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                IMPORTANTE 
 
 Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Curso de Reta Final para a Defensoria Pública do Estado 
do Goiás. É uma alegria imensa saber que vocês confiaram ao RDP essa tarefa tão nobre que é a educação. 
Obrigado por confiar em nosso trabalho e permitir a continuidade e expansão do nosso projeto.  
 
 Na data de hoje, iniciamos o nosso curso com a primeira meta do nosso Vadinho. Para quem ainda 
não conhece, o Vadinho é composto de metas, em que abordamos a legislação nacional e internacional 
para sua prova, de acordo com o seu edital. Uma sugestão para a leitura do Vadinho, se você tem menos 
tempo e não conseguir ler toda a meta (pois haverá meta maior), é focar nos pontos assinalados como 
“importantes”, nos negritos, doses doutrinárias, tabelas explicativas e nos julgados colacionados ao 
percorrer do Vadinho. 
 

Tudo isso será feito especificamente para Defensoria Pública (com bastante amor, cuidado e 
esmero, diga-se de passagem), então você não vai perder o seu tempo estudando como o assunto é 
cobrado para outras carreiras, tendo em vista todo o material ter sido produzido para a Defensoria 
Pública. 
 
 Também é importante dizer que não seguimos necessariamente a ordem dos Códigos para o 
nosso estudo. Cada meta traz um conteúdo a ser estudado, e não reflete necesariamente a ordem dos 
Códigos. Isso faz parte da nossa metodologia, a fim de que você consiga acessar temas que naturalmente 
você não estudaria caso estivesse estudando sem o Vadinho. 
 
 Espero que vocês possam estudar com muito gás para essa prova, pois além de tudo.  
 
 Estamos juntos nessa, e com muita dedicação, venceremos essa primeira fase objetiva. 
 
 Enfim, desejo a todos vocês muita sabedoria nessa fase de reta final, e reforço que não existe 
atalhos para a aprovação. Será árduo. Vai cansar. Vai desgastar. Mas você não vai pensar em desistir em 
nenhum momento.  
 

Somos RDP. Temos paixão pelo que fazemos. Somos uma comunidade de estudantes ávidos pela 
beca verde. Não há limites para quem busca a evolução. 

 
Senhoras e senhores, o foguete vai decolar! 
 
Arrebenta aí!  
 
Essa vaga é tua! 
 
Victor,  
Coordenador do Curso RDP. 
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CÓDIGO PENAL 
PARTE GERAL 

TÍTULO I 
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

Anterioridade da Lei 

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não 
há pena sem prévia cominação legal.   

Princípio da legalidade: veio insculpido no inc. XXXIX do 
art. 5º da Constituição Federal. Alguns autores atribuem 
a origem desse princípio à Magna Carta Inglesa, de 
1215, editada ao tempo do Rei João Sem Terra. 
 
Em nossas provas de Defensoria, lembre-se que este é 
um dos 10 axiomas sobre o garantismo penal segundo 
Luigi Ferrajoli em sua clássica obra “Direito e Razão”. 
 

Legalidade formal Legalidade material 
É a obediência às formas 
exigidas para a criação do 
diploma legal.  
 
Ex: quórum para 
aprovação de projeto de 
lei. 

Respeito às proibições e 
imposições para a 
garantia de direitos 
fundamentais previstos 
na Constituição. 

 
DOSES DOUTRINÁRIAS: Alguns autores apontam que 
legalidade seria diferente de reserva legal. Segundo 
Rogério Greco, a diferença residiria no fato de que, 
falando-se tão somente em princípio da legalidade, 
estaríamos permitindo a adoção de quaisquer dos 
diplomas descritos no art. 59 da Constituição Federal 
(leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 
medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções). 
A reserva legal, por outro lado, está ligada à limitação da 
criação legislativa, em matéria penal, tão somente às 
leis ordinárias – que é a regra geral – e às leis 
complementares. 

Lei penal no tempo 

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei 
posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória.    

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo 
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda 
que decididos por sentença condenatória transitada em 
julgado.    

 

 

Extraatividade: capacidade que tem a lei penal de se 
movimentar no tempo. É gênero, de onde se extraem 
duas espécies: ultra-atividade e a retroatividade. 
 

Ultra-atividade Retroatividade 
Ocorre quando a lei, 
mesmo depois de 
revogada, continua a 
regular os fatos ocorridos 
durante a sua vigência, 
porque mais benéfica ao 
agente. 

