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LEI DE INTRODUÇÃO
ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

1.1. ESTRUTURA DO DECRETO-LEI N. 4.657/1942
Estrutura da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro:
Arts. 1º e 2º – Vigência das Normas
Art. 3º – Obrigatoriedade das Normas
Art. 4º – Integração da Norma
Art. 5º – Interpretação da Norma
Art. 6º – Aplicação da Norma no Tempo
Arts. 7º a 19 – Aplicação da Lei no Espaço (Direito Internacional Privado)
1.2. CONCEITO DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO
BRASILEIRO (LINDB)
A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro não se aplica apenas
ao direito civil (esta lei tem um caráter autônomo), possuindo um âmbito muito
maior. Em matéria de aplicação de leis, por exemplo, suas normas se destinam
não só ao Direito Privado, mas também ao Direito Público e ao Direito Internacional, na ausência de qualquer outro preceito.1
1.3. DIREITO OBJETIVO E DIREITO SUBJETIVO
O direito objetivo é aquilo que se chama na expressão latina como norma
agendi, isto é, uma norma de conduta. Trata-se de um complexo de normas que
regula as relações juridicamente relevantes com fixação em abstrato, como o art.
186 do Código Civil2 (ato ilícito subjetivo).


5SBUBTFB-FJEF*OUSPEVÎÍPËTOPSNBTEP%JSFJUP#SBTJMFJSP BMUFSBÎÍPEPOPNF-*/%#DPN
GVOEBNFOUPOB-FJO EFVNDPOKVOUPEFOPSNBTTPCSFOPSNBT Lex Legum 



i"SU"RVFMFRVF QPSBÎÍPPVPNJTTÍPWPMVOUÈSJB OFHMJHÐODJBPVJNQSVEÐODJB WJPMBS
EJSFJUPFDBVTBSEBOPBPVUSFN BJOEBRVFFYDMVTJWBNFOUFNPSBM DPNFUFBUPJMÓDJUPw
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Por outro lado, tem-se o direito subjetivo, chamado na expressão latina de
facultas agendi. O mesmo surge da projeção do que estava em abstrato para o
concreto; é dizer, propalam-se no mundo concreto poderes de seu titular para exigir
ou pretender de alguém um comportamento específico. No art. 186 do Código Civil,
por exemplo, existe uma norma que está em abstrato; mas, caso alguém que seja
imprudente cause danos a outrem, este terá direito de pleitear a indenização devida.
Direito subjetivo e direito objetivo são aspectos de um conceito único,
compreendendo a facultas e a norma; ou seja, os dois lados de um mesmo
fenômeno, os dois ângulos de visão do jurídico. Um é o aspecto individual;
outro, o aspecto social.3
1.4. FONTES DO DIREITO
a) Lei (fonte primária): o direito brasileiro se submete ao sistema romano-germânico, cuja diretriz fundamental é a predisposição legislativa e posterior
adequação do fato à norma. As leis podem ser cogentes, ou seja, leis de ordem
pública, de caráter obrigatório. Podem ser também dispositivas: aquelas que
deixam ao alvedrio das partes as suas respectivas condutas.
Com o fenômeno da globalização, a comunicação entre as civilizações tornou
mais fácil a interação entre os sistemas jurídicos. Nossa matriz romano-germânica
tem sido influenciada pelas práticas do direito consuetudinário que se baseia na
vasta utilização de precedentes judiciais para decidir novos casos. Tradicionalmente, o sistema romano-germânico utiliza-se de vasto manancial de decisões
jurisprudenciais que acabam sendo definidas pelos tribunais superiores. Esse
“direito sumulado” traz segurança jurídica ao nosso sistema, embora as partes
tenham baseado seus direitos na estrita letra legal. O modelo de precedente desse
sistema diverge em parte, pois o Juiz do Common Law não se baseia necessária
e exclusivamente em casos que chegaram às cortes superiores de seus países. Os
precedentes utilizados pelos juízes do Common Law podem se basear em outras
decisões semelhantes àquelas de juízes de mesmo grau (ou hierarquia).
Não apenas no caso da utilização dos precedentes que caracterizam essa interação de modelos, mas algumas práticas características do Common Law (direito
consuetudinário) passaram a ser adotadas pelo direito brasileiro. Entre algumas,
podemos citar a regra que permite aos juízes dos Juizados Especiais julgarem as
causas fora do critério da estrita legalidade; a existência de juízes leigos que podem
conduzir a instrução e minutar sentenças; a própria fixação de alimentos, que há
muito é feita com base na equidade, instituto que se coaduna fortemente com a
prática do Common Law; poderes crescentes reconhecidos aos juízes de primeiro
grau, com o aumento de exigências para a propositura de recursos protelatórios,
conferindo mais poderes ao Juiz que está mais próximo da comunidade que julga.4


