
Por que você está diante de um Manual de Direito Civil perfeito para concursos, provas e exames?

Porque este livro é escrito numa LINGUAGEM DIRETA e ALTAMENTE SISTEMATIZADA, sem exa-
geros linguísticos e com foco constante na melhor e mais atualizada informação, de modo que 
se tem um texto que, de um lado, vai direto ao ponto e é sistematizado e, de outro, traz o maior 
número possível de informações úteis para você.

Além disso, no decorrer do texto usamos GRIFOS, ITÁLICOS e NEGRITOS, proporcionando a 
você verifi cação fácil do início de cada ponto, e das palavras, expressões e informações-chave, 
facilitando ao máximo a leitura, a compreensão e a fi xação das matérias.

Não bastasse, você terá, no fi nal de cada capítulo do livro, um QUADRO SINÓTICO com o resu-
mo deste, proporcionando uma revisão rápida da matéria, com o intuito de solidifi car o conhe-
cimento de cada capítulo que terminar de ser lido, e também para possibilitar uma passagem 
de olhos na matéria estudada pouco antes de se submeter a uma prova.

Mas não paramos aí. No fi nal de cada capítulo você encontrará um número expressivo de 
QUESTÕES COMENTADAS, essenciais ao desenvolvimento do raciocínio jurídico e à fi xação da 
matéria. Cada questão é comentada item por item quando necessário, e foram escolhidas den-
tre os principais concursos da área Jurídica, além de concursos de Tribunais e da área Fiscal, e 
também do Exame de Ordem.

Em resumo, os profi ssionais, estudantes universitários, examinandos de concursos públicos e 
exame de ordem e demais interessados têm em mãos um verdadeiro MANUAL COMPLETO de 
DIREITO CIVIL, que certamente será decisivo nas pesquisas e estudos com vista ao enfrenta-
mento dos desafi os profi ssionais, bem como das provas, concursos e exames.

Boa leitura e sucesso!
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Por que você está diante de um Manual de Direito Civil perfeito para concursos, 
provas e exames?

Porque este livro é escrito numa LINGUAGEM DIRETA e ALTAMENTE 
SISTEMATIZADA, sem exageros linguísticos e com foco constante na melhor e mais 
atualizada informação, de modo que se tem um texto que, de um lado, vai direto ao ponto 
e é sistematizado e, de outro, traz o maior número possível de informações úteis para você.

Além disso, no decorrer do texto usamos GRIFOS, ITÁLICOS e NEGRITOS, 
proporcionando a você verificação fácil do início de cada ponto, e das palavras, expressões e 
informações-chave, facilitando ao máximo a leitura, a compreensão e a fixação das matérias.

Não bastasse, você terá, no final de cada capítulo do livro, um QUADRO SINÓTICO 
com o resumo deste, proporcionando uma revisão rápida da matéria, com o intuito de solidificar 
o conhecimento de cada capítulo que terminar de ser lido, e também para possibilitar uma 
passagem de olhos na matéria estudada pouco antes de se submeter a uma prova.

Mas não paramos aí. No final de cada capítulo você encontrará um número 
expressivo de QUESTÕES COMENTADAS, essenciais ao desenvolvimento do raciocínio 
jurídico e à fixação da matéria. Cada questão é comentada item por item quando necessário, 
e foram escolhidas dentre os principais concursos da área Jurídica, além de concursos de 
Tribunais e da área Fiscal, e também do Exame de Ordem.

Em resumo, os profissionais, estudantes universitários, examinandos de concursos 
públicos e exame de ordem e demais interessados têm em mãos um verdadeiro MANUAL 
COMPLETO de DIREITO CIVIL, que certamente será decisivo nas pesquisas e estudos 
com vista ao enfrentamento dos desafios profissionais, bem como das provas, concursos e 
exames.

