nesse diapasão, as duas modalidades de revogação podem ser analisadas pela clas-
sificação: a) Revogação Expressa (ou por via Direta): A lei nova taxativamente declara que re-
voga a lei anterior e b) Revogação Tácita (ou por via Oblíqua): Situação em que não há com-
patibilidade entre as Leis, não há a previsão expressa na nova Lei sobre a revogação, contudo, 
fica subentendido. 

REPRISTINAÇÃO: É a restauração da lei revogada quando a lei revogadora perde a 
vigência. O § 3º do art. 2º da LINDB exclui a repristinação tácita. Ou seja, a lei revogada só vai ser 
restaurada pela perda de vigência da lei revogadora se houver previsão expressa nesse sentido.

A doutrina distingue repristinação de efeito repristinatório, que seria aquele advin-
do do controle concentrado de constitucionalidade. Enquanto aquela só ocorre por previsão 
expressa, este seria tácito. Sobre o tema:

“Interessante situação ocorre no caso de declaração de inconstitucio-
nalidade, por controle concentrado, da lei revogadora. Nessa hipótese, 
afirmada a inconstitucionalidade da lei revogadora, serão restabeleci-
dos, naturalmente, os efeitos da lei revogada, em face da perda de efi-
cácia daquela. Em sendo assim, percebe-se que o reconhecimento da 
inconstitucionalidade de uma norma jurídica revogadora, através do 
controle de constitucionalidade, implicará em efeitos repristinatórios 
da norma anteriormente revogada” (FARIAS, Cristiano Chaves de; RO-
SENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Volume I. Salvador. Juspodivm, 
2013, p. 135).  

Observação: apenas será cabível em controle concentrado de constitucionalidade, 
não se aplicando ao controle difuso, nem mesmo ao controle concentrado quando o STF modu-
lar os efeitos da decisão. Será chamado de efeito oblíquo ou indireto da decisão.

Sobre o assunto da revogação tácita, a doutrina de Norberto Bobbio busca por crité-
rios metajurídicos, que almejam solucionar as antinomias e deduzir qual norma deverá ser apli-
cada. Nesse contexto, teremos as antinomias de primeiro grau, que serão observadas quando 
envolverem apenas um dos referidos critérios:
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Lei Superior – Critério Hierárquico: A norma superior irá prevalecer frente a uma 
norma inferior.

Lei Especial – Critério da Especialidade: Uma norma que trata do assunto de forma 
especial irá prevalecer frente a uma norma de caráter geral.

Lei Nova – Critério Cronológico: A norma posterior irá prevalecer frente a uma nor-
ma anterior.

Hierárquico (Critério mais Forte)
Especial (Critério Intermediário)
Cronológico (Critério mais Fraco)

Existe ainda as chamadas antinomias de segundo grau, onde ocorrem os choques 
entre os critérios metajurídicos. Vejamos:

Em conflito uma norma especial anterior e uma geral posterior, o critério cronoló-
gico é mais fraco, então, o critério da especialidade prevalecerá.

Em conflito uma norma superior anterior e uma inferior posterior, o critério hierár-
quico deverá prevalecer.

Em conflito uma norma geral posterior e uma especial inferior, segundo Bobbio, 
vencerá o critério Hierárquico. 

Ademais, teremos as antinomias reais, no qual os critérios apresentados não serão 
aptos para resolver o conflito, momento oportuno para utilizar-se dos métodos de integração, 
que serão estudados posteriormente. 

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM PROVA.

Na prova para Procurador do Estado – AC/FMP/2012 foi considerada INCORRETA a 
seguinte afirmativa: “Antinomia Jurídica ocorre quando há lacuna legislativa”.

5. CARACTERÍSTICAS DA NORMA JURÍDICA E SUA APLICAÇÃO. A OBRIGATORIEDADE DAS 
NORMAS – ARTIGO 3º DA LINDB.

As principais características básicas da norma serão:

• Generalidade: A norma jurídica irá se dirigir a todos os cidadãos. Eficácia Erga Om-
nes.
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• Imperatividade: A norma jurídica será imperativa, impondo deveres e condutas para 
todos os membros da sociedade.

• Permanência: A Lei irá perdurar até que uma lei nova a modifique ou a revogue.

• Competência: A norma deve ser emanada de uma autoridade competente, observa-
do o devido processo legal de elaboração.

• Autorizante: A norma irá autorizar ou não autorizar uma determinada conduta. 

Dessa forma, outra característica básica da norma está consagrada no artigo 3º da Lei 
de Introdução, qual seja: “O Princípio da Obrigatoriedade da Norma”. 

Portanto, ninguém poderá deixar de cumprir a Lei por alegar que não a conhece. As-
sim, teremos três correntes doutrinárias que almejam justificar o conteúdo desse artigo: 

Teoria da Ficção Legal: A obrigatoriedade foi instituída pelo ordenamento para a se-
gurança jurídica.

Teoria da Presunção Absoluta: A obrigatoriedade de conhecimento da lei seria de-
duzida como se todos tivessem conhecimento dela. 

Teoria da Necessidade Social: Teoria amparada por Maria Helena Diniz, e atualmen-
te aceita, na qual as normas devem ser conhecidas para que melhor sejam observadas. 

 Ressalta-se que tal Princípio não é absoluto, pois o próprio ordenamento jurídico 
aceita a hipótese de alegação de Erro de Direito ou Juris. Contudo, serão casos excepcionais. 
Vejamos algumas possibilidades: Direito Penal (Artigo 8º da Lei de Contravenções Penais); Direi-
to Civil (Artigo 1.561 do CC); Erro de direito (Artigo 139, III, CC).

Ainda sobre o Erro de Direito, cite-se um julgado do TJ de São Paulo, que anulou um 
acordo celebrado na extinta separação judicial diante do engano feito pelo marido, “que desti-
na à esposa, no acordo de separação, bens incomunicáveis seus”. (TJSP, Apelação Cível 192.355-
4/1-00, Rio Claro, 4ª Câmara de Direito Privado, 02.02.2006).

6. LACUNAS E INTEGRAÇÃO – ARTIGO 4º DA LINDB.

As lacunas são observadas quando não há norma positivada a ser aplicada a um caso 
concreto.

A interpretação não se confunde com a integração. Interpretar é buscar o alcance e o 
sentido da norma. A atividade interpretativa consiste em buscar o sentido e o alcance de uma 
norma já existente. 
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Integrar, por sua vez, significa colmatar, preencher lacunas. A integração da norma é 
atividade pela qual o juiz complementa a norma. E essa necessidade de complementação da 
norma surge porque o legislador não tem como prever todas as situações possíveis no mundo 
fático.