1&3&*3" $BJP.ÈSJPEB4JMWBInstituições de direito civil Q



(3&$0 -FPOBSEPInstituições de processo civilFE3JPEF+BOFJSP'PSFOTF W* 
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Da mesma forma, a premissa contrária também é observada. Países
anglo-saxões (Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia etc.) passaram a ter uma expressiva criação de direito positivo, ou seja, seus parlamentos
passaram a vislumbrar na criação da norma positiva uma parte representativa do
ordenamento jurídico desses países.
b) Costumes (fontes secundárias): os costumes, por sua vez, são regras
sociais que se incorporaram a uma comunidade. Variam de um local para o
outro. Aquele que o alega deve provar que o costume existe. Em síntese, eles
constituem uma norma criada, imposta pelo uso social.
c) Jurisprudência: constitui decisões reiteradas em um determinado sentido.
A maioria da doutrina entende que tal espécie não é fonte formal do direito, pois
julga o caso concreto.
d) Doutrina: é majoritário o entendimento de que não é fonte formal de direito.
e) Princípios Gerais de Direito: a doutrina clássica entende que os mesmos devem ser aplicados somente quando esgotadas as possibilidades de uso
de analogia e dos costumes. Hoje, a doutrina moderna não enxerga dessa forma, mencionando que os princípios servem de base para toda a aplicação do
ordenamento jurídico, ou seja, todo o sistema legal encontra fundamento nos
princípios, os quais servem como vetores e acabam orientando a solução de
casos concretos. Os professores Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Farias
lembram que os princípios são sintetizados em três axiomas: não lesar ninguém
(neminem laedere), dar a cada um o que é seu (suum cuique tribuere) e viver
honestamente (honeste vivere).5
1.4.1.

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

Cap. 1 t -&*%&*/530%6±°0®4/03."4%0%*3&*50#3"4*-&*30

Existência ou inexistência de lacuna na lei

Alguns entendem que existe lacuna na lei, a qual denominam formal,
inexistindo, por outro lado, lacuna no direito, esta chamada de lacuna material.6-7 A doutrina citada se vale do método de autointegração do ordenamento
jurídico.
A autointegração consiste na integração da norma feita por meio do próprio
ordenamento jurídico, dentro dos limites da mesma fonte dominante, sem precisar recorrer a outros ordenamentos e com o mínimo recurso a fontes diversas
da dominante.8


304&/7"-% /FMTPO'"3*"4 $SJTUJBOP$IBWFTParte geralFEUJSBHFN3JPEF+BOFJSP
-VNFO+VSJT Q



;*5&-."/ Las lagunas del derecho Apud +"$26&4  1BVMJOP Curso de introdução à
Ciência do Direito Q  %JTQPOÓWFM FN IUUQKVTVPMDPNCSEPVUSJOBUFYUPBTQ JEQ



%0/"5*Il problema della lacune dell’ordinamento giuridicoApud(64.°0 1BVMP%PVSBEPIntrodução à Ciência do DireitoFE3JPEF+BOFJSP'PSFOTF Q



#0##*0  /PSCFSUP Teoria do ordenamento jurídico  Q  %JTQPOÓWFM FN IUUQ
KVTVPMDPNCSEPVUSJOBUFYUPBTQ JEQ
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Outros autores9 admitem a tese da existência de lacunas na lei no momento
em que o operador do direito não supre essa necessidade no texto legislativo,
faltando assim solução ao caso concreto.
Indaga-se então: como se dá o suplemento dessas lacunas? a) critério cronológico (norma posterior prevalece sobre a anterior); b) critério da especialidade
(norma especial prevalece sobre a geral);10 c) critério hierárquico (norma superior
prevalece sobre norma inferior).

Ì Nota!
0CTFSWBNTF B BOUJOPNJB EF  HSBV  PV TFKB  DPOøJUP RVF
FOWPMWFVNEPTDSJUÏSJPTBDJNB F BJOEB BBOUJOPNJBEF
HSBV  RVF FOWPMWF EPJT DSJUÏSJPT EBRVFMFT BDJNB FYQPTUPT

Importante! 
$PNPWJTUP IBWFOEPDPOGMJUPFOUSFVNBOPSNBSFHSBversusOPSNBSFHSB WBNPT
OPTWBMFSEPTDIBNBEPTNÏUPEPTIFSNFOÐVUJDPT DSJUÏSJPTDSPOPMØHJDP EBFTQFDJBMJEBEFFIJFSÈSRVJDP 1PSÏN ÏQPTTÓWFMGBMBSNPTTPCSF%FSSPUBCJMJEBEF defeseability PV4VQFSBCJMJEBEFEBOPSNBSFHSB
%FSSPUBCJMJEBEFTFEÈRVBOEPBTSFHSBTFNTJUVBÎÜFTFYDFQDJPOBJT RVFOÍPDVNQSBNPPCKFUJWPPVBGJOBMJEBEFDPOTUJUVDJPOBM EFWFNTFSEFSSPUBEBT F DPNPDPOTFRVÐODJB EFWFNTFSBGBTUBEBTEPDBTPDPODSFUPFOÍPGPSNBSKVSJTQSVEÐODJB6N
FYFNQMPRVFQPEFNPTSFUJSBSEBOPTTBKVSJTQSVEÐODJB BQFTBSEFOÍPTFSFYQMÓDJUP 
ÏP3&TQ.(7FKBNPT
"ENJOJTUSBUJWP1SPDFTTVBMDJWJM7JPMBÎÍPBPBSU JODJTPT*F**EP$ØEJHPEF1SPDFTTP $JWJM OÍP SFDPOIFDJEB %JTTÓEJP KVSJTQSVEFODJBM OÍP EFNPOTUSBEP &TUÈHJP
QSPCBUØSJP3FQSPWBÎÍP"SSFEPOEBNFOUPEFQFSDFOUVBM"QMJDBÎÍPEPTQSJODÓQJPT
EBSB[PBCJMJEBEFFQSPQPSDJPOBMJEBEF1PTTJCJMJEBEF


