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1- VIGÊNCIA

A existência da lei não se confunde com a sua vigência. Para vigorar, é claro, a lei precisa antes existir (precisa ser

aprovada, sancionada e publicada com observância das regras do processo legislativo), mas nem toda lei existente

está em vigor. Vigência é a aptidão de produzir efeitos juridicamente válidos. É o atributo relacionado à aptidão

para produzir os efeitos esperados da norma jurídica.
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Após a publicação na imprensa oficial, a lei existe, mas isso não significa que esteja já produzindo efeitos. Ela já é

conhecida, mas não pode ainda ser aplicada.

Assim, se estabelece a obrigação de determinada conduta, as pessoas já podem ter conhecimento de seu

conteúdo, mas ainda não estão obrigadas a se comportarem em consonância com os seus preceitos. Quem atua

em desconformidade com o prescrito em lei existente que ainda não entrou em vigor não pode sofrer nenhuma

sanção.

Exatamente porque a lei, antes de sua vigência, ainda não pode ser aplicada, os juízes não podem apenar quem

venha a adotar conduta contrária à determinada por ela.

Só depois de a lei adquirir aptidão para produzir efeitos (entrar em vigor) é que os sujeitos ao seu comando devem

obedecê-la.

A vigência é apenas a aptidão para produzir efeitos. Se a lei produzirá ou não os efeitos que dela se esperam, ou

seja, se será ou não eficaz, é questão diversa. Uma lei vigente pode ser ineficaz.

A regra, no direito brasileiro, é a de que a lei entra em vigor em quarenta e cinco dias após a sua publicação. É o

que prevê o art. 1º da LINDB.

Desse modo, a menos que a própria lei estabeleça outro termo para o início de sua vigência, ela passa a vigorar

depois de transcorridos 45 dias da data da edição do Diário Oficial em que ela foi publicada.
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A lei publicada no Diário Oficial datado de 1º de março, se não contiver regra diversa sobre sua entrada em vigor,

passa a viger no dia 15 de abril do mesmo ano.

Vigência é a aptidão da lei de produzir efeitos. A lei publicada ainda não está necessariamente em vigor, isto é, não

possui força para ser aplicada. O início da vigência se verifica, em princípio, na data em que a própria lei indicar ou,

em caso de omissão, nos quarenta e cinco dias seguintes à data da publicação.

É muito comum a lei contemplar regra de entrada em vigor fixando termo diverso do estipulado no art. 1º da LINDB,

maior ou menor que este. Na grande maioria dos casos, aliás, o último artigo da lei preceitua que ela entra em vigor

data de sua . Isso significa que está apta a produzir efeitos desde o dia em que é tornada pública.

Quando a lei não entra em vigor na data da publicação, haverá forçosamente um período a separar sua existência de

sua vigência. Esse interregno denomina-se da (em latim, vacatio legis), que convém seja tanto maior

quanto mais complexa for a matéria regulada.

Fazer coincidir a vigência com a publicação da lei nem sempre é recomendável. Se versa sobre tema de rala

repercussão, não há maiores problemas em viger assim que publicada, já que todos os sujeitos a seu comando

podem, em princípio, facilmente se ajustar às novidades introduzidas. Porém, quando se trata de lei de alguma

repercussão, convém que o início da vigência se verifique depois de transcorrido, após a publicação, um prazo

razoável para que os seus destinatários se preparem para obedecê-la.
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O Código Civil, por exemplo, em vista de sua extraordinária abrangência, entrou em vigor um ano após a sua

publicação (CC/02, art. 2.044).

De qualquer forma, não estabelecendo a própria lei a data em que entrará em vigor, aplica-se o art. 1º da LINDB e sua

vigência se dará quarenta e cinco dias depois da data da edição do Diário Oficial em que se encontra publicada.

Por mais cuidado que tomem os setores burocráticos envolvidos com o processo legislativo, pode ocorrer de a lei ser

publicada com incorreções.

Nesse caso, deve ser providenciada a pronta correção do texto divulgado, por meio de inserções pontuais ou, se

recomendável, pela republicação completa da lei.

Se esta é novamente publicada, para fins de correção de seu texto, durante a vacância, o prazo para início da

vigência volta a correr da republicação. Por outro lado, se feita a correção de texto já em vigor, considera-se editada

uma nova lei (LINDB, art. 1º, §§ 3º e 4º).