Segundo Maria Helena Diniz em sua clássica obra “As Lacunas no direito”, as lacunas 
não são do direito, mas da lei, omissa em alguns casos. Ou seja, a lacuna nunca irá se referir 
ao ordenamento, mas sim apenas à legislação. Dessa forma, mesmo que exista lei lacunosa, o 
ordenamento é completo, pois existem mecanismos de integração.

Diante da vedação ao non liquet – que significa que o juiz não pode se eximir do de-
ver de julgar alegando lacuna ou desconhecimento da norma –, caso não haja normas legais 
regulamentando a lide, caberá ao juiz, conforme artigo 4º da LINDB, socorrer-se da analogia, 
dos costumes e dos princípios gerais do direito:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

IMPORTANTE: segundo a doutrina tradicional, o art. 4° prevê uma ordem para apli-
cação pelo juiz. No entanto, a doutrina mais moderna tem entendido não haver vinculação a 
essa ordem, especialmente em razão da força normativa dos princípios, que não têm apenas 
função supletiva ou interpretativa, mas também normativa, de modo que poderiam ser aplica-
dos em primeiro lugar.

ATENÇÃO.

O Artigo 5º, § 1º, da CF/88, prevê que as normas que definem direitos fundamentais, 
sendo geradoras de princípios estruturantes do Sistema jurídico, portanto, possuem 
aplicação imediata. Dessa forma, estaremos diante da Eficácia Horizontal dos Direi-
tos fundamentais, devendo ser reconhecida a eficácia imediata dos princípios, prin-
cipalmente as que envolvem direito fundamentais.

Diante disso, os que seguem esse posicionamento constitucional não são favoráveis 
em aceitar a aplicação obrigatória da ordem do artigo 4º da LINDB.

Entretanto, algumas provas objetivas ainda podem considerar o rol do referido artigo 
como preferencial a ser seguido. 

  
Non liquet ou Princípio da Indeclinabilidade: expressão que significa a possibilidade 

de o juiz recusar-se a decidir em razão de não haver norma aplicável. Entende-se ser vedado, 
ante a inafastabilidade da jurisdição. Vejamos o artigo 140 do NCPC:
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Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obs-
curidade do ordenamento jurídico.
Parágrafo único.  O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em 
lei.

Equidade: significa a aplicação da justiça no caso concreto pelo juiz, que, em tese, 
poderia até mesmo discordar do ordenamento posto. Segundo o NCPC, somente pode ser uti-
lizada quando expressamente autorizado (exemplo: justiça voluntária).

Importante salientar que a equidade não está no rol da LINDB como métodos de in-
tegração. Logo, a priori, não poderia ser usada como método integrativo. Entretanto, é possível 
a utilização da equidade quando a lei expressamente autorizar, vide parágrafo único do artigo 
140 do NCPC.

Ainda sobre a equidade, Agostinho Alvim a classificou em: (i) Equidade Legal – ex-
pressamente autorizada em Lei; e (ii) Equidade Judicial – conferida ao Juiz em cada caso con-
creto, podendo ser utilizada sempre que não houver parâmetro de direito objetivo para o refe-
rido caso concreto. 

Pois bem, o juiz utilizará o método de integração quando estiver diante de alguma la-
cuna, as quais, segundo Maria Helena Diniz, podem ser classificadas nas seguintes modalidades:

• Lacuna Normativa: Ausência total de norma para determinado caso concreto.

• Lacuna Ontológica: Presença de norma para o caso concreto, contudo, tal norma 
sofre de ineficácia social.

• Lacuna Axiológica: Presença de norma para o caso concreto, mas está relacionado 
com aplicação insatisfatória ou injusta.

• Lacuna de Conflito ou Antinomia: Choque de duas ou mais normas válidas, confor-
me já estudado no tópico 2.3.

Observe que a integração não se confunde com a subsunção, sendo esta última a 
aplicação direta da norma jurídica a um determinado caso concreto.

Após o esclarecimento inicial, partiremos para o estudo específico das formas de in-
tegração da norma jurídicas, que são: a Analogia, os Costumes e os Princípios Gerais do Direito.



14

7. A ANALOGIA

 A analogia é aplicação de uma norma que regule determinado caso a um outro caso 
concreto para o qual não haja norma específica, em razão de alguma característica semelhente 
entre eles. Nesse contexto, caso não exista uma norma jurídica específica para ser aplicada em 
determinado caso concreto, a analogia será a ferramenta para corrigir o sistema e integrar o 
caso concreto que até o momento não tinha uma norma jurídica específica para solucionar o 
conflito. 

O artigo 499 do CC/02 pode ser utilizado como exemplo da aplicação da analogia, 
onde disciplina que é lícita a venda de bens entre cônjuges quanto aos bens excluídos da co-
munhão. Dessa forma, não há qualquer óbice de se afirmar que é lícita a compra e venda entre 
companheiros quanto aos bens excluídos da comunhão.

Sob essa ótica, vejamos, não existia norma específica que regulasse a venda de bens 
entre companheiros, contudo, como existe uma norma para o caso de venda de bens entre côn-
juges, a mesma norma poderá ser aplicada por analogia no caso concreto entre companheiros.

Diante disso, a analogia pode ser classificada em: (a) Analogia Legal ou Legis – é a 
aplicação de somente uma norma próxima; e (b) Analogia Jurídica ou Iuris – é a aplicação de 
um conjunto de normas próximas, tendo em vista que a situação não pode ser solucionada 
com a aplicação de apenas uma norma, mas sim da extração de vários elementos para possibi-
litar a analogia. Exemplo: O uso da analogia nas regras da ação reivindicatória para a ação de 
imissão de posse.

ATENÇÃO.

Existe diferença entre analogia e interpretação extensiva. No primeiro caso, existe 
a integração da norma jurídica, e, no segundo caso, existe a ampliação do sentido da 
norma, havendo a subsunção.

Importante: Normas de exceção ou normas excepcionais não admitem analogia ou 
interpretação extensiva. Por exemplo: se um pai quiser hipotecar um imóvel para um 
filho, ele não irá precisar da autorização dos demais, pois não será aplicado o artigo 
496 do CC, que exige a autorização para a venda de bens entre pais e filhos. Esta nor-
ma tem caráter excepcional, pois restringe a autonomia privada.

8. OS COSTUMES.

Os costumes podem ser conceituados como sendo as práticas e os usos reiterados 
com conteúdo lícito e relevância jurídica, conforme elucida Flávio Tartuce. Os costumes podem 
ser classificados em: 
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Costumes segundo a Lei – Secundum Legem: A própria Lei expressa os costumes no 
seu texto legal. Exemplo: Artigo 13 e 187 do CC/02. Observe: na aplicação desse costume não 
existe a integração, e sim a subsunção.