9

10







#36/&55* Sul valore del problema delle lacune Apud (64.°0  1BVMP %PVSBEP Introdução à ciência do direito Q4&31"-01&4 .JHVFM.BSJBEFCurso de direito civil,
Q%JTQPOÓWFMFNIUUQKVTVPMDPNCSEPVUSJOBUFYUPBTQ JEQ
Recurso especial. Processual civil. Administrativo. Abate de animais. Indenização. Prescrição. Lei n. 569/1948, com a redação dada pela Lei n. 11.515/2007. Aplicação do
princípio da especialidade
<>  0 BDØSEÍP SFDPSSJEP FTUÈ FN DPOTPOÉODJB DPN P FOUFOEJNFOUP EP 45+  TFHVOEP
P RVBM P QSB[P EB QSFTDSJÎÍP QBSB BKVJ[BNFOUP EF BÎÍP JOEFOJ[BUØSJB QFMP TBDSJGÓDJP EF
BOJNBJTEPFOUFTPVEFTUSVJÎÍPEFDPJTBTPVDPOTUSVÎÜFTSVSBJT QBSBTBMWBHVBSEBSBTBÞEF
QÞCMJDBPVQPSJOUFSFTTFEBEFGFTBTBOJUÈSJBBOJNBM ÏBRVFMFFTUBCFMFDJEPOPBSUEB-FJ
O DPNBSFEBÎÍPEBEBQFMB-FJO
"OPSNBHFSBMRVFEJTDJQMJOBBQSFTDSJÎÍPOP%JSFJUP"ENJOJTUSBUJWPoBSUEP%FDSFUP
o SFMBUJWBËDPCSBOÎBEBTEÓWJEBT1BTTJWBTEB6OJÍP EPT&TUBEPTFEPT.VOJDÓQJPT 
FEFUPEPFRVBMRVFSEJSFJUPPVBÎÍPDPOUSBB'B[FOEB'FEFSBM &TUBEVBMPV.VOJDJQBMDFEF
SFHÐODJBBPBSUEB-FJO OPSNBFTQFDÓGJDBRVFSFHVMBBNBUÏSJBFEFPCTFSWÉODJB
PCSJHBUØSJB OBBÎÍPFNDPNFOUP FNSB[ÍPEPQSJODÓQJPEBFTQFDJBMJEBEF
 3FDVSTP FTQFDJBM B RVF TF OFHB QSPWJNFOUP 3&TQ O 13  SFM .JOJTUSP 0H 'FSOBOEFT 4FHVOEB5VSNB KFN DJe 
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<>&TUB$PSUF4VQFSJPSEF+VTUJÎB CFNDPNPP4VQSFNP5SJCVOBM'FEFSBM UÐN
BENJUJEPBQPTTJCJMJEBEFEFP1PEFS+VEJDJÈSJPBQSFDJBS FYDFQDJPOBMNFOUF BSB[PBCJMJEBEFFBQSPQPSDJPOBMJEBEFEPBUPQSBUJDBEPQFMB"ENJOJTUSBÎÍP
 " FYPOFSBÎÍP FTUÈ DBMDBEB OB SFQSPWBÎÍP OP FTUÈHJP QSPCBUØSJP  QPSRVBOUP OÍP BMDBOÎBEP QFSDFOUVBM NÓOJNP EF   TFOEP P SFTVMUBEP FGFUJWBNFOUFPCUJEPEF "EJGFSFOÎBÏEFBQFOBT  EFWFSBTÓOGJNBF 
QPSUBOUP JODBQB[EFKVTUJGJDBSBFYPOFSBÎÍPEFDBSHPQÞCMJDP PRVFKVTUJGJDBP
BSSFEPOEBNFOUP
 3FDVSTP FTQFDJBM QBSDJBMNFOUF DPOIFDJEP F  OFTTB FYUFOTÍP  QSPWJEP 3&TQ
.( SFM.JO-BVSJUB7B[ 5VSNB KFN DJe  