Essa, por outro lado, 
retroage no tempo para 
regular os fatos ocorridos 
anteriormente à sua 
entrada em vigor, desde 
que benéfica ao agente. 

 
Novatio legis in mellius Novatio legis in pejus 

Lei nova “melhor”. 
Retroage para atingir 
fatos pretéritos. 
 
 

Uma nova lei mais 
prejudicial que a anterior. 
Ex: lei que aumenta a pena 
do crime X. 

Súmula nº 711 do STF: A lei penal mais grave aplica-se 
ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da 
permanência. 

Abolitio Criminis: o fato deixa de ser considerado crime 
e conduz à chamada descriminalização. Natureza 
jurídica de causa de extinção da punibilidade, prevista 
no art. 107, III, do Código Penal. Tema importante para 
nossas provas de Defensoria Pública. Não pode ser 
confundido com a continuidade normativo-típica, pois 
nesse caso seus elementos vêm a migrar para outro tipo 
penal (ex: atentado violento ao pudor, que passou a 
integrar o tipo de estupro). 

 

Súmula nº 513: A abolitio criminis temporária prevista 
na Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) 
aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso 
permitido com numeração, marca ou qualquer outro 
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, 
praticado somente até 23/10/2005. 

COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS  
Súmula nº 501-STJ. É cabível a aplicação retroativa 
da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), desde que o 
resultado da incidência das suas disposições, na 
íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo 
da aplicação da Lei 6.368/76, sendo vedada a 
combinação de leis. 
Súmula nº 611-STF. Transitado em julgado a 
sentença condenatória, compete ao juízo das 
execuções a aplicação da lei mais benigna. 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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Vacatio legis indireta: Segundo Rogério Greco, a 
vacatio legis indireta é uma hipótese em que a lei, além 
do seu normal período de vacatio legis, em seu próprio 
corpo, prevê outro prazo para que determinados 
dispositivos possam ter aplicação, a exemplo do que 
ocorreu com o art. 30 da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 

Lei excepcional ou temporária  

 Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora 
decorrido o período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato 
praticado durante sua vigência.     

Distinção: o artigo não traz, mas há diferença 
doutrinária entre a lei excepcional e a lei temporária.  
 
Lei Excepcional: Rogério Greco afirma que é aquela 
editada em virtude de situações excepcionais, cuja 
vigência é limitada pela própria duração da aludida 
situação que levou à edição do diploma legal, a exemplo 
daquelas que buscam regular fatos ocorridos durante o 
estado de guerra ou mesmo calamidade pública (ex: 
imagine que seja editada uma lei para criminalizar 
determinados atos enquanto durar a Pandemia da 
COVID-19). 
 
Lei temporária: Para Cleber Masson, é aquela que tem 
a sua vigência predeterminada no tempo, isto é, o seu 
termo final é explicitamente previsto em data certa do 
calendário. É o caso da Lei 12.663/2012, conhecida 
como “Lei Geral da Copa do Mundo de Futebol de 
2014”, cujo art. 36 contém a seguinte redação: “Os tipos 
penais previstos neste Capítulo terão vigência até o dia 
31 de dezembro de 2014”.  
 
Lembrem-se que são leis autorrevogáveis. 

Tempo do crime 

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da 
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do 
resultado.  

 

Para saber o exato momento do TEMPO do crime 
surgem três teorias: a) teoria da atividade; b) teoria do 
resultado; c) teoria mista ou da ubiquidade 

 

TEORIAS SOBRE O TEMPO DO CRIME 
Atividade Resultado Mista (ubiquidade) 

Tempo do crime 
será o da ação 
ou da omissão, 
ainda que outro 
seja o momento 
do resultado. 
 
Adotada pelo 
art. 4º do Código 
Penal. 

O tempo do 
crime será o 
da 
ocorrência 
do resultado. 

Mistura a teoria da 
atividade e a do 
resultado, reforçando 
que tempo do crime 
será o da ação ou o da 
omissão, bem como o 
do momento do 
resultado. 

Territorialidade 

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de 
convenções, tratados e regras de direito internacional, 
ao crime cometido no território nacional.   

 

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como 
extensão do território nacional as embarcações e 
aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço 
do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem 
como as aeronaves e as embarcações brasileiras, 
mercantes ou de propriedade privada, que se achem, 
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou 
em alto-mar.   

 § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes 
praticados a bordo de aeronaves ou embarcações 
estrangeiras de propriedade privada, achando-se 
aquelas em pouso no território nacional ou em voo no 
espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar 
territorial do Brasil.  

Lugar do crime   

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem 
como onde se produziu ou deveria produzir-se o 
resultado.  

 

Aqui também surgem teorias para saber o LUGAR do 
crime, sendo também três teorias: a) teoria da 
atividade; b) teoria do resultado; c) teoria mista ou da 
ubiquidade. 

 

 

 IMPORTANTE 

 TEORIAS 

 TEORIAS 

 IMPORTANTE 
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TEORIAS SOBRE O LUGAR DO CRIME 
Atividade Resultado Mista (ubiquidade) 

O lugar do 
crime é o da 
ação ou da 
omissão, ainda 
que outro seja 
o da 
ocorrência do 
resultado.  

O lugar do 
crime será 
o da 
ocorrência 
do 
resultado. 

Mistura a teoria da 
atividade e a do 
resultado. Assim, o 
lugar do crime será 
o da ação ou da 
omissão, bem como 
onde se produziu ou 
deveria produzir-se 
o resultado. 

Essa é a teoria 
adotada pelo art. 6º 
do Código Penal. 

 

Lugar do crime Tempo do crime 
Adota-se a teoria da 
ubiquidade (mista) 

Adota-se a teoria da 
atividade. 

Para lembrar: L U T A 

Lugar -> Ubiquidade 

Tempo - Atividade 
 
JUIZADO ESPECIAL: Nos termos do art. 63 da Lei nº 
9.099/95, a competência do Juizado será determinada 
pelo lugar em que foi praticada a infração penal. 

Extraterritorialidade  

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora 
cometidos no estrangeiro:   

Extraterritorialidade incondicionada 

I - os crimes:   

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da 
República;   

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do 
Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, 
de empresa pública, sociedade de economia mista, 
autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;   

c) contra a administração pública, por quem está a seu 
serviço;   

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou 
domiciliado no Brasil;   

 

Extraterritorialidade condicionada 

II - os crimes:    

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a 
reprimir;   

b) praticados por brasileiro;  

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, 
mercantes ou de propriedade privada, quando em 
território estrangeiro e aí não sejam julgados.   

 § 1º - Nos casos do inciso I (extraterritorialidade 
incondicionada) o agente é punido segundo a lei 
brasileira, ainda que absolvido ou condenado no 
estrangeiro.  

 

§ 2º - Nos casos do inciso II (extraterritorialidade 
condicionada) a aplicação da lei brasileira depende do 
concurso das seguintes condições:   

a) entrar o agente no território nacional;   

b) ser o fato punível também no país em que foi 
praticado;   

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei 
brasileira autoriza a extradição;   

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não 
ter aí cumprido a pena;   

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, 
por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, 
segundo a lei mais favorável.  

Princípio da defesa ou da personalidade passiva 

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime 
cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do 
Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo 
anterior:  

 a) não foi pedida ou foi negada a extradição;   

b) houve requisição do Ministro da Justiça.   

 

 

 RESUMINDO! 

 IMPORTANTE 
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Pena cumprida no estrangeiro  

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena 
imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, 
ou nela é computada, quando idênticas.    

Eficácia de sentença estrangeira  

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da 
lei brasileira produz na espécie as mesmas 
consequências, pode ser homologada no Brasil para:   

I - obrigar o condenado à reparação do dano, a 
restituições e a outros efeitos civis;    

II - sujeitá-lo a medida de segurança.  

Parágrafo único - A homologação depende:   

a) para os efeitos previstos no inciso I (obrigação de 
reparar o dano), de pedido da parte interessada;   

b) para os outros efeitos, da existência de tratado de 
extradição com o país de cuja autoridade judiciária 
emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de 
requisição do Ministro da Justiça.   
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LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS 
DO DIREITO BRASILEIRO 

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

Art. 1o  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 
em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. 

§ 1o Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei 
brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois 
de oficialmente publicada.    

VIGÊNCIA DA LEI 
NO BRASIL NO ESTRANGEIRO 

Regra: 45 dias. 3 meses após a publicação 
oficial. 

§ 3o  Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova 
publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo 
deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a 
correr da nova publicação. 