 Costumes na falta da Lei – Praeter Legem: No caso de lei omissa, sendo denomina-
do como costume integrativo. Exemplo: o reconhecimento da validade de cheque pós-datado e 
pré-datado, tendo em vista as reiteradas práticas da população, quebrando então a expectati-
va de que essa forma de pagamento seria à vista. (Ler Súmula 370 do STJ). 

Costumes contra a Lei – Contra Legem: É o costume que contraria a Lei, não se ad-
mitindo a sua aplicação no ordenamento jurídico nacional. Portanto, não obstante a doutrina 
reconhecer a sua existência, costumes contra legem não podem ser utilizados como ferramenta 
de integração.

Rubens Limongi França leciona que os costumes têm 05 requisitos para serem apli-
cados como fonte do direito: 01 - Continuidade; 02 – Uniformidade; 03 - Diuturnidade; 04 – Mo-
ralidade; e 05 - Obrigatoriedade.

Ressalta-se ainda que os costumes podem se formar no âmbito do Poder Judiciário, 
gerando o que se convencionou chamar de costume judiciário. Tal espécie de costume é iden-
tificada nas práticas consolidadas no Foro, inclusive no que toca às tendências observadas na 
forma de decidir de alguns órgãos jurisdicionais.

Contudo, costume judiciário não se confunde com jurisprudência. 

Em que pese ambos sejam espécies do gênero “Fontes do Direito”, a jurisprudência 
não é uma simples tendência, e sim uma orientação formada a partir de reiteradas decisões no 
mesmo sentido em um tribunal (e não em apenas alguns dos seus órgãos)5.

Outrossim, não se deve olvidar que costume (judiciário ou não) é uma fonte do direi-
to cuja função primária é integrar lacunas. Jurisprudência, ao seu turno, é uma fonte do direito 
que guia a função jurisdicional.

9. OS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO.

Francisco Amaral conceitua os Princípios como “pensamentos diretores de uma re-
gulamentação jurídica”. São critérios para a ação e para a constituição de normas e modelos 
jurídicos. Como diretrizes gerais e básicas, fundamentam e dão unidade a um sistema ou uma 
instituição. O direito, como sistema, seria assim um conjunto ordenado segundo princípios.

5  Caso venha a dar azo a verbete de súmula de tribunal ou tese jurisprudencial vinculante (repercussão geral, casos 
repetitivos etc), aí se estará diante de jurisprudência consolidada.
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O próprio artigo 5º, da Lei de introdução, traz em seu texto o princípio do fim social 
da norma. Assim, o juiz, na aplicação da lei, deve ser orientado pela função ou fim social, com o 
fito de alcançar a pacificação social.

Os princípios são regramentos básicos aplicáveis a um determinado instituto ou 
ramo jurídico, auxiliando o aplicador do direito na busca da justiça. O artigo 8º do NCPC men-
ciona os princípios: da dignidade da pessoa humana; da proporcionalidade; da razoabilidade; 
da legalidade; da publicidade e da eficiência.

O Código Civil de 2002 consagra três princípios fundamentais, que visam a servir de 
paradigmas interpretativos do Direito Civil, conforme se extrai da obra de Miguel Reale:

• Princípio da Eticidade: as normas de Direito Civil devem ser interpretadas de modo 
a permitir a eticização das relações jurídicas, devendo os seus participantes obser-
varem um mínimo de regras éticas. A consagração da boa-fé objetiva no CC/2002 nos 
arts. 113, 187 e 422 bem expressa o paradigma da eticidade.

• Princípio da Socialidade: as normas de Direito Civil não podem ser interpretadas 
de modo a fazer com que interesses individuais prevaleçam sobre os interesses so-
ciais. O reconhecimento da função social de alguns institutos (arts. 20, 421 e 1.228, 
CC/2002) concretiza o princípio da socialidade.

• Princípio da Operabilidade: o referido princípio tem duas funções: (i) facilitação da 
compreensão das categorias privadas – por exemplo, antes do CC/2002, a distinção 
entre prescrição e decadência era muito nebulosa, razão pela qual o legislador, no 
Código atual, delimitou os conceitos e os esclareceu; (ii) efetividade e concretude das 
normas de Direito Civil – adoção de cláusulas gerais na forma de redigir textos nor-
mativos, o que confere ao juiz maior maleabilidade ao interpretá-los, o que impede 
que os dispositivos legais tornem-se obsoletos, desatualizados.

10. COISA JULGADA, ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.

O artigo 6º da LINDB elucida que a lei nova terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Vejamos:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurí-
dico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou.
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou al-
guém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício te-
nha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio 
de outrem.
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§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já 
não caiba recurso.

A norma jurídica é criada para valer ao futuro. No Direito Brasileiro, portanto, restou 
consagrada a regra geral da irretroatividade das leis, de modo que as leis novas não alcançam 
os fatos pretéritos. Excepcionalmente, entretanto, pode uma determinada norma atingir tam-
bém esses fatos pretéritos, desde que haja expressa disposição neste sentido e que não preju-
dique o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.

A própria Lei de Introdução tratou de conceituar as categorias acima mencionadas:

Ato jurídico perfeito: aquele que foi praticado e consumado perante a vigência de 
determinada norma. Por exemplo: contrato celebrado sob a vigência do CC/1916, cuja execu-
ção ocorra já na vigência do CC/2002.

Direito adquirido: direito que já se incorporou ao patrimônio de alguém (artigo 6º, § 
2º, LINDB).

Coisa julgada: imutabilidade alcançada por uma decisão jurisdicional, que não com-
porta o cabimento de recursos. Trata-se de instituto que interessa mais ao Direito Processual 
Civil (art. 502, CPC/2015).

ATENÇÃO.

Normas constitucionais originárias podem atingir fatos ou atos passados? O STF 
entende que sim. No RE 242740/GO, a Suprema Corte manifestou-se no sentido de 
não haver direito adquirido em face do Poder Constituinte, tanto originário como 
derivado. O poder constituinte instala uma nova ordem jurídica e tudo que lhe é in-
compatível deve ser repelido. 

Ressalta-se que, no Direito Penal, a norma também poderá retroagir se for mais be-
néfica para o réu (artigo 5º, XL, CR/1988).

Obs.: as penhoras realizadas antes da Lei do Bem de Família submetem-se à nova 
Lei? Devem ser desconstituídas, se a violarem? Segundo o STJ, sim, conforme a súmula 205:

Súmula 205. A lei 8.009/90 aplica-se à penhora realizada antes de sua 
vigência. (Ver informativo 467 do STF)

Para o STJ, em razão do fim social da norma, é possível a retroatividade.
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10.1. DIREITO ADQUIRIDO.

O direito adquirido é aquele incorporado ao patrimônio de uma pessoa natural, ju-
rídica ou ente despersonalizado. Como exemplo: Um benefício previdenciário de um cidadão. 

