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LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

Apesar de ser apresentada como introdução ao curso de direito civil, tal matéria não pertence 

apenas ao direito privado, mas sim, a Teoria Geral do Direito. 

Ademais, atribui-se à Lei de Introdução o papel de apontar as fontes do Direito Privado em 

complemento à própria lei. Não se pode esquecer que o art. 4.º da Lei de Introdução enuncia as 

fontes formais secundárias, aplicadas inicialmente na falta da lei: a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do Direito. 

 

A LEI DE INTRODUÇÃO E A LEI COMO FONTE PRIMÁRIA DO DIREITO BRASILEIRO. A VIGÊNCIA 

DAS NORMAS JURÍDICAS (ARTS. 1.º E 2.º DA LEI DE INTRODUÇÃO) 

O Direito Brasileiro sempre foi filiado à escola da Civil Law, de origem romano-germânica, pela 

qual a lei é fonte primária do sistema jurídico. Assim ainda o é, apesar de todo o movimento de 

valorização do costume jurisprudencial, notadamente pela emergência da súmula vinculante 

como fonte do direito, diante da Emenda Constitucional 45/2005. Desse modo, haveria uma 

tendência de se caminhar para um sistema próximo à Common Law, em que os precedentes 

jurisprudenciais constituem a principal fonte do direito. Porém, as súmulas vinculantes não são 

leis, não tendo a mesma força dessas. A conclusão, portanto, é pela permanência, pelo menos 

por enquanto, de um sistema essencialmente legal. 

Deve-se distinguir o Estado de direito do Estado de legalidade. O que ele chamou de Estado 

‘legal’ hoje se pode chamar de Estado de legalidade: degeneração do Estado de direito, que põe 

em risco a justa atuação da lei na enunciação e concreção dos valores sociais como direitos 

individuais, coletivos, difusos. 

De início, o art. 1.º, caput, da Lei de Introdução, enuncia que “Salvo disposição contrária, a lei 

começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”. Nos 

termos do art. 8.º, § 1.º, da Lei Complementar 95/1998, a contagem do prazo para entrada em 

vigor das leis que estabelecem 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 à sua consumação integral. 

Como aponta a doutrina, não interessa se a data final seja um feriado ou final de semana, 

entrando em vigor a norma mesmo assim, ou seja, a data não é prorrogada para o dia seguinte. 

Esclarecendo, a lei passa por três fases fundamentais para que tenha validade e eficácia as de 

elaboração, promulgação e publicação. Depois vem o prazo de vacância, geralmente previsto na 

própria norma. 

De acordo com o art. 1.º, § 1.º, da Lei de Introdução, a obrigatoriedade da norma brasileira passa 

a vigorar, nos Estados estrangeiros, três meses após a publicação oficial em nosso País, previsão 

esta de maior interesse ao Direito Internacional Público. 

Em havendo norma corretiva, mediante nova publicação do texto legal, os prazos mencionados 

devem correr a partir da nova publicação. O art. 2.º da Lei de Introdução consagra o princípio 

da continuidade da lei, pelo qual a norma, a partir da sua entrada em vigor, tem eficácia 

contínua, até que outra a modifique ou revogue. 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 (art. 2.º, § 1.º). 

Entretanto, a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 

revoga nem modifica a lei anterior. 

Pois bem, pelo que consta do art. 2.º da Lei de Introdução, o meio mais comum para se retirar 

a eficácia de uma norma jurídica é a sua revogação, o que pode ocorrer sob duas formas, 

classificadas quanto à sua extensão: 

o Revogação total ou ab-rogação – ocorre quando se torna sem efeito uma norma de 

forma integral, com a supressão total do seu texto por uma norma emergente.  

o Revogação parcial ou derrogação – uma lei nova torna sem efeito parte de uma lei 

anterior. 