Se o texto corrigido não tivesse o efeito de renovar a vacatio ou não fosse considerado lei nova, os fatos verificados

antes da publicação da correção estariam sujeitos a disciplina ainda desconhecida, ao seu tempo, o que certamente

acarretaria insegurança para as pessoas acerca da consequência jurídica exata de suas condutas ou decisões.
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2- EFICÁCIA

A eficácia é o atributo da norma jurídica relacionado à sua aplicação. Eficaz é a norma obedecida pelas pessoas a

quem se dirige e aplicada pelos juízes.

Uma norma pode ser eficaz, sem ser válida.

A proibição para a venda de bebidas alcoólicas nos dias de eleição, por exemplo, a chamada lei seca, é exemplo de

norma jurídica inválida e eficaz. Por se tratar de uma proibição, apenas uma lei ordinária poderia estabelecer a

norma; mas ela vem sendo reiteradamente veiculada por meio de diplomas infralegais (Portarias de Secretários

Estaduais de Segurança Pública).

A despeito dessa grave impropriedade formal que compromete a validade da norma, não há dúvidas de que ela é

eficaz: nos dias de eleição, a expressiva maioria dos comerciantes (restaurantes, bares, supermercados, etc.)

obedece-a com rigor e não vende bebidas alcoólicas.

Por outro lado, considera-se ineficaz uma lei quando ela não é aplicada. Existe, vigora, vale, mas sua observância

pelas pessoas a ela submetidas não é exigida pelos órgãos aplicadores do direito. A ineficácia é uma anomalia,

porque, se a lei foi regularmente aprovada e publicada, entrou em vigor e não apresenta vício de

inconstitucionalidade, os juízes devem aplicá-la sempre que verificado o fato nela descrito como pressuposto.
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Ocorre que, pelas mais variadas causas (por exemplo, deficiência técnica, inadequação com a realidade que

pretende regular etc.), a lei acaba não sendo obedecida.

Exemplo de dispositivo legal ineficaz encontra-se no art. 501 do Código Comercial. Por esse dispositivo, o

comandante de navio mercante deve manter a escrituração regular de todos os eventos importantes

relativamente à administração e navegação da embarcação. Se não mantiver essa escrita, diz a lei que o

comandante irá responder pelas perdas e danos resultantes da omissão. Essa norma não é observada há muito

tempo. Os comandantes apenas comunicam os fatos relevantes à autoridade marítima, sem os registrar em livros

mercantis. Trata-se, assim, de norma vigente e válida, mas ineficaz.

Ineficaz é a lei que, embora existente, válida e vigente, não tem sido obedecida pelas pessoas a ela sujeitas

porque o Poder Judiciário não a tem aplicado. Essa anomalia deriva, normalmente, da inadequação da lei à

realidade que pretende regular. A lei ineficaz, em suma, deve ser aperfeiçoada, alterada ou revogada.

A ineficácia da lei pode ser total ou parcial, de sorte que há graus de eficácia. A lei totalmente ineficaz é aquela

que nenhum advogado ou promotor pleiteia a aplicação e nenhum juiz aplica. Trata-se de uma lei esquecida. Já a

lei parcialmente ineficaz é aplicada em certa medida por alguns juízes.

A alegação ou mesmo a prova de ineficácia da lei não serve de escusa ao seu cumprimento. Ninguém pode

desobedecer à lei porque ela não tem sido aplicada há muito tempo.
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Da inobservância, ainda que reiterada, de determinado preceito legal não se segue sua inexistência, invalidade ou

perda de vigência; e, de fato, se a lei é existente, válida e vigente, não há razões para deixar de ser obedecida pelas

pessoas a ela sujeitas, nem deixar de ser aplicada pelo Poder Judiciário.

Se a lei existente, válida e vigente não tem sido aplicada, sempre vale a pena procurar entender as causas dessa

anomalia. Definido o problema, pode-se apontar a solução no seu aprimoramento técnico, revogação ou mesmo

na readequação à realidade regulada. A permanência da lei ineficaz no direito positivo é sempre uma potencial

fonte de incertezas.

3- REVOGAÇÃO

No direito brasileiro, a lei perde vigência em três hipóteses:

a) Fim do prazo estabelecido para vigorar (leis temporárias);

b) Suspensão da execução em razão da declaração de inconstitucionalidade;

c) Revogação.

Assim, a lei que entrou em vigor continuará vigendo até que transcorra o prazo nela fixado (se for o caso), seja

revogada ou tenha sua execução suspensa. A lei deixa de ostentar aptidão para a produção de efeitos por essas três

supracitadas razões.
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A primeira verifica-se quando a própria lei (ou a Constituição) estabelece prazo determinado de vigência, fixando

um limite temporal para a sua aptidão para produzir efeitos. Trata-se de lei temporária, em que o término da vigência

é fixado, de antemão, pela própria lei (em dispositivo preceituando a vigência até determinada data ou por certo

período) ou por disposição constitucional (leis orçamentárias, por exemplo).