 

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

Art. 2o  Não se destinando à vigência temporária, a lei 
terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 

§ 1o  A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior.  

REVOGAÇÃO 
EXPRESSA – OU POR 

VIA DIRETA 
TÁCITA – OU POR VIA 

OBLÍQUA 
A lei nova 
taxativamente declara 
revogada a lei anterior 
ou aponta os 
dispositivos que 
pretende retirar. 

A lei posterior é 
incompatível com a 
anterior, não havendo 
previsão expressa no 
texto a respeito da sua 
revogação. 

§ 2o  A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 
especiais a par das já existentes, não revoga nem 
modifica a lei anterior. 

 

 

FORMAS DE REVOGAÇÃO 

AB-ROGAÇÃO 
Revogação total de 
determinada lei. 

DERROGAÇÃO Revogação parcial de 
determinada lei. 

§ 3o  Salvo disposição em contrário, a lei revogada não 
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
(REPRISTINAÇÃO) 

Exemplo dado por Flávio Tartuce sobre repristinação:  
1) Norma A – válida.  
2) Norma B revoga a norma A.  
3) Norma C revoga a norma B.  
4) A Norma A (revogada) volta a valer com a revogação 
(por C) da sua revogadora (B)?  
5) Resposta: Não. Porque não se admite o efeito 
repristinatório automático. 
 

REPRISTINAÇÃO EFEITO REPRISTINATÓRIO 
O art. 2.º, § 3.º, da Lei 
de Introdução, afasta a 
possibilidade da lei 
revogada 
anteriormente 
repristinar (voltar a 
viger), salvo disposição 
expressa em lei em 
sentido contrário. 

O efeito repristinatório é 
aquele pelo qual uma 
norma revogada volta a 
valer no caso de 
revogação da sua 
revogadora. 

Duas situações são 
possíveis em nosso 
ordenamento jurídico, 
segundo Flávio Tartuce: A 
primeira delas é aquela 
em que o efeito 
repristinatório decorre da 
declaração de 
inconstitucionalidade da 
lei. A segunda é o efeito 
repristinatório previsto 
pela própria norma 
jurídica.  

Art. 3o  Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando 
que não a conhece. 

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

REVOGAÇÃO 

ANALOGIA COSTUMES 
PRINCÍPIOS 
GERAIS DO 

DIREITO 
- Analogia Legis: 
aplica-se a 
norma 
positivada a um 

- Secundum 
legem: é o 
costume 
segundo a lei. 

Enunciações 
genéricas, 
admitidas pelo 
direito, que 

 IMPORTANTE 
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caso que não se 
encontra em lei. 
–  

Analogia Juris: 
aplicam - se, 
além da lei, 
jurisprudência, 
doutrina, e os 
princípios 
gerais do 
direito. 

 

Foi acolhido 
pelo legislador 
e transformado 
em lei.  

- Praeter legem: 
a sociedade 
utiliza o 
costume, mas 
este não 
encontra 
amparo legal.  

- Contra legem: 
é o costume 
contrário à lei. 

servem para 
orientar a 
produção da 
norma. 

Para Miguel 
Reale: “Os 
princípios são 
‘verdades 
fundantes’ de um 
sistema de 
conhecimento. 

Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum. 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e 
a coisa julgada.     

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se 
efetuou.                        

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o 
seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, 
ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem.                     

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão 
judicial de que já não caiba recurso.            

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. 

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

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

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

§ 4o  O regime de bens, legal ou convencional, obedece 
à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se 
este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. 

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

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

§ 7o  Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da 
família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não 
emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob 
sua guarda. 

 
 
1. Com a Emenda Constitucional 66, de 13 de julho de 
2010, que instituiu o divórcio direto, a homologação de 
sentença estrangeira de divórcio para alcançar eficácia 
plena e imediata não mais depende de decurso de 
prazo, seja de um ou três anos, bastando a observância 
das condições gerais estabelecidas na Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e no Regimento 
Interno do STJ. (SEC 4.445/EX, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 
17/06/2015)  
 
§ 8o  Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-
se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele 
em que se encontre. 

Art. 8o  Para qualificar os bens e regular as relações a 
eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que 
estiverem situados. 

Lex situa (lei do local da situação) como critério de 
aplicação da lei. 