No que concerne ao modo, as duas modalidades de revogação analisadas podem ser assim 

classificadas: 

o Revogação expressa (ou por via direta) – situação em que a lei nova taxativamente 

declara revogada a lei anterior ou aponta os dispositivos que pretende retirar. 

o Revogação tácita (ou por via oblíqua) – situação em que a lei posterior é incompatível 

com a anterior, não havendo previsão expressa no texto a respeito da sua revogação.  

Muito importante lembrar que o art. 2.º, § 3.º, da Lei de Introdução, afasta a possibilidade da 

lei revogada anteriormente repristinar, 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. 

Em suma, são possíveis duas situações excepcionais a repristinação. A primeira delas é aquela 

em que o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade da lei 

revogadora. A segunda é o efeito repristinatório previsto pela própria norma jurídica. 

 

CARACTERÍSTICAS DA NORMA JURÍDICA E SUA APLICAÇÃO. ANÁLISE DO ART. 3.º DA LEI DE 
INTRODUÇÃO 
 
A lei, como fonte primária do Direito brasileiro, tem as seguintes características básicas: 
 

o Generalidade – a norma jurídica dirige-se a todos os cidadãos, sem qualquer distinção, 
tendo eficácia erga omnes. 

o Imperatividade – a norma jurídica é um imperativo, impondo deveres e condutas para 
os membros da coletividade. 

o Permanência – a lei perdura até que seja revogada por outra ou perca a eficácia. 
o Competência – a norma, para valer contra todos, deve emanar de autoridade 

competente, com o respeito ao processo de elaboração. 
o Autorizante – o conceito contemporâneo de norma jurídica traz a ideia de um 

autorizamento (a norma autoriza ou não autoriza determinada conduta), estando 
superada a tese de que não há norma sem sanção (Hans Kelsen). 

 
Como outra característica básica, está consagrado no art. 3º da Lei de Introdução o princípio da 
obrigatoriedade da norma, pelo qual ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando não 
conhecê-la. Correntes doutrinária que justifica tal afirmação: Teoria da necessidade social, 



amparada, segundo Maria Helena Diniz, na premissa “de que as normas devem ser conhecidas 
para que melhor sejam observadas”, a gerar o princípio da vigência sincrônica da lei. 
 
Em reforço, constata-se que o princípio da obrigatoriedade das leis não pode ser visto como um 
preceito absoluto, havendo claro abrandamento no Código Civil de 2002. 
 
 
AS FORMAS DE INTEGRAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. ART. 4.º DA LEI DE INTRODUÇÃO 
 
O sistema jurídico constitui um sistema aberto, no qual há lacunas, conforme elucida Maria 
Helena Diniz em sua clássica obra As lacunas no direito. Entretanto, de acordo com as suas lições, 
as lacunas não são do direito, mas da lei, omissa em alguns casos. Há um dever do aplicador do 
direito de corrigir as lacunas (vedação do não julgamento ou do non liquet), extraído do art. 126 
do Código de Processo Civil de 1976, pelo qual “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar 
alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas 
legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito”. 
 
O art. 4.º da Lei de Introdução enuncia que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 
 
Em síntese, compreendemos que aqueles que seguem a escola do Direito Civil Constitucional, 
procurando analisar o Direito Civil a partir dos parâmetros constitucionais, realidade atual do 
Direito Privado brasileiro, não podem ser favoráveis à aplicação obrigatória da ordem constante 
do art. 4.º da Lei de Introdução de forma rígida e incontestável. Esse último entendimento é o 
que deve prevalecer na visão contemporânea do Direito Civil Brasileiro, em especial tendo em 
vista a emergência o art. 8.º do CPC/2015, comando que valoriza a dignidade humana como 
norte do aplicador da lei. 
 
ANALOGIA 
A analogia é a aplicação de uma norma próxima ou de um conjunto de normas próximas, não 
havendo uma norma prevista para um determinado caso concreto. Dessa forma, sendo omissa 
uma norma jurídica para um dado caso concreto, deve o aplicador do direito procurar alento no 
próprio ordenamento jurídico, permitida a aplicação de uma norma além do seu campo inicial 
de atuação. 
 