Na maioria das vezes, a lei é aprovada para vigorar por prazo indeterminado, mas pode verificar-se a situação em

que se deve ou convém estabelecer um termo final para sua vigência. A lei orçamentária, que fixa a receita e a

despesa dos entes públicos é típico exemplo de lei temporária, pois tem vigência anual, correspondente ao exercício

a que se refere. Quando editada, já se sabe que entrará em vigor no primeiro dia do ano fiscal e deixará de vigorar no

último dia.

A segunda hipótese de perda de vigência decorre de ato do Senado Federal e tem por objeto a lei declarada

inconstitucional, em termos definitivos, pelo STF. Nesse caso, a lei deixa de vigorar em virtude de sua invalidade,

reconhecida e proclamada pelo procedimento constitucional apropriado. A lei incompatível com a Constituição é

inválida, mas, desde que tenha sido observado o processo legislativo, ela existe; se está apta a produzir efeitos,

vigora; e, se tem sido observada, é também eficaz. Após a suspensão da sua execução pelo Senado Federal, a lei

inconstitucional perde vigência e deixa de ter aptidão para produzir efeitos. Se, porém, mesmo assim continuar a ser

observada, conservará sua eficácia.

A terceira razão para o término do vigor da lei é a revogação. Quando a lei é revogada, isso significa que ela perde a

aptidão para produzir efeitos não porque havia limites temporais previamente estabelecidos para ela vigorar, nem

porque se apresente inconstitucional.
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Na revogação, o legislador apenas considera oportuno fazer cessar a aptidão da lei para produzir efeitos. Por exemplo:

quando, em 2003, entrou em vigor o novo Código Civil, este revogou o de 1916.

A revogação decorre do entendimento do legislador no sentido de que a vigência da lei não corresponde mais à

melhor alternativa para nortear eventuais conflitos de interesses nela refletidos.

A revogação da lei normalmente vem acompanhada da edição de uma nova lei em substituição. Mas não é necessário

que seja assim. O legislador pode revogar certa lei sem aprovar nenhuma outra para regular a mesma matéria no lugar

da revogada. Caracteriza-se, então, uma lacuna, para cuja superação a lei estabelece determinado procedimento.

A revogação pode implicar a perda de vigência de todos os dispositivos de uma lei (ab-rogação) ou de apenas parte

deles (derrogação). A revogação do Código Civil de 1916 pelo de 2002 resultou na perda de vigência da totalidade dos

dispositivos daquele. Foi, assim, uma revogação do tipo ab-rogação.

Por outro lado, o mesmo Código de 2002 colocou fim à vigência dos dispositivos da do Código

Comercial de 1850. Nesse caso, operou-se revogação do tipo derrogação, já que os dispositivos da

do Código Comercial permanecem em pleno vigor.
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3.1 - REVOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA

Classifica-se a revogação em expressa ou tácita. Na maioria das vezes, a própria lei traz dispositivo relativo às

revogações que empreende. É, nesse caso, expressa.

Verifica-se, a seu turno, a revogação tácita quando a lei anterior é incompatível com a posterior ou se esta regula, de

forma exaustiva, a mesma matéria daquela.

O art. 2º, § 1º, da LINDB dispõe sobre ambas as categorias de revogação:

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 .

Encontra-se a categoria expressa no ditado pela primeira frase desse dispositivo. Das hipóteses de revogação tácita

trata o restante da norma em foco.

A revogação expressa pode ter formulação genérica ou específica. No primeiro caso, o dispositivo revogador

individualiza a lei ou os dispositivos revogados; no segundo, não há individuação da lei ou dos dispositivos que

perdem vigência. Ou seja, é genérica ou específica a formulação da revogação expressa segundo se identifiquem ou

não os preceitos normativos revogados pela própria norma revogadora.
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O art. 2.045 do CC: -se a Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 Código Civil, e a Parte Primeira do Código

Comercial, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850 denota uma revogação expressa específica do Código Civil de 1916 e

de parte do Código Comercial de 1850. Quer dizer, a lei e os dispositivos revogados encontram-se claramente

identificados no preceito revogador.

Já o art. 119 do CDC (Código de Defesa do Consumidor Lei n. 8.078/90): -se as disposições em

ostenta uma formulação genérica, em que não se identificam exatamente as normas cuja vigência cessou. Todo e

qualquer dispositivo legal anterior ao Código de Defesa do Consumidor, que conflite com o prescrito neste último,

está revogado.