 JURISPRUDÊNCIA 



  

 

10 

CURSO RDP 
Código identificador 

VADINHO RDP 
META 01 – DPE/GO 

§ 1o  Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o 
proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou 
se destinarem a transporte para outros lugares. 

§ 2o  O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a 
pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. 

Art. 9o  Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-
á a lei do país em que se constituirem. 

§ 1o  Destinando-se a obrigação a ser executada no 
Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei 
estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 

 

Para o STJ, a cobrança de dívida de jogo contraída por 
brasileiro em cassino que funciona legalmente no 
exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem 
pública, os bons costumes e a soberania nacional. (Info 
610 STJ). 

§ 2o  A obrigação resultante do contrato reputa-se 
constituída no lugar em que residir o proponente  

Art.  10.  A sucessão por morte ou por ausência obedece 
à lei do país em que domiciliado o defunto ou o 
desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação 
dos bens. 

§ 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.       

 

(Defensor Público Estadual/AL – DPE/AL – CESPE – 2017) 
Em 1.º/1/2017, Lúcio, que era brasileiro e casado sob o 
regime legal com Maria, também brasileira, ambos 
residentes e domiciliados em um país asiático, faleceu. 
Lúcio deixou dois filhos como herdeiros, Vanessa e 
Robson, residentes e domiciliados no Brasil, e os 
seguintes bens a inventariar: a casa em que residia no 
exterior, uma casa no Brasil e dois automóveis, 
localizados no exterior. O casamento de Lúcio e Maria 
foi celebrado no Brasil. Antes do casamento, ele residia 
e era domiciliado no Brasil, ao passo que ela residia e era 
domiciliada em um país africano.  O primeiro domicílio 
do casal foi no exterior. É correto afirmar que a lei 
brasileira regulará a capacidade para suceder de 
Vanessa e Robson. (CERTO) 
 

§ 2o  A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a 
capacidade para suceder. 

Art. 11.  As organizações destinadas a fins de interesse 
coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem 
à lei do Estado em que se constituirem.  

§ 1o  Não poderão, entretanto ter no Brasil filiais, 
agências ou estabelecimentos antes de serem os atos 
constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, 
ficando sujeitas à lei brasileira. 

§ 2o  Os Governos estrangeiros, bem como as 
organizações de qualquer natureza, que eles tenham 
constituído, dirijam ou hajam investido de funções 
públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou 
susceptíveis de desapropriação. 

§ 3o  Os Governos estrangeiros podem adquirir a 
propriedade dos prédios necessários à sede dos 
representantes diplomáticos ou dos agentes 
consulares.                    

Art. 12.  É competente a autoridade judiciária brasileira, 
quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de 
ser cumprida a obrigação. 

§ 1o  Só à autoridade judiciária brasileira compete 
conhecer das ações relativas a imóveis situados no 
Brasil.  

§ 2o A autoridade judiciária brasileira cumprirá, 
concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida 
pela lei brasileira, as diligências deprecadas por 
autoridade estrangeira competente, observando a lei 
desta, quanto ao objeto das diligências. 

Art.  13.  A prova dos fatos ocorridos em país 
estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao 
ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os 
tribunais brasileiros provas que a lei brasileira 
desconheça. 

Art. 14.  Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz 
exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. 

Art. 376 do CPC/2015: Art. 376. A parte que alegar 
direito municipal, estadual, estrangeiro ou 
consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se 
assim o juiz determinar. 
 
Art. 15.  Será executada no Brasil a sentença proferida 
no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: 

a) haver sido proferida por juiz competente; 
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b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente 
verificado à revelia;  

c) ter passado em julgado e estar revestida das 
formalidades necessárias para a execução no lugar em 
que foi proferida; 

d) estar traduzida por intérprete autorizado;  

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal 
Federal.         

 

Na alínea “e” do art.15 acima, devemos ter cuidado, pois 
apesar de constar que a homologação é feita pelo STF, 
hoje é feita pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, 
“i”, da CF/88). 

 

STJ: Com a entrada em vigor do CPC/2015, tornou-se 
necessário que a sentença 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). 
 
Art. 16.  Quando, nos termos dos artigos precedentes, 
se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista 
a disposição desta, sem considerar-se qualquer 
remissão por ela feita a outra lei. 

Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem 
como quaisquer declarações de vontade, não terão 
eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania 
nacional, a ordem pública e os bons costumes. 