Assunto importante sobre o tema do direito adquirido diz respeito à existência ou 
não de direito adquirido sobre o número de inscrição na OAB, caso esta tenha sido cancelada. 
No julgamento do REsp 795.591-RS (Segunda Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16/08/2007), 
o STJ decidiu que:

4. Cancelado o registro, seja na vigência do Estatuto antigo ou do novo 
regime, inexiste direito à manutenção do número da inscrição originá-
ria (...).

Ainda sobre o direito adquirido, podemos ter a condição suspensiva e o termo a quo, 
vejamos:

Condição Suspensiva: a eficácia do direito fica suspensa até que um evento futuro 
e INcerto ocorra. Logo, a condição suspensiva impede a aquisição e o exercício do direito, de 
modo que o sujeito tem apenas expectativa de direito: um direito em formação (exemplo: artigo 
125 do CC).

Termo a quo: não impede a aquisição do direito, mas apenas o seu exercício, na 
medida em que este só é possível a partir da ocorrência de um evento futuro e Certo. Portanto, 
ao contrário da condição, há certeza sobre a ocorrência do termo e há direito adquirido (exem-
plo: artigo 131 do CC).

10.2. COISA JULGADA.

A coisa julgada consiste na imutabilidade alcançada por uma decisão jurisdicional 
contra a qual não caiba mais recurso (artigo 6º, § 3º, LINDB).

Sobre a coisa julgada, deve-se atentar que não possui caráter absoluto, pois, em ne-
nhuma hipótese poderá a coisa julgada impedir o direito e a garantia fundamental. O principal 
tema referente a esse assunto é visto nas ações de paternidade.



19

COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM PROVA.

A banca CESPE, em concurso público realizado para o cargo de Analista Legislati-
vo e Consultor legislativo da Câmara dos Deputados, no ano de 2014, considerou 
a alternativa FALSA: “É incabível relativizar a coisa julgada, mesmo quando a ação 
de investigação de paternidade tenha sentença definitiva, mas não o conte com o 
exame pericial de DNA”.

Diante disso, o STJ, incialmente considerava o teste de DNA como rainha das pro-
vas (REsp 397.013/MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
11.11.2003, DJ 09.12.2003, p.279). Tal entendimento gerou a Súmula 301 do STJ, que aduz:

“Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exa-
me de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.”

Ressalte-se que, a presunção juris tantum em comento será aplicada apenas na ne-
gativa de realizar o primeiro exame.

Sob essa ótica, o entendimento jurisprudencial do STJ é que o exame de DNA seria 
um fato novo, capaz de gerar uma nova ação de investigação de paternidade, sem que confi-
gure ofensa à coisa julgada anteriormente formada:

- A propositura de nova ação de investigação de paternidade cumulada 
com pedido de alimentos, não viola a coisa julgada se, por ocasião do 
ajuizamento da primeira investigatória – cujo pedido foi julgado impro-
cedente por insuficiência de provas –, o exame pelo método DNA não 
era disponível tampouco havia notoriedade a seu respeito. (STJ, Tercei-
ra Turma, REsp 826.698/ MS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/05/2008)

ATENÇÃO

Apesar de elucidado o entendimento do STJ sobre o exame de DNA, o assunto come-
çou a ser combatido no próprio STJ, sob o argumento de segurança jurídica, pois, 
conforme informativo 384, a cada nova técnica, não se pode rever tudo o que já foi 
decidido, pois tal posição teria reflexos sobre pessoas que há muito seguiram com 
suas vidas. Deve-se preservar uma ordem jurídica estabilizada pela coisa julgada, 
garantida na Constituição da República e leis do país.
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10.3. ATO JURÍDICO PERFEITO. 

O ato jurídico perfeito é a manifestação da vontade lícita, emanada por alguém com-
petente.  Por exemplo: Um contrato anteriormente celebrado e que gera seus efeitos. Sobre o 
ato jurídico perfeito, amigos do ouse, deve-se ter atenção nos seguintes temas:

A Súmula Vinculante n. 1º do STF menciona que ofende a garantia constitucional do 
ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsi-
dera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Comple-
mentar nº 110/2001.

O artigo 2.035 do CC expõe uma hipótese de retroatividade motivada, que ordena a 
aplicação aos negócios jurídicos celebrados antes de vigência do CC/2002, cujos efeitos aden-
trem o ano de 2003, das normas de ordem pública do atual diploma civilista.

11. EFEITOS DA RETROAÇÃO. 

Segundo Maria Helena Diniz, seria possível classificar as excepcionalidades da re-
troatividade quanto aos seus efeitos: 

MÁXIMA: Atinge o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 

MÉDIA: A norma alcança efeitos pendentes do ato jurídico perfeito.

MÍNIMA: Afeta somente os efeitos dos atos anteriores, mas produzidos depois da 
data que entrou em vigor.

12. EFICÁCIA DA LEI NO ESPAÇO – ARTIGO 7º DA LINDB.

O artigo 7º da LINDB regula a aplicação da lei no espaço, regulando também matéria 
sobre o direito internacional. 

Nessa análise, pode-se afirmar que há três sistemas jurídicos vigentes: 1) Territoria-
lidade; 2) Territorialidade Moderada ou Mitigada; e 3) Extraterritorialidade.

Sendo que tais sistemas irão variar conforme a possibilidade ou impossibilidade de 
aplicação da lei estrangeira em um determinado país. 

Em decorrência da soberania, a norma deve ser aplicada na base territorial do país 
que a elaborou. Entretanto, como vivemos em um mundo globalizado, as normas irão ultrapas-
sar a territorialidade do respectivo país. 



21

Diante disso, o Brasil está submetido ao Princípio da Territorialidade Moderada. Sen-
do então aplicada, em regra, a lei brasileira, e, excepcionalmente, a norma estrangeira. 

13. LEI DO DOMICÍLIO – LEX DOMICILII.

A lei do domicílio será aplicada conforme elucida o artigo 7º da LINDB, regulando 
as questões relacionadas ao nome, começo e fim da personalidade, capacidade e direitos de 
família.

Art. 7º A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras 
sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os 
direitos de família.

ATENÇÃO.

O Estatuto processual emergente menciona que compete à autoridade judiciária 
Brasileira processar e julgar as ações em que o réu, independente da sua nacionali-
dade, estiver domiciliado no brasil. (Artigo 21, I, do CPC/2015).

Tratando-se do casamento, o comando enuncia regras específicas que devemos es-
tudar à parte. Primeiramente, quando celebrado o casamento no Brasil, devem ser aplicadas as 
regras quanto aos impedimentos matrimoniais que constam no artigo 1.521 do CC.

Artigo 7º, § 1º Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei 
brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da 
celebração.

Já o casamento entre estrangeiros poderá ser celebrado no Brasil, perante as autori-
dades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes.

Artigo 7º, § 2º O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante 
autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes.