. Dispositivos revogA melhor técnica de elaboração de leis recomenda a utilização apenas da revogação expressa por

formulação específicaatórios como o do Código de Defesa do Consumidor (e de tantas outras leis) devem ser evitado.

A razão de ser da preferência pela formulação específica é clara. Quando a revogação se faz por fórmula genérica,

remanesce como incumbência da tecnologia jurídica ou da jurisprudência a definição dos dispositivos legais (ou

mesmo das leis) que deixaram de vigorar. Controvérsias doutrinárias e dissensos jurisprudenciais no trato da matéria

podem acarretar insegurança sobre a vigência ou revogação de determinadas normas legais.
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Quando o próprio legislador indica as disposições revogadas, esse tipo de insegurança não costuma ocorrer.

A revogação é tácita quando, inexistindo dispositivo revogador expresso, a lei anterior é incompatível com a nova

ou se a lei nova regula exaustivamente a mesma matéria da lei anterior.

Exemplificando: o primeiro Código Civil brasileiro, de 1916, fez-se acompanhar de um conjunto de preceitos

introdutórios sobre vigência, eficácia, interpretação e territorialidade das leis, denominado ao Código

. Vigorou até 1942, quando foi decretada a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB

Decreto-Lei n. 4.657/42), atinente à mesma matéria.

Pois bem, a entrada em vigor da LINDB, nos quarenta e cinco dias seguintes à sua publicação, importou a

revogação tácita dos preceitos da Introdução ao Código Civil de 1916, embora não se encontre nela (na LINDB)

nenhuma norma revogadora expressa, genérica ou específica. A perda de vigência daqueles preceitos

introdutórios de 1916 decorreu da circunstância de a LINDB regular, por inteiro, a mesma matéria.

Não se confundem a revogação expressa de formulação genérica e a tácita. Na revogação expressa de formulação

genérica, a lei contempla dispositivo em que é prescrita a revogação das disposições em contrário. Na tácita, não

há dispositivo nenhum preceituando a revogação de qualquer outra norma, operando-se a perda de vigência em

razão do previsto no art. 2º, § 1º, segunda parte da LINDB: seja com ela incompatível ou quando regule

inteiramente a matéria de que tratava a lei .
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3.2- REPRISTINAÇÃO

Repristinação é a recuperação de vigência por uma lei revogada. Por meio dessa operação, a norma legal objeto de

revogação tem a vigência restabelecida por uma terceira norma. Para que se verifique a repristinação, no direito

brasileiro, é indispensável expressa referência da revigoração da norma revogada pela norma repristinatória.

É o que decorre do art. 2º, § 3º, da LINDB:

disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a .

Antes de 1942, não existia no direito brasileiro o dispositivo em tela, nem qualquer outro sobre a repristinação.

A doutrina, então, discutia os efeitos da revogação da norma revogadora. De fato, como visto, a revogação é uma das

causas de supressão de vigência da lei. A perda de vigência da lei revogadora significa, portanto, o fim de sua aptidão

para produzir efeitos. Quer dizer, não havendo mais nenhuma norma com aptidão para suprimir a vigência da anterior,

esta deveria ter sua capacidade de produzir efeitos recuperada.

A norma revogada não recupera, em princípio, sua vigência em virtude da revogação da norma revogadora.
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Essa recuperação só se verifica se expressamente prevista em lei. A partir de 1942, com o art. 2º, §

3º, da LINDB, a discussão restou superada.

A recuperação de vigência em razão apenas da revogação da lei revogadora, embora lógica, não foi a solução

adotada pelo legislador brasileiro. Entre nós, não havendo expressa disposição legal repristinando a lei revogada, a

revogação da lei revogadora não produz o efeito de restaurar-lhe a vigência.

4- A OBRIGATORIEDADE DA LEI

A lei obriga todas as pessoas que se encontram no território correspondente ao Estado que a edita. A lei brasileira

obriga pelo menos a todos no Brasil (já que pode projetar efeitos também para além do território nacional).

Sujeitam-se aos comandos legais do nosso direito positivo tanto os brasileiros e estrangeiros que aqui residem como

todas as pessoas que passam por território sob jurisdição do Estado brasileiro seja a passeio, trabalho ou a que

título for. Tal decorre do princípio da obrigatoriedade da lei, que se abriga no art. 3º da LINDB:

se escusa de cumprir a lei, alegando que não a .

Essa formulação do princípio da obrigatoriedade da lei remonta ao direito romano.
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É certo que ninguém hoje conseguiria conhecer todas as leis em vigor num país como o Brasil. Nem mesmo o mais

eficiente dos profissionais do direito seria capaz de dominar tão vasto e complexo campo de conhecimento. Não se

presume, portanto, que as pessoas deveriam, de algum modo, intentar tal empreitada. Não se pode presumir, de fato,

que alguém conheça todas as leis a que deve obediência.