Art. 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as 
autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o 
casamento e os mais atos de Registro Civil e de 
tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de 
óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no 
país da sede do Consulado. 

§ 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 requisitos legais 
quanto aos prazos, devendo constar da respectiva 
escritura 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 
adotado quando se deu o casamento.                   

§ 2o  É indispensável a assistência de advogado, 
devidamente constituído, que se dará mediante a 
subscrição de petição, juntamente com ambas as 
partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua 
advogado próprio, não se fazendo necessário que a 
assinatura do advogado conste da escritura 
pública.                        

Art. 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no 
artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros 
na vigência do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942, desde que satisfaçam todos os requisitos 
legais.            

Parágrafo único. No caso em que a celebração desses 
atos tiver sido recusada pelas autoridades consulares, 
com fundamento no artigo 18 do mesmo Decreto-lei, ao 
interessado é facultado renovar o pedido dentro em 90 
(noventa) dias contados da data da publicação desta 
lei.                          

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e 
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas 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.    

Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 
deverá indicar de modo expresso suas consequências 
jurídicas 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. 

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

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

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

Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou 
judicial que estabelecer interpretação ou orientação 
NOVA sobre norma de conteúdo indeterminado, 
impondo novo dever ou novo condicionamento de 
direito, deverá prever regime de transição quando 
indispensável para que o novo dever ou 
condicionamento de direito seja cumprido de modo 
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos 
interesses gerais.      

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, quanto à validade de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja 
produção já se houver completado levará em conta as 
orientações gerais da época, sendo vedado que, com 
base em mudança posterior 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 jurisprudência judicial 
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por 
prática administrativa reiterada e de amplo 
conhecimento público.          

 Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica 
ou situação contenciosa na aplicação do direito público, 
inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade 
administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, 
quando for o caso, após realização de consulta pública, 
e presentes 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 compatível com os interesses gerais;            

III - não poderá conferir desoneração permanente de 
dever ou condicionamento 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.     

Art. 27.  A decisão do processo, nas esferas 
administrativa, controladora 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 previamente as partes sobre seu cabimento, 
sua forma e, se for o caso, seu valor.                   

§ 2º  Para prevenir ou regular a compensação, poderá 
ser celebrado compromisso processual entre os 
envolvidos.               

Art. 28.  O agente público responderá pessoalmente por 
suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou 
erro grosseiro.  

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

§ 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.     

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.                        
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CÓDIGO CIVIL 

P A R T E    G E R A L 

LIVRO I  
DAS PESSOAS 

TÍTULO I  
DAS PESSOAS NATURAIS 

CAPÍTULO I  
Da Personalidade e da Capacidade 

Art. 1 o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 
ordem civil. 

CONCEITOS IMPORTANTES 
CAPACIDADE DE DIREITO 

OU DE GOZO 
CAPACIDADE DE  

FATO 
É a aptidão para ser titular 
de direitos e deveres na 
ordem civil. 

É a aptidão para praticar 
pessoalmente os atos da 
vida civil, 
independentemente de 
assistência ou 
representação. 

Aptidão genérica É presumida 

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

 

Para explicar o início da personalidade surgem três 
teorias: 
 
Natalista: Por meio dessa teoria a aquisição da 
personalidade ocorre com o nascimento com vida, 
tendo o nascituro mera expectativa de direito. Adotada 
pelo Código Civil. Na doutrina (Sílvio Rodrigues, Caio 
Mário, Sílvio Venosa) 
 
Concepcionista: Para essa teoria o nascituro adquiriria 
personalidade jurídica desde a concepção, sendo 
considerada pessoa. Adotada pelo STJ em diversos 
julgados e também por tratados internacionais. A 
mais interessante para nossas provas de Defensoria 
Pública. 
 
Personalidade condicional: Nesta teoria o nascituro 
possui direitos sob condição suspensiva (o nascimento 
com vida). Na doutrina: Washington de Barros 
Monteiro, Arnaldo Rizzardo. 
 

ENUNCIADO 1-CJF (CIVIL I) –  Art. 2º: A proteção que o 
Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que 
concerne aos direitos da personalidade, tais como 
nome, imagem e sepultura. 

ENUNCIADO 2-CJF (CIVIL I) – Art. 2º: Sem prejuízo dos 
direitos da personalidade nele assegurados, o art. 2º do 
Código Civil não é sede adequada para questões 
emergentes da reprogenética humana, que deve ser 
objeto de um estatuto próprio. 