Caso os nubentes tenham domicilio diverso, serão aplicadas as regras, quanto à in-
validade do casamento, do primeiro domicílio conjugal.

Artigo 7º, § 3º Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de 
invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal.

Já em relação ao regime de bens, igualmente incidirá a lei do país do domicílio dos 
nubentes, no caso de domicílio diversos, será aplicado a do primeiro domicílio conjugal. 
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Artigo 7º, § 4º O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do 
país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do 
primeiro domicílio conjugal.

Caso o estrangeiro casado venha a se naturalizar brasileiro, é necessário a autoriza-
ção expressa do cônjuge, para que requeira ao Poder Judiciário o regime da comunhão parcial 
dos bens.

Artigo 7º, § 5º O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, 
mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de 
entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do 
regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de tercei-
ros e dada esta adoção ao competente registro.

Com relação ao divórcio de brasileiros no estrangeiro, o art. 7º, § 6º, da LINDB (re-
dação dada pela Lei 12.036/2009) prevê que o divórcio de brasileiros no estrangeiro só será re-
conhecido no Brasil depois de 01 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de 
separação judicial por igual prazo. Neste caso, a homologação terá efeito imediato, obedecidas 
as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país.

Porém, com a EC 66/2010, o art. 226, § 6º, da CR/1988 passou a prever que o casa-
mento civil dissolve-se com o divórcio, deixando de prever prazos de separação como requisi-
tos para a extinção do vínculo matrimonial.

ATENÇÃO.

Dessa forma, o art. 7º, § 6º, da LINDB perdeu o seu sentido dentro do ordenamento, 
não se adequando ao fim social que orientou a alteração do art. 226, § 6º, da CR.

Em suma, por que exigir prazos de separação de brasileiros que se divorciaram no 
estrangeiro e não exigir dos brasileiros que se divorciaram em território nacional? Diante disto, 
tende a prevalecer que a norma do art. 7º, § 6º, da LINDB foi superada pela EC 66/2010.

Pois bem. O art. 7º, § 8º, da LINDB prevê que o domicílio da pessoa que não tiver re-
sidência fixa será o local em que a mesma for encontrada (moradia habitual).

§ 8º Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada 
no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre.

Em relação aos bens, deverá ser aplicada a norma local dos bens, onde eles se si-
tuam.



23

Art. 8º Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, 
aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados.
§ 1º Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, 
quanto aos bens moveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte 
para outros lugares.
§ 2º O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja 
posse se encontre a coisa apenhada.

Já sobre as obrigações, o artigo 9º consagra a regra do locus regit actum, aplicando-
-se as leis do local em que forem constituídas as obrigações. Nos respectivos parágrafos tere-
mos duas exceções, quais sejam:

• Caso o contrato tenha sido celebrado no exterior para ter efeito no Brasil, dependerá 
de forma essencial prevista na Lei nacional (§ 1º).

• A segunda exceção diz respeito à obrigação resultante do contrato celebrado entre 
pessoas situadas em locais distintos: reputa-se constituída no lugar em que residir o 
proponente (§ 2º).

14. SUCESSÃO DO ESTRANGEIRO.

O artigo 10 da LINDB afirma que a sucessão por morte ou por ausência obedece à 
norma do país do último domicílio do de cujus, também relacionada com o artigo 1.785 do 
CC/2002. Em complemento, a capacidade para suceder será regida pela lei do domicílio do her-
deiro ou legatário (artigo 10, § 1º, LINDB).

Observação: o inventário e a partilha de bens imóveis situados no Brasil, titulariza-
dos por estrangeiro que venha a falecer, tramitará necessariamente perante a Justiça brasileira. 
Trata-se de uma hipótese de competência territorial absoluta (artigo 12, § 1º, LINDB).

ATENÇÃO.

O STJ entende que o comando do art. 10 da LINDB, referente à lei do domicílio do 
de cujus para reger a sua sucessão, não é absoluto: “Ainda que o domicílio do autor 
da herança seja o Brasil, aplica-se a lei estrangeira da situação da coisa – e não a lei 
brasileira- na sucessão de bem imóvel situado no exterior.” (3ª Turma, rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, DJe 05/06/2015)

Importante: O artigo 10, § 1º, da LINDB, menciona que deverá ser aplicada a norma 
mais benéfica – entre a brasileira e a do domicílio do de cujus – ao cônjuge ou aos filhos brasi-
leiros. 
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§ 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada 
pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou 
de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do de cujus.

15. PESSOAS JURÍDICAS INTERNACIONAIS.

Em relação às sociedades e fundações, deve ser aplicada a norma do local de sua 
constituição (art. 11 da LINDB). Os três parágrafos do artigo trazem regras que devem ser segui-
das, vejamos:

O § 1º afirma que, para atuarem no Brasil, as sociedades e fundações necessitam de 
autorização do governo federal.

O § 2º diz que os governos estrangeiros e entidades constituídas para atenderem aos 
anseios dos Estados estrangeiros não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de 
desapropriação.

O § 3º afirma que os governos estrangeiros e afins podem adquirir a propriedade de 
prédios necessários à sede de representações diplomáticas e consulares, sendo a única autori-
zação específica e que deve ser respeita.

16. COMPETÊNCIA.

Em relação à competência judiciária, determina o art. 12, caput, da LINDB que a Jus-
tiça brasileira será competente quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cum-
prida a obrigação. Tratando-se de imóvel situado no Brasil, todas as ações pertinentes devem 
obrigatoriamente tramitar perante a Justiça brasileira (art. 12, § 1º, LINDB). A autoridade judi-
ciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pele lei brasi-
leira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta, 
quanto ao objeto das diligências (art. 12, § 2º, LINDB).

Ademais, de acordo com o artigo 13 da LINDB, quanto aos fatos ocorridos no exterior 
e ao ônus probatórios, devem ser aplicadas as leis estrangeiras. Entretanto, não serão reconhe-
cidas provas que não sejam aceitas pela lei brasileira.

Já para a produção de prova deverá ser aplicada a lei do local da produção. Nes-
se contexto, aquele que arguir direito estrangeiro deverá comprovar a sua vigência e validade 
(artigo 14 da LINDB). A obrigação de indenizar será regida pela lei do local onde ocorreu o ato 
ilícito (lex damni).
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17. SENTENÇA ESTRANGEIRA, CARTAS ROGATÓRIAS E DIVÓRCIOS.

Nos termos do art. 15 da LINDB, será executada no Brasil a sentença que reúna os 
seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente; b) terem sido as partes citadas 
ou tiver ocorrido à revelia; c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades neces-
sárias para a execução no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida por intérprete autoriza-
do; e e) ter sido homologada pelo STJ (EC 45/04).