O princípio da obrigatoriedade da lei é um dispositivo encontrado na maioria dos direitos ocidentais. Se não existisse,

qualquer um poderia furtar-se à sanção legal simplesmente alegando desconhecê-la. Restaria inoperante o direito

como sistema social de superação de conflitos de interesses.

Assim, mesmo aqueles que não conhecem a lei estão obrigados a obedecê-la. E, por mais estranho que tal comando

possa parecer, obrigando algo aparentemente impossível de ser atendido, é ele indispensável à plena efetividade do

sistema jurídico.

Claro que a maioria das leis necessárias ao convívio social tem o seu conteúdo assimilado pela generalidade das

pessoas no transcorrer do processo de educação. Todos, a partir de bem cedo, aprendem que não devem pegar as

coisas alheias sem permissão do dono. Também se aprende, logo, que as dívidas devem ser pagas.

Sabe-se, por experiência de vida, que fica obrigado a indenizar os danos quem os provoca.

A existência de impostos e o dever de pagá-los também se conhecem no mais tardar ao iniciar a vida adulta.
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Aliás, confundem-se, em muitos desses casos, a lei e os preceitos morais, e, por isso, embora apenas os

profissionais do direito consigam normalmente precisar o conteúdo dela, de algum modo todos estão cientes da

conduta a ser seguida.

Em relação às leis de conteúdo mais direcionado, como as que ditam obrigações tributárias instrumentais,

impõem padrões de qualidade na fabricação de determinados produtos (alimentos, fármacos etc.) ou de

proteção ao meio ambiente, disciplinam o procedimento de realização da despesa pública e muitas outras, em

geral as pessoas diretamente alcançadas pela obrigação buscam esclarecimentos junto aos profissionais

(contador, advogado, ambientalista, etc.).

Pelo princípio da obrigatoriedade da lei, como está ao alcance de qualquer pessoa se informar sobre as leis de

seu interesse, não há motivos para deixar de aplicá-las em razão da alegada ignorância acerca de sua existência

ou conteúdo. Desse modo, se ninguém, efetivamente, conhece todas as leis, é certo que as relevantes para

determinada pessoa (em certo momento de sua vida) podem ser por ela conhecidas. É este o sentido do

princípio da obrigatoriedade da lei.

De qualquer modo, se alguém não tem conhecimento de que devia, por lei, agir de um jeito, nem procurou

informar-se a respeito, tal ignorância ou descaso não obstam a aplicação das sanções legalmente previstas para o

caso.

/universidades



5- APLICAÇÃO DA LEI

Um dos objetivos do direito é indicar as condutas que as pessoas devem observar para contribuir com a pacífica

convivência em sociedade. Quanto mais pessoas se comportarem como indicado pelas normas jurídicas, menos

conflitos de interesses tendem a se manifestar.

A estrutura da norma jurídica compreende a descrição de um fato e a consequência que lhe deve seguir.

O fato descrito na norma nem sempre é a conduta indicada para as pessoas observarem. As normas que protegem

a posse, por exemplo, descrevem esse fato, mas indicam que as pessoas devem respeitar os direitos do posseiro

sobre o bem possuído.

Aliás, o fato descrito na norma corresponde muitas vezes ao comportamento que a ordem jurídica quer evitar.

A regra do Código de Trânsito Brasileiro que determina, por exemplo, a imposição de multa a quem atravessar o

semáforo fechado é uma indicação de que os motoristas não devem fazer isso.

A obediência à lei e a outras normas jurídicas deve ser definida como a conduta correspondente à indicada por

elas. Quem age de acordo com a indicação de comportamento dada por uma ou mais normas jurídicas obedece-

as, atende-as, observa-as.
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Se o devedor paga a dívida no dia do vencimento, ele está obedecendo à lei; se o causador do dano indeniza a

vítima, também; se o filho paga ao pai aposentado um valor mensal de complementação da aposentadoria, está

observando o disposto na lei sobre dever de alimentar, e assim por diante.

A lei indica uma conduta a ser observada. Quando a pessoa se comporta da forma indicada, diz-se que ela

obedece à lei.

E quando a lei é desobedecida, o prejudicado pede ao juiz, por meio de ação judicial própria, que faça valer a lei.

Ao julgar a ação, o juiz aplica a lei.

A aplicação da lei pressupõe, exatamente, a sua inobservância, desatendimento, desobediência.