1.5. VIGÊNCIA DA LEI
Pode a lei em seu próprio texto trazer sua data de vigência. Se a mesma
não a mencionar, aplica-se a regra do art. 1º da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro ou o seu § 1º (45 dias em território nacional ou três meses
depois de oficialmente publicada, caso aceita no estrangeiro, terá sua admissão).11
A lei passa por um processo antes de sua vigência (elaboração, promulgação12 e publicação). Após tal processo, a lei passa a valer no término da vacatio
legis (prazo razoável para se ter conhecimento da lei13).
Elaboração Æ Promulgação Æ Publicação Æ Vacatio Legis (aqui a lei
existe, mas não pode ser aplicada) Æ Vigência.
Durante o prazo da vacatio, a lei não tem obrigatoriedade e deve ser
computada de acordo com o § 1º do art. 8º da Lei Complementar n. 95/98.14


i"SU4BMWPEJTQPTJÎÍPDPOUSÈSJB BMFJDPNFÎBBWJHPSBSFNUPEPPQBÓTRVBSFOUBFDJODP
EJBTEFQPJTEFPGJDJBMNFOUFQVCMJDBEB
f  /PT &TUBEPT  FTUSBOHFJSPT  B PCSJHBUPSJFEBEF EB MFJ CSBTJMFJSB  RVBOEP BENJUJEB  TF
JOJDJBUSÐTNFTFTEFQPJTEFPGJDJBMNFOUFQVCMJDBEBw0fEPBSUEB-*/%#DPOTUBDPNP
SFWPHBEPQFMP%FDSFUPMFJO



.PNFOUPRVFP1PEFS&YFDVUJWPBVUFOUJDBBMFJ



%PSNÐODJB



i"SU  " WJHÐODJB EB MFJ TFSÈ JOEJDBEB EF GPSNB FYQSFTTB F EF NPEP B DPOUFNQMBS QSB[P
SB[PÈWFMQBSBRVFEFMBTFUFOIBBNQMPDPOIFDJNFOUP SFTFSWBEBBDMÈVTVMBAFOUSBFNWJHPS
OBEBUBEFTVBQVCMJDBÎÍPQBSBBTMFJTEFQFRVFOBSFQFSDVTTÍP
f  " DPOUBHFN EP QSB[P QBSB FOUSBEB FN WJHPS EBT MFJT RVF FTUBCFMFÎBN QFSÓPEP EF
WBDÉODJBGBSTFÈDPNBJODMVTÍPEBEBUBEBQVCMJDBÎÍPFEPÞMUJNPEJBEPQSB[P FOUSBOEP
FNWJHPSOPEJBTVCTFRVFOUFËTVBDPOTVNBÎÍPJOUFHSBMw
Atenção!!! 0BSUEP$$OÍPBQSFTFOUBDPOGMJUPDPNPBSUJHPEFTDSJUP*NQPSUBOUFTBMJFOUBS
RVFPBSUJHPEBMFJDJWJMTFSFGFSFBPTQSB[PTEFOBUVSF[BPCSJHBDJPOBM FORVBOUPPfEP
BSU  EB -FJ $PNQMFNFOUBS O  HVBSEB SFGFSÐODJB DPN P QSB[P EF WBDÉODJB "TTJN
EJ[ P BSU  EP $$i4BMWP EJTQPTJÎÍP MFHBM PV DPOWFODJPOBM FN DPOUSÈSJP  DPNQVUBNTF
PTQSB[PT FYDMVÓEPPEJBEPDPNFÎP FJODMVÓEPPEPWFODJNFOUP
f  4F P EJB EP WFODJNFOUP DBJS FN GFSJBEP  DPOTJEFSBSTFÈ QSPSSPHBEP P QSB[P BUÏ P
TFHVJOUFEJBÞUJM
f.FBEPDPOTJEFSBTF FNRVBMRVFSNÐT PTFVEÏDJNPRVJOUPEJB
f0TQSB[PTEFNFTFTFBOPTFYQJSBNOPEJBEFJHVBMOÞNFSPEPEFJOÓDJP PVOPJNFEJBUP TFGBMUBSFYBUBDPSSFTQPOEÐODJB
f0TQSB[PTGJYBEPTQPSIPSBDPOUBSTFÍPEFNJOVUPBNJOVUPw

11



12
13
14
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Ocorrendo nova publicação de seu texto, mesmo para a correção de erros
materiais ou até falhas de ortografia, o prazo para sua obrigatoriedade volta a
fluir da nova publicação, salvo se a lei já estiver vigorando.15 Veja-se a questão
do Ministério Público do RJ:
.JOJTUÏSJP1ÞCMJDPEP&TUBEPEP3JPEF+BOFJSP
Procuradoria-Geral de Justiça
XXV concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público
Prova escrita preliminar – 20.01.2002
0OPWP$ØEJHP$JWJMGPJQVCMJDBEPFNEFKBOFJSPEF FOUSBOEPFNWJHPS
VNBOPBQØTBTVBQVCMJDBÎÍP4F EVSBOUFPQFSÓPEPEBvacatio legis GPSFNGFJUBT
DPSSFÎÜFTFNOPSNBTEPEJSFJUPEFGBNÓMJB QVCMJDBEBTFNEFPVUVCSPEF 
JOEBHBTFRVBOEPFOUSBSÍPFNWJHPS
B "TOPSNBTBMUFSBEBT
C "TOPSNBTSFMBUJWBTBPEJSFJUPEBTPCSJHBÎÜFT