Analogia legal ou legis – é a aplicação de somente uma norma próxima 
Analogia jurídica ou iuris – é a aplicação de um conjunto de normas próximas, extraindo 
elementos que possibilitem a analogia. 
 
Não se pode confundir a aplicação da analogia com a interpretação extensiva. No primeiro caso, 
rompe-se com os limites do que está previsto na norma, havendo integração da norma jurídica. 
Na interpretação extensiva, apenas amplia-se o seu sentido, havendo subsunção. 
 
Regra importante que deve ser captada é que as normas de exceção ou normas excepcionais 
não admitem analogia ou interpretação extensiva. Entre essas podem ser citadas as normas que 
restringem a autonomia privada que, do mesmo modo não admitem socorro a tais artifícios, 
salvo para proteger vulnerável ou um valor fundamental. 
 
COSTUMES 
Os costumes podem ser conceituados como sendo as práticas e usos reiterados com conteúdo 
lícito e relevância jurídica. Os costumes, assim, são formados, além da reiteração, por um 
conteúdo lícito, conceito adaptado ao que consta no Código Civil de 2002. 



 
Costumes segundo a lei (secundum legem) – incidem quando há referência expressa aos 
costumes no texto legal, como ocorre nos artigos da codificação antes citados (arts. 13 e 187 do 
CC/2002). Na aplicação dos costumes secundum legem, não há integração, mas subsunção, eis 
que a própria norma jurídica é que é aplicada. 
 
Costumes na falta da lei (praeter legem) – aplicados quando a lei for omissa, sendo denominado 
costume integrativo, eis que ocorre a utilização propriamente dita dessa ferramenta de correção 
do sistema. Exemplo de aplicação do costume praeter legem é o reconhecimento da validade 
do cheque pós-datado ou pré-datado. Como não há lei proibindo a emissão de cheque com data 
para depósito e tendo em vista as práticas comerciais, reconheceu-se a possibilidade de quebrar 
com a regra pela qual esse título de crédito é ordem de pagamento à vista.  
 
Costumes contra a lei (contra legem) – incidem quando a aplicação dos costumes contraria o 
que dispõe a lei. Entendemos que, pelo que consta no Código Civil em vigor, especificamente 
pela proibição do abuso de direito (art. 187 do CC), não se pode admitir, em regra, a aplicação 
dos costumes contra legem. Eventualmente, havendo desuso da lei poderá o costume ser 
aplicado, o que não é pacífico. Também aqui, por regra, não há que se falar em integração. 
 
OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO 
 
O Código Civil de 2002 consagra três princípios fundamentais, conforme se extrai da sua 
exposição de motivos, elaborada por Miguel Reale, a saber: 
 
Princípio da Eticidade – Trata-se da valorização da ética e da boa-fé, principalmente daquela que 
existe no plano da conduta de lealdade das partes (boa-fé objetiva). Pelo Código Civil de 2002, 
a boa-fé objetiva tem função de interpretação dos negócios jurídicos em geral (art. 113 do CC). 
Serve ainda como controle das condutas humanas, eis que a sua violação pode gerar o abuso de 
direito, nova modalidade de ilícito (art. 187). Por fim, a boa-fé objetiva tem a função de integrar 
todas as fases pelas quais passa o contrato (art. 422 do CC). Acrescente-se que a eticidade 
também parece ser regramento adotado pelo Novo Código de Processo Civil, pela constante 
valorização da boa-fé processual, notadamente pelos seus arts. 5.º e 6.º. 
 
Princípio da Socialidade – Segundo apontava o próprio Miguel Reale, um dos escopos da nova 
codificação foi o de superar o caráter individualista e egoísta da codificação anterior. Assim, a 
palavra “eu” é substituída por “nós”. Todas as categorias civis têm função social: o contrato, a 
empresa, a propriedade, a posse, a família, a responsabilidade civil. 
 