Ressalta-se que o art. 963 do CPC também trouxe os requisitos:

Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da deci-
são:
I - ser proferida por autoridade competente;
II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia;
III - ser eficaz no país em que foi proferida;
IV - não ofender a coisa julgada brasileira;
V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dis-
pense prevista em tratado;
VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública.
Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, ob-
servar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 
962, § 2º.

Observe-se que o inciso III acima exige apenas que a decisão seja eficaz no país em 
que foi proferida, e não que tenha transitado em julgado, como exigido pela LINDB. Tendo em 
conta isso, o STJ entendeu que o CPC/2015 teria deixado de exigir o trânsito em julgado:

Com a entrada em vigor do CPC/2015, tornou-se necessário que a sen-
tença estrangeira esteja eficaz no país de origem para sua homologação 
no Brasil.
O art. 963, III, do CPC/2015, não mais exige que a decisão judicial que se 
pretende homologar tenha transitado em julgado, mas apenas que ela 
seja eficaz em seu país de origem, tendo sido tacitamente revogado o 
art. 216-D, III, do RISTJ.
STJ. Corte Especial. SEC 14.812-EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
16/05/2018 (Info 626).

Assim, a súmula 420 do STF também ficou superada (“Não se homologa sentença 
proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado”).

Além disso, o artigo 17 da LINDB afirma a necessidade de a decisão homologada não 
ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Vejamos:
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Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer de-
clarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a 
soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

ATENÇÃO.

Em relação ao transporte aéreo internacional, o art. 178, caput, da CF prestigia as 
convenções internacionais sobre o tema, notadamente a Convenção de Varsóvia e 
a Convenção de Montreal. Tais convenções instituíram um tratamento mais preju-
dicial ao consumidor no Brasil, na medida em que preveem limites indenizatórios e 
prazo prescricional de 02 anos para as pretensões dos consumidores.

Ao seu turno, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de adotar como regra 
a restitutio in integrum, fixou o prazo prescricional de 05 anos para as pretensões 
referentes a acidente de consumo. Ou seja, o CDC institui tratamento muito mais fa-
vorável ao consumidor. Assim, num primeiro momento, a jurisprudência prestigiou 
o CDC, principalmente porque a reparação integral dos danos é direito fundamental 
(art. 5º, V e X, CR).

Porém, em sede de Repercussão Geral (tema 210), o STF fixou a seguinte tese: “Nos 
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados interna-
cionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação 
ao Código de Defesa do Consumidor”.

Ademais, outro aspecto importante extraído do artigo 17 supramencionado é a no-
ção dos bons costumes, para elucidar, tomemos como caso o REsp 1.628.974-SP, onde foi discu-
tido se seria juridicamente possível a cobrança, aqui no Brasil, de uma dívida de jogo contraída 
em um cassino nos Estados Unidos da América, mais especificamente no Estado de Nevada. 

O devedor teria emitido quatro “vales” como forma de pagamento, utilizado para 
instruir uma ação monitória contra ele, um procurador de justiça já aposentado.

O caso gerou divergências na jurisprudência brasileira, sendo reconhecido no Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJSP) razão ao cassino americano. Os desembargadores afirmaram 
que o cassino poderia realizar a cobrança no Brasil, mesmo o ordenamento jurídico brasileiro 
vedando a cobrança judicial de dívidas de jogo.

O caso chegou ao STJ com o Ministro relator Ricardo Villas Bôas Cueva, no qual reco-
nheceu ser aplicada, no caso do direito material, a lei estrangeira (Art. 9º, caput, LINDB). 
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Para o relator, a controvérsia em torno da cobrança de dívida contraída no exterior 
não é uma noção rígida, mas um critério que deve ser visto de acordo com a evolução da socie-
dade. 

Ainda complementa dizendo: “não há vedação para a cobrança de dívida de jogo, 
pois existe equivalência entre a lei estrangeira e o direito brasileiro, já que ambos permitem 
determinados jogos de azar, supervisionados pelo Estado, sendo quanto a esses, admitida a 
cobrança”.

Em contrapartida, a ministra Nancy Andrighi afirma não ser possível a cobrança de 
dívida advinda de jogos no território brasileiro. Para ela somente seriam exigidas judicialmente 
quando forem regulamentadas, como a exemplo das loterias.

No entanto, o ministro relator entendeu por bem considerar que as obrigações con-
traídas no exterior são válidas e podem ser cobradas no Brasil, sob pena do enriquecimento 
sem causa, ou até mesmo lesão a boa-fé de terceiro, motivos estes que contrariam a ordem 
pública e os bons costumes. Vejamos a ementa do REsp 1.628.974-SP: 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CO-
BRANÇA. DÍVIDA DE JOGO. CASSINO NORTE-AMERICANO. POSSIBILIDA-
DE. ART. 9º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. 
EQUIVALÊNCIA. DIREITO NACIONAL E ESTRANGEIRO. OFENSA À ORDEM 
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. TRI-
BUNAL ESTADUAL. ÓRGÃO INTERNO. INCOMPETÊNCIA. NORMAS ESTA-
DUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. CERCEA-
MENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Na presente demanda está sendo 
cobrada obrigação constituída integralmente nos Estados Unidos da 
América, mais especificamente no Estado de Nevada, razão pela qual 
deve ser aplicada, no que concerne ao direito material, a lei estrangeira 
(art. 9º, caput, LINDB). 2. Ordem pública é um conceito mutável, atrela-
do à moral e a ordem jurídica vigente em dado momento histórico. Não 
se trata de uma noção estanque, mas de um critério que deve ser revisto 
conforme a evolução da sociedade. 3. Na hipótese, não há vedação para 
a cobrança de dívida de jogo, pois existe equivalência entre a lei estran-
geira e o direito brasileiro, já que ambos permitem determinados jogos 
de azar, supervisionados pelo Estado, sendo quanto a esses, admitida a 
cobrança. 4. O Código Civil atual veda expressamente o enriquecimento 
sem causa. Assim, a matéria relativa à ofensa da ordem pública deve 
ser revisitada sob as luzes dos princípios que regem as obrigações na 
ordem contemporânea, isto é, a boa-fé e a vedação do enriquecimento 
sem causa. 5. Aquele que visita país estrangeiro, usufrui de sua hospita-
lidade e contrai livremente obrigações lícitas, não pode retornar a seu 
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país de origem buscando a impunidade civil. A lesão à boa-fé de terceiro 
é patente, bem como o enriquecimento sem causa, motivos esses ca-
pazes de contrariar a ordem pública e os bons costumes. 6. A vedação 
contida no artigo 50 da Lei de Contravencoes Penais diz respeito à ex-
ploração de jogos não legalizados, o que não é o caso dos autos, em que 
o jogo é permitido pela legislação estrangeira. 7. Para se constatar se 
houve julgamento do recurso de apelação por órgão incompetente e se, 
no caso, a competência é absoluta, seria necessário examinar a compe-
tência interna da Corte estadual a qual está assentada em Resolução e 
no Regimento Interno, normas que não se revestem da qualidade de lei 
federal, o que veda seu conhecimento em recurso especial. 8. A juntada 
dos originais de documento digital depende de determinação judicial 
e, no caso dos autos, tanto o juiz de primeiro grau quanto a Corte esta-
dual dispensaram a providência, dada a ausência de indícios de vício, 
não restando comprovada a violação do art. 365, § 2º, do CPC/1973. 9. 
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, sedimentada em 
recurso repetitivo, a ação monitória fundada em cheque prescrito está 
subordinada ao prazo de 5 (cinco) anos, previsto para a cobrança de dí-
vidas líquidas. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 10. Apesar de se tratar 
de processo monitório, havendo dúvidas acerca do contexto em que de-
ferido o crédito, de valor vultoso, sem a exigência de garantias, deve 
ser permitida a produção de provas em sede de embargos, sob pena de 
cerceamento de defesa. 11. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, 
parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1628974 SP 2016/0254752-4, Relator: Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