Boa leitura e sucesso!
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Capítulo 1

prinCÍpios Do Direito 
CiViL e Lei De introDução 

Às normAs Do Direito 
BrAsiLeiro – LinDB

1.1. PrincíPios do direito civil

Miguel Reale, coordenador da comissão que redigiu o anteprojeto que deu origem ao 
novo Código, salienta que esse é norteado por três princípios: o da socialidade, o da eti-
cidade e o da operabilidade. Tais princípios fazem refletir os elementos acima apontados.

O princípio da socialidade é aquele que impõe prevalência dos valores coletivos sobre 
os individuais.

Já o princípio da eticidade é aquele que impõe a justiça e a boa-fé nas relações civis.
O princípio da operabilidade, por sua vez, é aquele que impõe soluções viáveis, ope-

ráveis e sem grandes dificuldades na aplicação do direito. Está contido nesse princípio o da 
concreção, pelo qual o legislador deve criar leis pensando em situações as mais concretas 
possíveis, evitando ser muito abstrato, ou quando não possível, dando poderes ao juiz para 
resolver o conflito de modo a melhor atender às diretrizes legais. O princípio da operabi-
lidade é identificado no Código Civil, por exemplo, quando este confere ao juiz papéis 
mais abrangentes, tais como papel de juiz moderador (ex.: juiz que pode reduzir o valor de 
multas, caso abusivas) e de juiz com maior discricionariedade (ex.: juiz que está diante de 
cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, que permitem que esse agente bus-
que a melhor solução para o caso concreto, diante das diretrizes traçadas pela lei).

Apesar de não mencionado expressamente por Miguel Reale, entendemos que tam-
bém norteia o Código Civil o princípio da dignidade da pessoa humana, que é aquele que 
impõe respeito aos múltiplos aspectos da personalidade humana, como a moral, a intelectual 
e a física. A existência de um capítulo no Código Civil destinado exclusivamente aos di-
reitos da personalidade, somada à previsão constitucional da proteção da dignidade da 
pessoa humana demonstram que o princípio em tela informa o atual Código Civil.

E também não há como negar que o Código Civil ainda dá primazia à propriedade 
individual, à autonomia da vontade e à igualdade. A primeira é garantida pela Cons-
tituição e pelo Código Civil. A segunda ainda é a fonte inicial da formação das relações 
jurídicas civis. E a igualdade, entendida em seu sentido amplo (tratar igualmente os iguais 
e desigualmente os desiguais), é o princípio que fundamenta as relações privadas, na qual 
se busca o equilíbrio entre as partes, diferentemente do que ocorre nas relações públicas, 
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2 Manual Completo de Direito Civil • Wander Garcia e Gabriela Rodrigues

em que há supremacia do interesse público sobre o interesse privado, em nítida situação 
de desequilíbrio.

A partir dessas observações, é possível criar uma Teoria dos Princípios Basilares, ou 
seja, uma teoria que visa a identificar quais são os princípios do Direito Civil que inspiram 
e norteiam todos os outros princípios e regras desse macrossistema.

Nesse sentido, pode-se dizer que são princípios basilares do Direito Civil os seguin-
tes: a) autonomia da vontade; b) igualdade; c) propriedade individual; d) solidariedade 
social (contendo as ideias de socialidade, eticidade e dignidade da pessoa humana); e e) 
operabilidade.

Além dos princípios basilares, e abaixo deles, temos os princípios-norma, que são 
as normas jurídicas aplicáveis a determinada categoria de relações, dotadas de especial re-
levância e alta carga valorativa. São exemplos desses princípios os da função social dos 
contratos (aplicável aos contratos), da boa-fé objetiva (aplicável aos contratos), da função 
social da propriedade (aplicável ao direito de propriedade), da igualdade entre os filhos 
(aplicável ao direito de família e sucessões), entre outros.

Tais princípios têm as seguintes características: a) têm aplicação direta e imediata aos 
casos concretos; b) têm hierarquia em relação às meras regras-norma, hierarquia essa que 
é chamada de hierarquia material caso estejam previstos em leis da mesma categoria das 
regras (ex.: há hierarquia material, e não formal, entre um princípio previsto no Código 
Civil e uma mera regra prevista no mesmo Código); c) servem de elemento integrativo e de 
vetor interpretativo aos aplicadores do Direito.