Princípio da Operabilidade – Esse princípio tem dois sentidos. Primeiro, o de simplicidade ou 
facilitação das categorias privadas, o que pode ser percebido, por exemplo, pelo tratamento 
diferenciado da prescrição e da decadência. Segundo, há o sentido de efetividade ou 
concretude, o que foi buscado pelo sistema aberto de cláusulas gerais adotado pela atual 
codificação material. Na opinião do autor Flávio Tartuce, o sistema de cláusulas gerais também 
foi adotado pelo Novo CPC, pela adoção de um modelo aberto, baseado em princípios como a 
dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva. 
 
EQUIDADE 
 
No sistema contemporâneo privado, a equidade deve ser considerada fonte informal ou indireta 
do direito. A equidade pode ser conceituada como sendo o uso do bom-senso, a justiça do caso 
particular, mediante a adaptação razoável da lei ao caso concreto. A equidade, de acordo com 
a doutrina, pode ser classificada da seguinte forma: 



 
Equidade legal – aquela cuja aplicação está prevista no próprio texto legal. Exemplo pode ser 
retirado do art. 413 do CC/2002, que estabelece a redução equitativa da multa ou cláusula penal 
como um dever do magistrado (“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a 
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”). 
 
Equidade judicial – presente quando a lei determina que o magistrado deve decidir por equidade 
o caso concreto. Isso pode ser notado pelo art. 127 do CPC/1973, pelo qual “o juiz só decidirá 
por equidade nos casos previstos em lei”. Como visto, a norma foi repetida pelo art. 140, 
parágrafo único, do CPC/2015. 
 
Os conceitos expostos são muito parecidos e até se confundem. Na verdade, no segundo caso 
há uma ordem ao juiz, de forma expressa, o que não ocorre dessa forma na equidade legal, mas 
apenas implicitamente. Até pela confusão conceitual, a classificação acima perde um pouco a 
relevância prática. 
 
APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA NO TEMPO 
 
Em síntese, ordinariamente, a irretroatividade é a regra, e a retroatividade, a exceção. Para que 
a retroatividade seja possível, como primeiro requisito, deve estar prevista em lei. 
 
Valendo para o futuro ou para o passado, tendo em vista a certeza e a segurança jurídica, 
determina o art. 5.º, XXXVI, da CF/1988 que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”. A norma constitui outro requisito para a retroatividade. 
 
O art. 6.º da Lei de Introdução, além de trazer regra semelhante pela qual “a lei nova terá efeito 
imediato e geral respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”, 
procura conceituar as categorias acima, da seguinte forma: 
 
Direito adquirido: é o direito material ou imaterial incorporado no patrimônio de uma pessoa 
natural, jurídica ou ente despersonalizado. Pela previsão do § 2.º do art. 6.º da Lei de Introdução, 
“consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ela, possa exercer, 
como aqueles cujo começo do exercício tenha tempo prefixo, ou condição preestabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem”. Como exemplo pode ser citado um benefício previdenciário 
desfrutado por alguém. 
 
Ato jurídico perfeito: é a manifestação de vontade lícita, emanada por quem esteja em livre 
disposição, e aperfeiçoada. De acordo com o que consta do texto legal (art. 6.º, § 1.º, Lei de 
Introdução), o ato jurídico perfeito é aquele consumado de acordo com lei vigente ao tempo em 
que se efetuou. Exemplo: um contrato anterior já celebrado e que esteja gerando efeitos.  
 
Coisa julgada: é a decisão judicial prolatada, da qual não cabe mais recurso (art. 6.º, § 3.º, Lei 
de Introdução). 
 
APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA NO ESPAÇO 
 
Conforme antes mencionado, a Lei de Introdução traz também regras de Direito Internacional 
Público e Privado (arts. 7.º a 19), matéria que mais interessa a esses ramos jurídicos. 
 



Art. 7.º da Lei de Introdução consagra a regra lex domicilii, pela qual devem ser aplicadas, no 
que concerne ao começo e fim da personalidade, as normas do país em que for domiciliada a 
pessoa, inclusive quanto ao nome, à capacidade e aos direitos de família. 
 