RESPOSTA OBJETIVAMENTE JUSTIFICADA, segundo a legislação
vigente, desnecessária a consulta ao novo Código Civil.
a) 1º de outubro de 2003, porque com a nova publicação ela se submete a
uma nova vacatio. Se fosse correção de erros, somente por lei nova.
b) Se não foram objeto de mudança, entrarão em vigor em 11 de janeiro
de 2003.
Necessário observar que as leis que estabelecem período de vacância não
podem ser contadas em meses ou anos; elas sempre serão contadas em números de
dias de sua publicação oficial. Importante colacionar o art. 8º, § 2º, da Lei Complementar n. 95/98,16 imprescindível para concursos, principalmente na fase objetiva.
A lei nasce formalmente com sua promulgação, mas somente começa a
vigorar depois de oficialmente publicada.
Vale mencionar que os atos normativos administrativos (decretos, resoluções
e regulamentos) entram em vigor na data de sua publicação no órgão oficial da
imprensa, conforme determinam o Decreto n. 572 de 1890 e o caput do art. 8º
da Lei Complementar n. 95/98,17 pois se trata de lei de pequena repercussão,
como podemos observar pelo julgado abaixo:
Lei municipal. Publicidade"-FJEF*OUSPEVÎÍPËTOPSNBTEP%JSFJUP#SBTJMFJSP
QSFTDSFWFRVF TBMWPEJTQPTJÎÍPDPOUSÈSJB BMFJDPNFÎBBWJHPSBSFNUPEPPQBÓT


i"SU -FJEF*OUSPEVÎÍPËTOPSNBTEP%JSFJUP#SBTJMFJSP4BMWPEJTQPTJÎÍPDPOUSÈSJB BMFJ
DPNFÎBBWJHPSBSFNUPEPPQBÓTRVBSFOUBFDJODPEJBTEFQPJTEFPGJDJBMNFOUFQVCMJDBEB
f"TDPSSFÎÜFTBUFYUPEFMFJKÈFNWJHPSDPOTJEFSBNTFMFJOPWBw



i"SU<>
f"TMFJTRVFFTUBCFMFÎBNQFSÓPEPEFWBDÉODJBEFWFSÍPVUJMJ[BSBDMÈVTVMBAFTUBMFJFOUSB
FNWJHPSBQØTEFDPSSJEPT POÞNFSPEF EJBTEFTVBQVCMJDBÎÍPPGJDJBMw



i"SU caput"WJHÐODJBEBMFJTFSÈJOEJDBEBEFGPSNBFYQSFTTBFEFNPEPBDPOUFNQMBS
QSB[PSB[PÈWFMQBSBRVFEFMBTFUFOIBBNQMPDPOIFDJNFOUP SFTFSWBEBBDMÈVTVMBAFOUSBFN
WJHPSOBEBUBEFTVBQVCMJDBÎÍPQBSBBTMFJTEFQFRVFOBSFQFSDVTTÍPw

15


16


17
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 RVBSFOUBFDJODP EJBTEFQPJTEFPGJDJBMNFOUFQVCMJDBEB&NTFUSBUBOEPEF
JOTUJUVJÎÍPEFSFHJNFKVSÓEJDPÞOJDPEFTFSWJEPSQÞCMJDP DSJBEPQPSMFJ SFWFTUJOEPTF EF DBSÈUFS EF BUP BENJOJTUSBUJWP  IÈ EJTQPTJÎÍP MFHBM FN DPOUSÈSJP &OTJOBOPT+VBSF[EF0MJWFJSB FNOPUBË-*/%# JOCódigo CivilFE4ÍP1BVMP
4BSBJWB QADPNSFMBÎÍPBPTBUPTBENJOJTUSBUJWPT BENJUFTFBPCSJHBUPSJFEBEF
BQBSUJSEBQVCMJDBÎÍP EFBDPSEPDPNPBSUEP%FDSFUPO EF 
RVF OFTUBQBSUF OÍPTFQPEFDPOTJEFSBSSFWPHBEPQFMP$ØEJHP$JWJM DPOGPSNF
3«0 7JDFOUFO direito e a vida dos direitos Q OPUB "MJÎÍPEPNFTUSF)FMZ
-PQFT.FJSFMMFT JODireito administrativo brasileiroFE4ÍP1BVMP.BMIFJSPT QF EFRVFiQVCMJDJEBEFBEJWVMHBÎÍPPGJDJBMEPBUPQBSBDPOIFDJNFOUPQÞCMJDPFJOÓDJPEFTFVTFGFJUPTFYUFSOPTWBMFBJOEBDPNPQVCMJDBÎÍPPGJDJBMB
BGJYBÎÍPEPTBUPTF-FJTNVOJDJQBJTOBTFEFEBQSFGFJUVSBPVEBDÉNBSB POEFOÍP
IPVWFSØSHÍPPGJDJBM FNDPOGPSNJEBEFDPNPEJTQPTUPOB-FJPSHÉOJDBEPNVOJDÓQJPw 5353 30O SFM+VÓ[B.BSJB-ÞDJB$BSEPTPEF.BHBMIÍFT 
5VSNB DJMG  Q 