Por fim, temos os princípios gerais do direito, que são as diretrizes políticas, sociais 
e jurídicas extraídas do sistema jurídico como um todo. Um exemplo desse princípio é o da 
presunção de boa-fé. Tais princípios somente são aplicados em caso de lacunas, ou seja, em 
casos de vazio no sistema jurídico. E, mesmo assim, tais princípios são só chamados caso 
a lacuna não possa ser resolvida com a analogia e os costumes. Dessa forma, tais princípios 
não têm aplicação direta e imediata aos casos concretos, dependendo, para sua aplicação, 
da existência de lacuna que não possa ser suprida pelos elementos mencionados.

1.2. lei de introdUÇÃo Às norMAs do direito BrAsileiro

1.2.1. Finalidade da lei de introdução às normas do direito Brasileiro

A primeira lei que tratou da introdução às normas do Direito Brasileiro foi a Lei 
3.071/1916 (antigo Código Civil), que o fazia em seus artigos 1º a 21. Essas normas foram 
revogadas pelo Decreto-Lei 4.657/1942, atualmente em vigor.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é norma introdutória do Direito 
como um todo, e não apenas do Direito Civil, como parecia ser, diante do nome que de-
tinha antes (Lei de Introdução ao Código Civil). Tal lei, na verdade, tem três finalidades.

A primeira delas, e a que mais se sobressai, é a de regular a forma de aplicação das 
leis em geral: a) o início e a duração de sua obrigatoriedade (arts. 1º e 2º); b) os mecanis-
mos de integração em caso de lacuna (art. 4º); c) os critérios de interpretação (art. 5º); e d) 
os meios de preservação da segurança jurídica em face da edição de novas normas (art. 6º) 
e a alteração mais recente inserida pela Lei 13.655/2018, que define balizas de interpreta-
ção sobre decisões exaradas pelo Poder Público em face do particular. 

MANUAL DE DIREITO CIVIL.indb   2 17/01/2019   09:55:25



 Capítulo 1 • Princípios do Direito Civil e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB 3

A segunda finalidade é a de regular o direito internacional privado brasileiro (arts. 
7º a 17).

A última é a de regular os atos civis praticados no estrangeiro pelas autoridades 
consulares brasileiras (arts. 18 e 19).

A primeira finalidade incide não só sobre a aplicação das normas de Direito Civil, 
mas sobre o Direito como um todo, ressalvada a existência de uma lei especial dispondo 
de modo contrário. Por exemplo, em Direito Penal, sob o argumento de que existe uma 
lacuna, não será possível valer-se da analogia para considerar crime um tipo de conduta 
ainda não regulada pelo Direito, por haver vedação dessa forma de integração na lei penal.

Neste texto veremos as principais regras da LINDB que interessam diretamente ao 
Direito Civil, devendo o leitor buscar os detalhes específicos de outros ramos jurídicos, 
tais como o Direito Internacional e a Hermenêutica, nos textos correspondentes. 

1.2.2. Fontes do direito

Quando se pergunta “quais são as fontes do Direito”, fica sempre a dúvida sobre a qual 
fonte a indagação se refere. Existem fontes criadoras do Direito (legislador, por exemplo). 
Há fontes formais do Direito (a lei, por exemplo). Há fontes históricas do Direito (fatos 
históricos marcantes que deram origem à modificação de uma lei).

As fontes formais do Direito podem ser divididas em duas espécies: principais e 
acessórias.

As fontes formais principais são: a lei, a analogia, o costume e os princípios gerais 
do direito. Como adotamos o sistema romano-germânico, de início, só a lei é fonte formal 
principal. Apenas em caso de lacuna é que se admite que o aplicador se valha da analogia, 
do costume e dos princípios gerais, nessa ordem, como fonte formal jurídica (art. 4º da 
LINDB).