Se o devedor não paga a dívida no vencimento, o credor normalmente irá promover a cobrança judicial. Ao julgar

a ação, o juiz aplicará a lei.

Se o juiz dá razão ao devedor (caso, imagine-se, o valor cobrado fosse excessivo) ou ao credor (se não havia

fundamento jurídico para a recusa do pagamento), pouco importa. Um dos dois, de acordo com a decisão judicial

que vier a ser proferida, deixou de atender à conduta indicada pela norma legal.

A aplicação da lei, pelo juiz, só se verifica quando ela não tiver sido obedecida. Ela é, pois, definida como o ato

do Poder Judiciário que decide o conflito de interesses que lhe for submetido pelo interessado.
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6- APLICAÇÃO DA LEI NO ESPAÇO

A edição de normas jurídicas é uma das manifestações da soberania dos Estados.

Pelo princípio da territorialidade, a norma jurídica vigora e tem eficácia nos limites do território do Estado que a

editou.

Não pode ser tido como soberano o Estado sujeito às normas editadas por autoridade externa à sua própria

organização como entidade política. Os limites espaciais de aplicação da lei são dados, assim, pelos contornos do

território do Estado que a edita.

Segundo normas de direito internacional, integram o território de um país, ainda que compreendidas no de outros,

as suas embaixadas, consulados e residências de diplomatas.

Além disso, também se consideram território de um país os navios e as aeronaves que ostentem a respectiva

bandeira, desde que atendidas certas condições. São os chamados territórios fictos.
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As leis editadas por um Estado não podem ser aplicadas no território de outro, a menos que este, no exercício de

sua soberania, o autorize.

Admitir a aplicação, em certos casos, do direito estrangeiro não significa abdicar da soberania. O direito estrangeiro

é aplicado por determinação do Estado soberano e não por sua submissão.

A qualquer momento, aliás, o Estado pode, por meio de lei própria, passar a obstar a aplicação da norma estrangeira

exatamente porque ainda é pleno titular de sua soberania.

No âmbito do território brasileiro, assim, aplica-se a lei brasileira, editada pelas autoridades legiferantes

reconhecidas pela Constituição do Brasil.

A lei brasileira somente se aplica a território não pertencente ao nacional se o Estado que ali exercer soberania o

admitir por seu próprio direito.

Do mesmo modo, a lei de outro Estado só é aplicável no território brasileiro nas hipóteses admitidas pelo nosso

direito.

Pelo princípio da territorialidade, as leis editadas por um Estado, no exercício de sua soberania, são aplicáveis

apenas ao respectivo território.
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A lei de um país só pode ser aplicada no território de outro se este último o admitir, por norma de seu próprio

ordenamento.

De uma forma ou de outra, cada Estado aplica o seu próprio direito no território sobre o qual exerce soberania.

Quando norma jurídica estrangeira é aplicada nesse território, deve-se isso também ao disposto no direito daquele

país. Quer dizer, aplica-se a lei nacional que autoriza a aplicação da estrangeira.

Assim, na solução dos conflitos de interesses que lhe são submetidos, o juiz brasileiro aplica sempre as leis

vigentes no Brasil. Quando estas determinam que se aplique norma de direito estrangeiro, o juiz o fará em

obediência à nossa lei.

As questões atinentes à aplicação da lei no espaço são aprofundadas pelo direito internacional privado. Costuma a

tecnologia civilista, porém, ao tratar da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzir o exame do

tema, apresentando as principais regras do direito brasileiro sobre a matéria.

Assim, estabelece o art. 7º da LINDB que a personalidade, nome, capacidade e direitos de família são regidos

pela lei do país em que for domiciliada a pessoa.

Assim, aquele que se casou segundo as regras vigentes no país de seu domicílio é, para o direito brasileiro,

casado, ainda que a disciplina jurídica sobre a matéria divirja substancialmente da nossa.
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Se dois estrangeiros do mesmo sexo são casados segundo o direito vigente em seu domicílio também o serão para

os fins do direito brasileiro, embora, entre nós, ainda haja dúvidas sobre a admissibilidade do matrimônio entre

homossexuais (já se admitiu, porém, a união estável entre pessoas do mesmo sexo). Se um deles é sucessor, por

morte, de um brasileiro e vem também a falecer no decorrer do inventário, o outro poderá reivindicar sua parte

nos bens a inventariar situados no Brasil, na condição de cônjuge sobrevivente do sucessor.

A qualificação de bens e a regulação das relações a eles concernentes seguem o disposto na lei do país em que

se situam (LINDB, art. 8º).