Salvo melhor juízo, entende-se que o art. 1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro não foi revogado pelo art. 8º da Lei Complementar
n. 95/98. A regra desse dispositivo tornou-se residual, sendo aplicada somente
quando o legislador não houver estabelecido outro prazo e quando a lei for de
grande repercussão, porquanto apenas as leis de pequena repercussão podem
entrar em vigor na data de sua publicação.

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

Cap. 1 t -&*%&*/530%6±°0®4/03."4%0%*3&*50#3"4*-&*30

Ì Nota!
$POGPSNF EFTDSJUP BCBJYP  P f  EP BSU  EB -FJ EF *OUSPEVÎÍP ËT OPSNBT EP %JSFJUP #SBTJMFJSP GPJ SFWPHBEP
Art. 1º, § 2º A vigência das leis, que os Governos Estaduais
elaborem por autorização do Governo Federal, depende da
aprovação deste e começa no prazo que a legislação estadual
fixar. 3FWPHBEP QFMB -FJ O   EF  

1.6. EFICÁCIA DAS LEIS
Uma vez em vigor, a lei se torna obrigatória em todo território nacional.
Tal norma é estipulada no art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro,18 e merece algumas críticas. É notório que no Brasil há uma gama
muito vasta de leis; por isso, exigir das pessoas o conhecimento de todas as
leis seria um verdadeiro absurdo; logo, tal norma merece um temperamento,
uma mitigação. A edição infindável de novas leis gera dificuldades até para
o profissional do Direito, quanto mais para um leigo. É por essa razão que
tal matéria foi prevista no art. 139, III, do Código Civil.19 Uma questão que
pode ser colocada em concurso diz respeito ao sentido jurídico da norma do


i"SU/JOHVÏNTFFTDVTBEFDVNQSJSBMFJ BMFHBOEPRVFOÍPBDPOIFDFw



i"SU0FSSPÏTVCTUBODJBMRVBOEP<>***oTFOEPEFEJSFJUPFOÍPJNQMJDBOEPSFDVTBË
BQMJDBÎÍPEBMFJ GPSPNPUJWPÞOJDPPVQSJODJQBMEPOFHØDJPKVSÓEJDPw

18
19
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art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o qual consiste
na segurança jurídica.
O que significa o princípio iura novit curia? Como se diz que ao juiz
não é dado desconhecer a lei, significa que em tese as partes podem apresentar
ao magistrado para julgamento somente e exclusivamente fatos. As exceções a
esse princípio são: o direito estrangeiro, estadual, municipal e consuetudinário.
Vejamos a jurisprudência:
Direito Processual Civil. Adoção de Novos Fundamentos no Julgamento de
Apelação.
No julgamento de apelação, a utilização de novos fundamentos legais pelo
tribunal para manter a sentença recorrida não viola o art. 515 do CPC. Isso
QPSRVF P NBHJTUSBEP OÍP FTUÈ WJODVMBEP BP GVOEBNFOUP MFHBM JOWPDBEP QFMBT
QBSUFTPVNFTNPBEPUBEPQFMBJOTUÉODJBa quo QPEFOEPRVBMJGJDBSKVSJEJDBNFOUF
PTGBUPTUSB[JEPTBPTFVDPOIFDJNFOUP DPOGPSNFPCSPDBSEPKVSÓEJDP̓mihi factum,
dabo tibi jus̓ EÈNFPGBUP RVFUFEBSFJPEJSFJUP FPQSJODÓQJP̓jura novit curia̓ P
KVJ[DPOIFDFPEJSFJUP 1SFDFEFOUFTDJUBEPT"H3HOP"H34 1SJNFJSB
5VSNB DJeF3&TQ&4 4FHVOEB5VSNB DJe̓3&TQ
%' 3FM.JO0H'FSOBOEFT KFN WFSInformativo O 

A lei produz seus efeitos até que outra lei a revogue ou a modifique. Tratase do princípio da continuidade das leis, esculpido no art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e por essa razão diz-se que “só lei tem
condão de revogar lei”. Exceção a esse tema é a lei temporária (são exemplos:
leis orçamentárias, leis para o congelamento de preços etc.), ou seja, aquela
que já traz em seu texto o prazo de sua vigência, que, quando findo, a revoga
automaticamente, sem necessidade de redação de uma nova lei.
1.7. REVOGAÇÃO E DERROGAÇÃO DA LEI
a) Ab-rogação – significa extinguir a lei, tirando-lhe a força obrigatória,
o que ocorre pela substituição de suas normas por outras disposições diferentes
ou pela supressão pura e simples das existentes.20
b) Derrogação – revogação parcial de uma lei, ou seja, parte de determinada lei continua a viger, enquanto parte dela se extingue com a entrada em
vigor de uma nova lei.21
Em suma: A ab-rogação abrange toda a lei, ao passo que a derrogação é
parcial. Importante lembrar que, de qualquer forma, apenas uma nova lei pode
revogar ou derrogar outra existente.
A lei deixa de ser obrigatória no dia em que a lei revogadora ou derrogadora se torna vigente. A cessação da eficácia de uma legislação não se dá com
a publicação da lei nova.