Para completo entendimento do assunto, é importante destacar que, por lei, deve-se 
entender norma constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, resolução 
legislativa, decreto legislativo e medida provisória.

Já as fontes formais secundárias ou acessórias são: os decretos, as resoluções admi-
nistrativas, as instruções normativas, as portarias etc. São acessórias pois guardam obe-
diência a uma fonte principal.

Doutrina e jurisprudência são consideradas, tradicionalmente, como fontes não for-
mais ou fontes indiretas (mediatas). Isso porque trazem preceitos não vinculantes. São 
também consideradas fontes meramente intelectuais ou informativas.

Há de se fazer alguns temperamentos com relação à jurisprudência. Isso porque, ape-
sar de um entendimento reiterado pelos tribunais não ter força de lei, a Emenda Cons-
titucional 45/2004 estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que terá efeito vinculante e incidirá 
sobre a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja 
controvérsia (art. 103-A da CF).

Tais súmulas, ainda que declarativas em relação ao que é Direito, poderão ser consi-
deradas verdadeiras fontes formais, já que têm eficácia erga omnes.
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O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei (art. 140, parágrafo único, 
do NCPC), como o previsto no art. 11, II, da Lei 9.307/1996. Isso não impede que o juiz, 
ao aplicar a lei, busque a forma mais equânime de fazê-lo. Ou seja, deve o juiz agir com 
“equidade dentro da lei”. O que não pode é ignorar a lei e simplesmente decidir do modo 
que entender ser mais equânime. Reconhece a doutrina que também é possível valer-se da 
equidade quando haja lacuna e nenhum dos critérios previstos na lei consiga integrá-la. 
De qualquer forma, entendemos ser difícil que isso se configure, pois, um dos princípios 
gerais de direito, último recurso a ser utilizado em caso de lacuna, é o da igualdade, que 
remete justamente à ideia de equidade.

Em matéria de prova, ou seja, no que concerne a questões de “fato” (e não de “di-
reito”), “em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiên-
cia comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as 
regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial” (art. 375 do 
NCPC).

A integração pode ser definida como o processo de preenchimento de lacunas, me-
diante a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, nessa ordem, 
criando-se norma individual para o caso. Repare que há uma ordem de preferência na 
utilização das fontes. Comecemos com a primeira.

Decidir de acordo com a analogia consiste em aplicar, a um acontecimento não 
regulado por uma norma jurídica, outra norma prevista para hipótese semelhante. São 
necessários os seguintes procedimentos: a) comparar as semelhanças entre as hipóteses; 
b) avaliar se a semelhança justifica um tratamento jurídico idêntico. O fundamento da 
utilização da analogia é o princípio da igualdade. Utiliza-se muito aqui os argumentos 
vistos, especialmente o argumento a fortiori, que compreende o “a maiori ad minus” e 
o “a minori ad maius”. Não sendo possível a utilização da analogia, deve-se recorrer aos 
costumes.

Decidir de acordo com o costume consiste em aplicar as normas decorrentes da prá-
tica reiterada de determinado ato, com a convicção de sua obrigatoriedade jurídica. O cos-
tume, que é fonte formal secundária do direito, tem dois elementos: a) o objetivo (o uso); 
e b) o subjetivo (a crença na sua obrigatoriedade). Em relação à lei, são divididos em: a) 
contra legem (contrários à lei); b) praeter legem (quando não estiver regulado em lei); c) 
secundum legem (quando a lei já o reconhece). As normas costumeiras a serem aplicadas 
na forma do art. 4º da LINDB são aquelas praeter legem. O costume contra a lei só poderá 
ser aplicado nos casos de lacuna superveniente, ou seja, naqueles casos em que a lei não 
acompanhou as mudanças na sociedade, continuando a prescrever comandos patente-
mente em descompasso com a nova realidade. Só em situações muito excepcionais é que 
se pode admitir tal possibilidade. Não sendo possível valer-se dos costumes, socorre-se 
dos princípios gerais de direito.