Se alguém é demandado, no Brasil, na condição de condômino de imóvel situado em outro país, o nosso juiz deve

julgar a ação aplicando a lei vigente no lugar da situação do bem tido em condomínio.

As obrigações são qualificadas e regidas pela lei do país em que se constituíram (LINDB, art. 9º).

Desse modo, os contratos celebrados no exterior, quando executados no Brasil, sujeitam-se às normas vigentes

no país de celebração. Essa regra, porém, não se aplica se os contratantes escolherem, por cláusula contratual

inserta no mesmo instrumento ou em outro, o direito que desejam ver aplicado.

Também é a lei do domicílio que se aplica nas questões atinentes à sucessão por morte ou ausência (LINDB, art.

10). Falecido brasileiro domiciliado no exterior, os bens que aqui possuía serão partilhados segundo as regras

sucessórias vigentes no país estrangeiro de seu domicílio.
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Do mesmo modo, o desaparecimento de um estrangeiro domiciliado no Brasil implicará a declaração de ausência,

de acordo com o prescrito no nosso Código Civil.

A regra da aplicação da lei do domicílio do falecido em caso de sucessão é desconsiderada na hipótese de

falecimento de estrangeiro domiciliado no exterior que tenha deixado cônjuge ou filho brasileiro.

Nesse caso, em razão de preceito constitucional, aplica-se, entre a lei brasileira e a do domicílio do estrangeiro

morto, a que for mais benéfica aos sucessores brasileiros (CF, art. 5º, XXXI).

As organizações de interesse coletivo, sociedades e fundações obedecem à lei do Estado em que se constituírem

(LINDB, art. 11).

No Brasil, as sociedades anônimas não podem emitir ações ao portador, porque exige a lei que todos os acionistas

sejam identificáveis. Há, no entanto, países em que a sociedade anônima pode possuir apenas ações com essa

forma, sendo, nesse caso, impossível identificar os seus sócios. Pois bem, a sociedade anônima estrangeira, para

operar no Brasil, deve obter a autorização governamental (CC/02, art. 1.134).

Essa autorização governamental não pode ser negada à companhia emissora exclusivamente de ações ao

portador, a pretexto de não admitir o direito societário brasileiro tal forma de ação; isso porque as sociedades

regem-se pela lei do Estado em que se constituíram.
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De qualquer modo, as leis de outros países não terão eficácia no Brasil se ofenderem a soberania nacional, a

ordem pública e os bons costumes (LINDB, art. 17).

No Brasil, as dívidas de jogo são inexigíveis (CC, art. 814), mas, se um brasileiro contrai dívida dessa natureza em

país onde pode ser exigido o seu cumprimento, ele estará, em princípio, obrigado a pagá-la, em razão do art. 9º

da LINDB.

A obrigação é regida pela lei do país em que se constituiu.

Mas se o juiz brasileiro considerar o jogo atentatório aos bons costumes, poderá deixar de aplicar o direito

estrangeiro e não permitir que se cobre do perdedor o cumprimento da obrigação.

/universidades



Tema: O TEMPO E O ESPAÇO NO DIREITO POSITIVO II

1- Aplicação da lei no tempo

2- Retroatividade da lei

3- Disposições transitórias

4- Direito adquirido, negócio jurídico perfeito e coisa julgada

5- Aplicação da lei e equidade

6- Subsunção

1- APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO

Sempre que uma nova lei entra em vigor opera-se uma divisão no tempo, de significativa importância para a solução

dos conflitos de interesses: ele é dividido entre antes e depois da vigência da nova lei. Essa divisão é importante

porque, antes da entrada em vigor, a lei não se encontrava apta a produzir efeito nenhum, e, depois, passou a ter

plena aptidão para produzir efeitos.

Os fatos verificados anteriormente ao início da vigência são disciplinados de acordo com o direito então vigente; os

posteriormente ocorridos, segundo a nova lei.
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Por exemplo, apenas a sucessão correspondente a falecimento ocorrido após a entrada em vigor do novo Código

Civil, em 2003, segue as disposições deste; se a morte ocorreu antes de sua vigência, a sucessão rege-se pelo

Código Civil de 1916.

Nem sempre, porém, essa divisão do tempo convém à melhor disciplina das relações sociais. Existem situações em

que ela não pode ser facilmente operacionalizada, porque o dever ou o direito nascem sob a origem de um regime

jurídico e seu cumprimento ou realização ocorrem sob a vigência de diferente regime.

Nestes e em outros casos, em que o fator tempo é essencial, torna-se necessário definir a norma a ser aplicada: a

anterior ou a nova. Os critérios para essa definição são estudados sob a denominação de direito intertemporal, o

capítulo do direito civil que cuida da aplicação da lei no tempo.