&YFNQMPBSU QBSUF EP$ØEJHP$JWJM



&YFNQMPBSU QBSUF EP$ØEJHP$JWJM

20
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Por fim, importa mencionar que a revogação pode ser expressa (ou por
via direta) e tácita (ou por via oblíqua) (formas de execução). O art. 2º da Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro trata do assunto de forma eficaz:
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue (princípio da continuidade  OPTTPTDPNFOUÈSJPT 
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria
de que tratava a lei anterior SFWPHBÎÍPUÈDJUB 

Em síntese, a revogação tácita ou por via oblíqua ocorre quando há incompatibilidade entre as leis, não necessitando de conflito entre todas as disposições legais, bastando a mera incompatibilidade, ou quando a lei nova regular
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (art. 2º, § 1º, da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro), expressando-a quando a lei declarar.
Observe-se a regra da Lei Complementar n. 95/98.22

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

Cap. 1 t -&*%&*/530%6±°0®4/03."4%0%*3&*50#3"4*-&*30

1.8. REPRISTINAÇÃO
É a restauração da vigência de uma lei anteriormente revogada, em razão da
revogação da lei anterior. Existe a possibilidade de tal instituto no nosso ordenamento, mas essa não é a regra, uma vez que a mesma só é admitida expressamente. Se, por exemplo, a lei A foi revogada pela lei B e posteriormente a lei B
foi revogada pela lei C, em razão desse último fato a lei A só voltará a viger se a
Lei C dispuser neste sentido; se a restauração não for mencionada expressamente,
a lei A não mais vigerá, pois não se admite a repristinação tácita. A esse respeito,
o § 3º do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.23

Ì Nota!
3FQSJTUJOBÎÍP x &GFJUP SFQSJTUJOBUØSJP

Conforme exemplificado acima, a repristinação apresenta três leis; já no
efeito repristinatório há duas leis e uma decisão judicial. Existe uma dada lei
A que é revogada por uma lei B e esta última é declarada inconstitucional pelo
STF. Nesse caso, aplicaremos a regra do art. 11, § 2º, da Lei n. 9.868/99.24
Assim entende o STF:


i"SU  " DMÈVTVMB EF SFWPHBÎÍP EFWFSÈ FOVNFSBS  FYQSFTTBNFOUF  BT MFJT PV EJTQPTJÎÜFT
MFHBJTSFWPHBEBTw



i"SU/ÍPTFEFTUJOBOEPËWJHÐODJBUFNQPSÈSJB BMFJUFSÈWJHPSBUÏRVFPVUSBBNPEJGJRVF
PVSFWPHVF
f4BMWPEJTQPTJÎÍPFNDPOUSÈSJP BMFJSFWPHBEBOÍPTFSFTUBVSBQPSUFSBMFJSFWPHBEPSB
QFSEJEPBWJHÐODJBw



i"SU$PODFEJEBBNFEJEBDBVUFMBS P4VQSFNP5SJCVOBM'FEFSBMGBSÈQVCMJDBSFNTFÎÍP
FTQFDJBM EP Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União B QBSUF EJTQPTJUJWB