Decidir de acordo com os princípios gerais de direito consiste em aplicar as ideias 
políticas, sociais e jurídicas subjacentes ao sistema jurídico. Se a questão fática posta à apli-
cação da lei pode ser resolvida pela utilização de um princípio de direito pertinente aos 
fatos apresentados, não estaremos diante de lacuna. Deve-se a ela aplicar o princípio, que 
é lei voltada para o caso. Quando não houver lei ou princípio jurídico pertinente ao caso é 
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que estaremos diante de lacuna. Não sendo possível recorrer à analogia e ao costume, re-
corre-se aos princípios gerais do direito, que, como o próprio nome diz, não são especiais 
em relação àquela questão. São princípios que norteiam o direito como um todo, como: o 
da igualdade, o da legalidade, o da presunção de boa-fé, o da proibição do locupletamento 
ilícito, o da dignidade da pessoa humana etc.

1.2.3.5.3. Correção das antinomias

Muitas vezes o problema não é de ausência de lei ou de normas, mas de existência 
de mais de uma norma conflitando entre si. Não se tem nesse caso lacuna, a ensejar uma 
integração; tem-se antinomia, a ensejar uma correção, que também só terá efeito para o 
caso concreto em que o Direito será aplicado.

Pode-se conceituar o instituto da antinomia como a situação de conflito entre duas 
ou mais normas jurídicas.

Quanto ao critério de solução do conflito, a antinomia pode ser dividida em duas 
espécies: a) aparente, quando a própria lei tiver critério para a solução do conflito; b) real, 
quando não houver na lei critério para a solução do conflito.

A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) 
o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre 
a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), 
pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis 
derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral.

Caso não seja possível solucionar o conflito pela utilização dos critérios menciona-
dos, estaremos diante de uma antinomia de segundo grau, já que o conflito não será en-
tre simples normas, mas entre os critérios (hierárquico, cronológico e de especialidade). 
Confira-se os metacritérios para a solução de antinomias de segundo grau. Entre o: a) 
hierárquico e o cronológico, prevalece o hierárquico (norma superior-anterior), pois a 
competência é mais forte que o tempo; b) da especialidade e o cronológico, prevalece o 
da especialidade (norma especial-anterior), em face do princípio da igualdade, admitin-
do-se exceções no caso concreto; c) hierárquico e o da especialidade, não é possível es-
tabelecer um metacritério de antemão, com alguma vantagem para o critério hierárquico, 
em virtude da competência.

1.3. QUAdro sinÓtico

1.Existência, validade e eficácia das leis.
1.1. Existência: é a qualidade da lei ter cumprido o ciclo necessário à sua formação. Ocorre após a sanção ou a rejeição 
ao veto.

1.2. Validade: é a qualidade da lei de não ser contrária à ordem jurídica. 

1.3. Eficácia: é a qualidade de poder produzir efeitos.

a) Requisitos: publicação + período de vacância;

b) Vacatio Legis (VL): salvo disposição contrária, é de 45 dias (no Brasil) e 3 meses (no exterior). Havendo nova publicação 
durante a VL, corre novo prazo. Se for após a VL, considera-se lei nova, preservando-se os efeitos produzidos.
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2.Vigência da lei no tempo.
2.1 Regra: pelo princípio da continuidade, a lei tem vigência indeterminada.

2.2 Exceções: lei temporária, suspensão da execução pelo Senado (declaração incidental de inconstitucionalidade), não 
recepção pela nova ordem constitucional, revogação por outra lei.

2.3 Espécies de revogação.
2.3.1 Quanto a extensão: ab-rogação (todo o texto); derrogação (parte do texto).

2.3.2 Quanto à forma: expressa (declaração inequívoca); tácita ou indireta (incompatibilidade ou regulamentação de uma 
matéria por inteiro).

2.4 Ultratividade: a lei revogada não tem mais vigência, mas pode ainda ter vigor quanto a atos do seu tempo.

2.5 Repristinação: é a restauração da lei revogada por ter a lei revogadora perdido a vigência. Nosso direito não admite, 
salvo disposição expressa na lei que tiver revogado a lei revogadora (art. 2º, § 3º, da LINDB).