Sobre o casamento, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades con-
sulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os demais atos de registro Civil e de tabe-
lionato, inclusive o registro de nascimento e o de óbito dos filhos de brasileiros ou brasileiras 
nascidos no país da sede do Consulado (artigo 18 da LINDB).

Artigo 18 §1º As autoridades consulares brasileiras também poderão 
celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, 
não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os re-
quisitos legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escri-
tura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens 
comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada 
pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adota-
do quando se deu o casamento.       
§2º É indispensável a assistência de advogado, devidamente constituí-
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do, que se dará mediante a subscrição de petição, juntamente com am-
bas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advo-
gado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado 
conste da escritura pública.

Por fim, reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados 
pelos cônsules brasileiros na vigência da Lei de Introdução, desde que satisfaçam todos os re-
quisitos legais (artigo 19, LINDB).

18. ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS ACRESCENTADOS PELA LEI N. 13.655/2018

A nova lei tem por objetivo regular a segurança jurídica e a eficiência na criação e na 
aplicação do direito público, mais precisamente nos âmbitos do Direito Administrativo, Finan-
ceiro, Orçamentário e Tributário, não se aplicando ao direito privado. Vejamos:

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se deci-
dirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam considera-
das as consequências práticas da decisão.  

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação 
da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo 
ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

Note-se que, indiretamente, o artigo 20 mitiga o ativismo judicial, este bastante pre-
sente nas decisões contemporâneas, muitas vezes em face da insuficiente garantia de direitos 
fundamentais por parte do Estado. Desse modo, este artigo condicionou as decisões nas esferas 
administrativa (Administração Pública), controladora (Tribunais de Contas) e judicial (Poder Ju-
diciário) que se utilizem de valores jurídicos abstratos para constituir direitos.

Da análise do dispositivo, tem-se que, para se decidir com base em valores jurídicos 
abstratos, deverão ser analisadas as consequências práticas dessa decisão, a qual deverá fazer 
parte das razões de decidir.

Entende-se por valores jurídicos abstratos as normas principiológicas constitucio-
nais presentes em nosso ordenamento jurídico (dignidade da pessoa humana, moralidade, 
etc.), as quais possuem força normativa, sendo amplamente utilizadas nas decisões judiciais 
para assegurar direitos mínimos aos cidadãos que procuram o Poder Judiciário, impondo pres-
tações ao Poder Público.

Acreditamos que consequências práticas sejam as consequências econômicas da 
decisão, obrigando o órgão julgador/controlador a analisar os efeitos práticos da decisão a ser 
proferida com base em princípios constitucionais, para, com base nessa premissa, conceder ou 
denegar o pedido.
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O parágrafo único do artigo 20 vai além ao exigir que as decisões sejam motivadas, 
demonstrando-se a necessidade e adequação da determinação, bem como as razões pelas 
quais foi adotada tal medida em detrimento de alternativas possíveis. Esse dispositivo aplica-
-se às decisões que imponham alguma medida ou tenham por escopo invalidar ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa.

Importante lembrar que, doutrinariamente, necessidade e adequação são subprin-
cípios do princípio da proporcionalidade, em que necessidade significa analisar se a medida é 
a mais acertada para o caso concreto (se é ou não excessiva), já adequação significa analisar se 
a medida adotada atingirá a finalidade pretendida.

Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judi-
cial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências ju-
rídicas e administrativas.

Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, 
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra 
de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, 
não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em 
função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Note-se que o legislador abordou mais uma vez decisões que determinem a invali-
dação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, acrescentando no artigo 21 
e seu parágrafo único mais um requisito para esse tipo de decisão. Desse modo, nos termos do 
art. 20 e 21, a decisão deverá conter motivação com demonstração da necessidade e adequa-
ção da determinação, bem como as razões de se ter desprezado as outras possíveis alternativas 
para o caso, e, além disso, deverá indicar expressamente as consequências jurídicas e adminis-
trativas.

Em relação à regularização contida no parágrafo único, o legislador visa que o órgão 
julgador (administrativo, controlador ou judicial) defina os efeitos que a invalidação do ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma gerará perante a Administração Pública, os envolvidos e 
terceiros. Trata-se de preocupação quanto aos efeitos extraprocessuais relativos a situações 
jurídicas já consolidadas ou em fase de consolidação.

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão consi-
derados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências 
das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos admi-
nistrados.
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§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, con-
trato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condiciona-
do a ação do agente. 

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gra-
vidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a ad-
ministração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes do agente.

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosime-
tria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

Analisando o caput do art. 22 e seu §1º, tem-se a flagrante tentativa de tornar mais 
branda a aplicação da lei, em face das realidades fáticas de cada gestor, tendo em vista que 
são diferentes a depender do local em que se inserem. Desse modo, o legislador condiciona as 
decisões aos obstáculos e à realidade fática do gestor, às políticas públicas acaso existentes e 
ao direito dos administrados envolvidos.

Interessante mencionar que esse dispositivo aplica-se precipuamente às decisões 
provenientes dos Tribunais de Contas, posto que os argumentos mais utilizados nos processos 
sejam a falta de internet ou a falta de contador na região, entre outros argumentos fajutos, 
evidenciando que esse artigo visa a amenizar o exercício fiscalizador por parte do Tribunal de 
Contas, o que não deveria ser feito, uma vez que não há que se falar em descumprimento de 
uma obrigação imposta legalmente, alegando a realidade fática, pois, nesses casos esta não 
pode se sobrepor ao direito.