 

 

STJ: julgamento do REsp 1.415.727-SC, afirmou-se 
expressamente que “o ordenamento jurídico como um 
todo – e não apenas o Código Civil de 2002 – alinhou-se 
mais à teoria concepcionista para a construção da 
situação jurídica do nascituro, conclusão enfaticamente 
sufragada pela majoritária doutrina contemporânea”. 

Nesse mesmo julgado, o STJ decidiu que, se uma 
gestante envolve-se em acidente de carro e, em virtude 
disso, sofre um aborto, ela terá direito de receber a 
indenização por morte do DPVAT, nos termos do art. 3º, 
I, da Lei 6.194/74.STJ. 4ª Turma. REsp 1.415.727-SC, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/9/2014 (Info 
547). 

DISTINÇÃO 
NASCITURO CONCEPTURO 

O nascituro é o ser que 
já foi concebido e ainda 
não nasceu (CC, art. 2º) 

O concepturo ainda não foi 
concebido, embora haja a 
esperança de que venha a 
ser (art. 1.799, I, CC). Já caiu 
em prova oral da 
Defensoria Pública para 
que o candidato falasse 
sobre o conceito de 
concepturo. 

 

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

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) realizou significativas mudanças na teoria 
da incapacidade, revogando os incisos do art. 3º. 
 
Enunciado nº 138 CJF: Art. 3º: A vontade dos 
absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do art. 
3º, é juridicamente relevante na concretização de 

 IMPORTANTE 
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situações existenciais a eles concernentes, desde que 
demonstrem discernimento bastante para tanto. 

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

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

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;   

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

IV - os pródigos. 

DISTINÇÃO 
ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ 
RELATIVAMENTE  

INCAPAZ 

Hoje, apenas os 
menores de 16 anos. 

a) pessoas entre 16 e 18 
anos; 

b) ébrios habituais e os 
viciados em tóxico; 

c) aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, 
não puderem exprimir sua 
vontade; 

d) pródigos. 
São representados São assistidos 

 

Art. 171, CC/02. Além dos casos expressamente 
declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:  
I - por incapacidade relativa do agente; 
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será 
regulada por legislação especial.   

 

Em provas abertas (discursiva/oral) para Defensoria 
Pública, jamais chamar os povos indígenas de 
“silvícolas”. André de Carvalho Ramos salienta que “o 
termo “silvícola” significa aquele que vive na selva, 
retratando a imagem preconceituosa do “selvagem” e 
da hierarquia e estágio evolucionário das culturas – da 
selvagem para a civilizada europeia. Assim, esse termo 
se encontra ultrapassado e deve ser evitado, como o fez 
o STF no Caso Raposa Serra do Sol (Pet 3.388, Rel. Min. 
Ayres Britto, julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 
1º-7-2010).  
 

Os índios são tutelados administrativamente pela FUNAI 
e judicialmente pelo MPF.  

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

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

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

II - pelo casamento; (LEGAL) 

III - pelo exercício de emprego público efetivo; (LEGAL) 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 
(LEGAL) 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 
existência de relação de emprego, desde que, em 
função deles, o menor com dezesseis anos completos 
tenha economia própria. (LEGAL) 

IMPORTANTE: Após a Lei 13.811/2019, passou a 
inexistir dispositivo legal que admitisse a emancipação 
do absolutamente incapaz (art. 1.520, CC). 
 

HIPÓTESES DE EMANCIPAÇÃO 
VOLUNTÁRIA JUDICIAL LEGAL 

Pelos pais, por 
escritura pública,      
desde que o menor 
tenha 16 anos 
completos, e       
independentemente 
de homologação 
judicial 

É aquela 
concedida 
pelo juiz, 
ouvido o 
tutor, se o 
menor contar 
com 16 anos 
completo. 

Decorre de 
um fato 
previsto em 
lei 
(casamento, 
colação de 
grau em curso 
de ensino 
superior, etc) 

 

[...] 2. A emancipação voluntária, diversamente da 
operada por força de lei, não exclui a responsabilidade 
civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos 
menores. AgRg no Ag nº 1239557 TJ, Relatora Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17.10.2012. 
 
Ainda que o requisito da idade mínima de 18 anos 
conste em lei e no edital de concurso público, é possível 
que o candidato menor de idade aprovado no concurso 

 IMPORTANTE 
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