2.6 Conflito da lei no tempo.
2.6.1 Regra: a lei nova renova a lei anterior.

2.6.2 Exceção: a lei geral nova não revoga lei especial velha.

2.6.3 Limites à retroatividade da lei: a lei nova não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. 
Por outro lado, pode retroagir: i) para beneficiar (aplicação imediata); ii) se a convenção contrariar preceitos de ordem 
pública.

3. Aplicação de lei em caso de lacuna.
O juiz não pode se eximir de julgar, cabendo-lhe aplicar sucessivamente a analogia, os costumes e os princípios gerais 
do direito.

1.4. QUestões coMentAdAs

1.4.1. eficácia da lei no tempo

(Ministério Público/BA – CEFET) Assinale a alternativa INCOR-
RETA sobre as regras de vigência das leis, segundo a Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: 
(A) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 

vigor até que outra a modifique ou revogue. 
(B) A lei posterior revoga a anterior quando expressa-

mente o declare ou quando seja com ela incompa-
tível. 

(C) A lei posterior revoga a anterior quando regule in-
teiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

(D) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou es-
peciais a par das já existentes, revoga a lei anterior. 

(E) Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 

A: assertiva correta (art. 2º, caput, da LINDB); B: assertiva correta 
(art. 2º, § 1º, da LINDB); C: assertiva correta (art. 2º, § 1º, da LINDB); 
D: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois nesse caso essa 
lei nova não revoga nem modifica a lei anterior (art. 2º, § 2º, da LIN-
DB); E: assertiva correta (art. 2º, § 3º, da LINDB). 

Gabarito “D”

(Juiz de Direito/AM – FGV) O fenômeno da repristinação 
consiste 
(A) na revogação parcial de uma lei. 
(B) na restauração da vigência de uma lei revogada, por 

ter a lei revogadora perdido a vigência, e somente 
ocorre em virtude de disposição expressa que a pre-
veja. 

(C) na restauração da vigência de uma lei revogada, por 
ter a lei revogadora perdido a vigência, e ocorre inde-
pendentemente de disposição expressa que a preveja. 

(D) na extinção da obrigatoriedade de lei temporária. 
(E) na revogação de uma lei por outra que regule intei-

ramente a matéria de que tratava a anterior. 

A: incorreta, porque a alternativa trata da derrogação, que é a revo-
gação parcial de uma lei; B: correta, pois repristinação é o fenômeno 
que restaura a vigência de uma lei revogada, devido ao fato de sua 
lei revogadora ter sido revogada. Assim, a primeira lei é revogada 
pela segunda que, por sua vez, é revogada pela terceira. Essa terceira 
lei – ao revogar a segunda – restauraria então a vigência da primeira. 
Isso é possível no nosso sistema, desde que esta última lei da cadeia 
sucessória tenha expressamente determinado a restauração da pri-
meira (art. 2º, § 3º, da LINDB); C: incorreta, pois não há repristinação 
automática em nosso sistema; D: incorreta, pois a extinção da obri-
gatoriedade da lei provisória não guarda relação com o fenômeno 
da repristinação; E: incorreta, pois a assertiva refere-se à revogação 
global (ab-rogação), a qual ocorre quando uma nova lei regulamenta 
inteiramente a matéria abordada noutra lei. 

Gabarito “B”

(Magistratura/PB – CESPE) À luz das disposições legais e da 
jurisprudência acerca da vigência e da eficácia da lei, 
assinale a opção correta.
(A) A norma declarada inconstitucional é nula ab ori-

gine e, em regra, não se revela apta à produção de 
efeito algum, sequer o de revogar a norma anterior, 
que volta a viger plenamente nesse caso. 

(B) As regras de direito intertemporal, segundo as 
quais as obrigações devem ser regidas pela lei vi-
gente ao tempo em que se constituíram, não são 
aplicáveis quando a obrigação tiver base extracon-
tratual. 
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