22

23


24
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Ação Direta de Inconstitucionalidade. Promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Regime jurídico dos servidores públicos.
Processo legislativo. Instauração dependente de iniciativa constitucionalmente reservada ao chefe do Poder Executivo. Diploma legislativo estadual
que resultou de iniciativa parlamentar. Usurpação do poder de iniciativa.
Sanção tácita do projeto de lei. Irrelevância. Insubsistência da Súmula n.
5/STF. Inconstitucionalidade formal. Eficácia repristinatória da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de controle normativo abstrato. Ação direta julgada procedente. Os
princípios que regem o processo legislativo impõem-se à observância dos
estados-membros 0 NPEFMP FTUSVUVSBEPS EP QSPDFTTP MFHJTMBUJWP  UBM DPNP
EFMJOFBEPFNTFVTBTQFDUPTGVOEBNFOUBJTQFMB$POTUJUVJÎÍPEB3FQÞCMJDB JNQÜFTF FORVBOUPQBESÍPOPSNBUJWPEFDPNQVMTØSJPBUFOEJNFOUP ËPCTFSWÉODJB
JODPOEJDJPOBM EPT FTUBEPTNFNCSPT 1SFDFEFOUFT o " VTVSQBÎÍP EP QPEFS EF
JOTUBVSBÎÍP EP QSPDFTTP MFHJTMBUJWP FN NBUÏSJB DPOTUJUVDJPOBMNFOUF SFTFSWBEB
ËJOJDJBUJWBEFPVUSPTØSHÍPTFBHFOUFTFTUBUBJTDPOGJHVSBUSBOTHSFTTÍPBPUFYUP
EB$POTUJUVJÎÍPEB3FQÞCMJDBFHFSB FNDPOTFRVÐODJB BJODPOTUJUVDJPOBMJEBEF
GPSNBMEBMFJBTTJNFEJUBEB1SFDFEFOUFTA sanção do projeto de lei não convalida
o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativao"
VMUFSJPSBRVJFTDÐODJBEP$IFGFEP1PEFS&YFDVUJWP NFEJBOUFTBOÎÍPEPQSPKFUP
EF MFJ  BJOEB RVBOEP EFMF TFKB B QSFSSPHBUJWB VTVSQBEB  OÍP UFN P DPOEÍP EF
TBOBSPWÓDJPSBEJDBMEBJODPOTUJUVDJPOBMJEBEF*OTVCTJTUÐODJBEB4ÞNVMBO45'
%PVUSJOB1SFDFEFOUFTSignificação constitucional do regime jurídico dos servidores públicos (civis e militares "MPDVÎÍPDPOTUJUVDJPOBMiSFHJNFKVSÓEJDPEPTTFSWJEPSFTQÞCMJDPTwDPSSFTQPOEFBPDPOKVOUPEFOPSNBTRVFEJTDJQMJOBNPTEJWFSTPT
BTQFDUPTEBTSFMBÎÜFT FTUBUVUÈSJBTPVDPOUSBUVBJT NBOUJEBTQFMP&TUBEPDPNPT
TFVTBHFOUFT1SFDFEFOUFTA questão da eficácia repristinatória da declaração de
inconstitucionalidade JOBCTUSBDUP – "EFDMBSBÎÍPGJOBMEFJODPOTUJUVDJPOBMJEBEF 
RVBOEPQSPGFSJEBQFMP4VQSFNP5SJCVOBM'FEFSBMFNTFEFEFGJTDBMJ[BÎÍPOPSNBUJWBBCTUSBUB JNQPSUBoDPOTJEFSBEPPFGFJUPSFQSJTUJOBUØSJPRVFMIFÏJOFSFOUFo
FNSFTUBVSBÎÍPEBTOPSNBTFTUBUBJTBOUFSJPSNFOUFSFWPHBEBTQFMPEJQMPNBOPSNBUJWPPCKFUPEPKVÓ[PEFJODPOTUJUVDJPOBMJEBEF FJTRVFPBUPJODPOTUJUVDJPOBM 
QPSTFSKVSJEJDBNFOUFJOWÈMJEP RTJ TFRVFSQPTTVJFGJDÈDJBEFSSPHBUØSJB%PVUSJOB1SFDFEFOUFT 45'  "%*OO&4 SFM.JOJTUSP$FMTPEF.FMMP 
5SJCVOBM1MFOP KFN DJ  Q FNFOUW Q
RTJ W Q 

Segundo jurisprudência do STF, o efeito repristinatório pode ser afastado:
Comunidades dos quilombos e decreto autônomo – 2/PNÏSJUP KVMHPVQSPDFEFOUFPQFEJEPQBSBEFDMBSBSBJODPOTUJUVDJPOBMJEBEFEPEFDSFUPFNEJTDVTTÍP
"EV[JVRVF JOEFQFOEFOUFNFOUFEFPBSUEP"%$5DPOTUJUVJSOPSNBEFFGJDÈDJBMJNJUBEB DPOUJEBPVQMFOB EFWFSJBTFSDPNQMFNFOUBEPQPSMFJFNTFOUJEP
GPSNBM"DSFTDFOUPVRVFB"ENJOJTUSBÎÍPOÍPQPEFSJB TFNMFJ JNQPSPCSJHBÎÜFT
BUFSDFJSPTPVSFTUSJOHJSMIFTEJSFJUPT3FTTVSUJV BTTJN RVFP$IFGFEP&YFDVUJWP
OÍPFTUBSJBBVUPSJ[BEPBJOUFHSBSOPSNBUJWBNFOUFPTDPNBOEPTEPSFGFSJEPBSU



EB EFDJTÍP  OP QSB[P EF EF[ EJBT  EFWFOEP TPMJDJUBS BT JOGPSNBÎÜFT Ë BVUPSJEBEF EB RVBM
UJWFSFNBOBEPPBUP PCTFSWBOEPTF OPRVFDPVCFS PQSPDFEJNFOUPFTUBCFMFDJEPOB4FÎÍP
*EFTUF$BQÓUVMP
f"DPODFTTÍPEBNFEJEBDBVUFMBSUPSOBBQMJDÈWFMBMFHJTMBÎÍPBOUFSJPSBDBTPFYJTUFOUF 
TBMWPFYQSFTTBNBOJGFTUBÎÍPFNTFOUJEPDPOUSÈSJPw
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