Além disso, no que concerne às sanções aplicadas, o legislador apenas positivou no 
§2º o que já era praxe nas decisões do Tribunal de Contas, impondo que na aplicação das san-
ções sejam levadas em conta a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos causados 
à Administração Pública, os agravantes, os atenuantes e os antecedentes. Além disso, dispõe 
no §3º que, em havendo sanções de mesma natureza e sobre o mesmo fato, estas deverão ser 
levadas em conta na dosimetria das sanções.

Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabele-
cer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeter-
minado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, de-
verá prever regime de transição quando indispensável para que o novo 
dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcio-
nal, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

Parágrafo único.  (VETADO)
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A ratio do art. 23 é incluir a possibilidade de concessão de prazo para que os admi-
nistradores e os administrados possam se adaptar aos efeitos provenientes de mudanças de 
interpretação sobre determinada norma pela Administração Pública, pelo Tribunal de Contas 
ou pelo Poder Judiciário.

Assim, quando essa mudança de interpretação for relativa à norma jurídica que tra-
ga conceito indeterminado, capaz de gerar novo dever ou novo condicionamento de direito, de-
verão ser criadas regras de transição (modulação dos efeitos), para que o novo posicionamento 
seja cumprido de forma proporcional, equânime e eficiente, desde que não traga prejuízos aos 
interesses gerais. 

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, 
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma adminis-
trativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orien-
tações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança pos-
terior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 
constituídas.   

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e 
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em juris-
prudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas 
por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.   

O caput do artigo supra traz a possibilidade de convalidação de ato, contrato, ajuste, 
processo ou norma administrativas, devendo, na revisão do ato, serem consideradas as orien-
tações gerais vigentes à época de sua prática, não da época de seu julgamento, tendo em vista 
que referidas orientações podem mudar ao longo do tempo e os processos de revisão geral-
mente são bastante demorados, de modo a assegurar a segurança dos atos que já se tenham 
completados. 

Art. 25.  (VETADO).

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação con-
tenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição 
de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão ju-
rídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e pre-
sentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com 
os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 
efeitos a partir de sua publicação oficial.

§ 1º O compromisso referido no caput deste artigo
I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compa-
tível com os interesses gerais;
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II – (VETADO);
III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicio-
namento de direito reconhecidos por orientação geral;
IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu 
cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.   

§ 2º (VETADO)

 O art. 26 da LINDB traz a possibilidade de negociação com particulares em caso de 
irregularidade, incerteza jurídica ou litígio, através da celebração de um acordo (compromisso), 
desde que ouvidos os órgãos jurídicos (AGU, PGE, PGM) e, em casos relevantes, seja realizada 
audiência pública.

Além disso, conforme dispõe o §1º, para que o compromisso seja firmado, a solução 
deverá ser proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; não poderá 
conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por 
orientação geral; deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumpri-
mento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

Art. 27.  A decisão do processo, nas esferas administrativa, controlado-
ra ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou 
prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta 
dos envolvidos. 

  
§ 1º A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamen-
te as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. 
  
§ 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado com-
promisso processual entre os envolvidos.   

O art. 27 traz a possibilidade de o gestor ou o juiz aplicar como sanção compensa-
ções à administração, em caso de erros que não constituam infrações graves e que possam ser 
reparados, quando restar demonstrado que o administrado recebeu benefícios indevidos ou 
causou prejuízos à Administração Pública.

Assim, a decisão que determinar a compensação, ou seja, a aplicação de sanção me-
nos rigorosa, como no caso de uma multa, deverá ser fundamentada, conforme se extrai do art. 
20 da presente lei, podendo ser celebrado compromisso, para assegurar o cumprimento das 
obrigações assumidas.

Art. 28.  O agente público responderá pessoalmente por suas decisões 
ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.   (Incluído pela 
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Lei nº 13.655, de 2018)

§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO).

Trata-se de importante inovação quanto à responsabilização de agentes públicos, 
haja vista a especificação de que, para que o agente seja responsabilizado, suas decisões ou 
opiniões técnicas deve ter sido feitas mediante dolo ou erro grosseiro. 

Importante destacar que esse dispositivo contrapõe a Constituição Federal, a qual 
traz, em seu art. 37, §6º, que os agentes responderão nos casos de dolo ou culpa, a qual é di-
vidida em culpa grave, leve ou levíssima. Assim, pode-se concluir que o legislador optou por 
responsabilizar o agente público somente em casos de dolo ou culpa grave.

Por agente público deve ser entendido aquele que desempenha função típica da 
Administração Pública, de modo que Magistrados, membros do Ministério Público, Defenso-
ria Pública e da Advocacia Pública continuam a ser regidos em suas funções típicas por suas 
leis especiais, uma vez que, apesar de a presente lei ser posterior, ela é geral (critério da es-
pecialidade). Assim, referidos membros responderão de acordo com este artigo se estiverem 
desempenhando função atípica administrativa, a exemplo da realização de uma licitação pelo 
presidente do tribunal.

Além disso, como o dispositivo não foi expresso e interpretando-o conforme a Cons-
tituição (art. 37, §6º), entende-se que a responsabilização continuará a ser regressiva, ou seja, 
primeiro o Estado deverá ser responsabilizado, depois este buscará a responsabilização do 
agente. 

Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por 
autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, pode-
rá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, 
preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na de-
cisão.

§ 1º A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e 
demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e 
regulamentares específicas, se houver.
§ 2º (VETADO).  

A previsão de consulta pública consagra a transparência dos atos do executivo, bem 
como a soberania popular, inovando no ordenamento jurídico, em que o gestor consulta os ad-
ministrados por meio eletrônico antes de praticar os atos. O §1º abre a possibilidade de serem 
editados regramentos sobre essa consulta pública eletrônica.
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Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança 
jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, 
súmulas administrativas e respostas a consultas.

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão 
caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, 
até ulterior revisão.

Esse dispositivo consagra a segurança jurídica, impondo às autoridades públicas 
que atuem pela manutenção das normas, atos e decisões, incluídos a Administração Pública, 
os Tribunais de Contas e o Poder judiciário quanto à consolidação de suas decisões e jurispru-
dências. Além disso, o parágrafo único afirma que os regulamentos, súmulas administrativas e 
respostas a consultas vincularão o órgão que as emitiu.

Importante! A Procuradoria Geral da República encaminhou Nota Técnica Conjunta 
nº 1/2018 elaborada pelas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão 
do MPF e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão cuja conclusão foi pela 
necessidade de “haver veto integral ao referido Projeto de Lei, sob pena de desfazer 
o vigente sistema de controle, responsabilização e ressarcimento por atos lesivos 
ao erário e ao interesse público. Em outras palavras, a nova lei conduz à impunida-
de”. No entanto, houve a promulgação da nova lei, com alguns vetos, conforme vis-
to. A leitura da referida Nota Técnica seria interessante: <http://www.mpf.mp.br/
atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/Nota%20Tecnica%201_2018.pdf>.