Um dos preceitos fundamentais do direito intertemporal é o de que a lei se aplica aos fatos posteriores à sua

entrada em vigor.

Em disposições transitórias, porém, a lei pode estabelecer que alguns desses fatos continuarão regidos pela

norma revogada durante certo tempo.
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Outro dos preceitos fundamentais é o de que a lei não se aplica aos fatos anteriores à sua vigência.

Por meio de dispositivos retroativos, porém, ela pode estabelecer que alguns desses fatos serão regidos pela nova

norma. São exceções aos preceitos fundamentais do direito fundamentais do direito intertemporal.

São duas as questões envolvidas com a aplicação da lei no tempo: a das disposições transitórias e a da retroatividade.

Tanto na questão das disposições transitórias como na da retroatividade, excepciona-se a regra geral do direito

intertemporal.

Como visto, em princípio, os fatos verificados antes da entrada em vigor de uma lei regem-se pelo direito anterior, e

os ocorridos após a sua vigência, pelas disposições dela esta é a regra geral.

Por meio das disposições transitórias, fatos posteriores à entrada em vigor da nova lei continuam regidos pelo

direito revogado (circunstância referida pela expressão ultratividade da norma) ou passam a ser disciplinados por

regras de vigência temporária (que tampouco correspondem às da nova lei);

Ultratividade da norma - Eficácia após a revogação, atividade mesmo sem vigência.
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Já pela retroatividade, ao contrário, fatos ocorridos antes da vigência da nova lei são disciplinados de acordo

com as normas desta e não segundo o direito revogado.

2- RETROATIVIDADE DA LEI

Toda e qualquer norma, retroagindo ou não, é aplicada a fatos que forçosamente se encontram em tempo anterior, já

que a aplicação da lei pressupõe ter sido ela desobedecida.

Se o motorista atropela culposamente o transeunte, indica a lei que ele deve indenizar os danos causados. Se não o

faz, a vítima do acidente deve promover a ação judicial com vistas a condená-lo ao pagamento da indenização. O

juiz, ao acolher essa ação, estará aplicando a lei. O julgamento, contudo, ocorrerá necessariamente em tempo

posterior ao do acidente.

A aplicação da lei sempre se refere a fato verificado no passado, visto que a decisão judicial não pode ser

concomitante com o surgimento do direito lesado.

A aplicação da lei pelo juiz tem por pressuposto a sua desobediência por uma das partes, de que originou o conflito

de interesses. Desse modo, a lei é sempre aplicada a fatos passados, esteja ou não retroagindo seus efeitos.

A aplicação da lei diz respeito a fato passado (anterior à decisão judicial) e configura ordem a ser cumprida

evidentemente no futuro (posterior à decisão).
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Imagine que o consumidor de plano de assistência à saúde não consiga internar-se para determinado tratamento,

porque a operadora considera a hipótese não abrangida em seu contrato e, por isso, não assume a obrigação de

pagar o hospital. Esse consumidor pode propor, por meio de seu advogado, ação para pleitear ordem judicial

determinando ao hospital que o interne e à operadora que custeie o tratamento. Se a obtiver, é porque o juiz

entendeu que o contrato de assistência à saúde contemplava aquela cobertura. Estará, então, aplicando a lei a fato

passado e assegurando todos os efeitos dessa aplicação.

Uma vez que a aplicação da lei sempre diz respeito a fato passado, o que se discute na questão da retroatividade é a

lei que será aplicada.

Se o juiz julgar o fato passado de acordo com a lei então vigente, não se opera nenhuma retroatividade; mas se julgá-

lo segundo a lei que entrou em vigor após o fato, considera-se que houve retroatividade.

No direito penal, a norma mais benéfica retroage em favor do acusado (CP, art. 2º, parágrafo único).

Se, na data em que alguém cometeu certo crime, era este apenado na lei com dois anos de detenção, mas,

posteriormente, a lei reduziu para um ano a pena, o criminoso tem o direito de cumprir a pena menor. O crime

ocorreu no passado, antes da decisão judicial; esta, por sua vez, norteou-se não pela norma vigente ao tempo do

delito, mas pela que entrou em vigor posteriormente. Deu-se, nesse caso, a aplicação retroativa da lei.

/universidades



Verifica-se a aplicação retroativa da lei quando o juiz decide o fato (necessariamente passado), norteando-se

não pela norma então vigente, mas por norma que entrou em vigor posteriormente à ocorrência daquele.

No direito brasileiro, são pertinentes à matéria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para o qual lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa e o art. 6º, caput, da LINDB, que preceitua:

lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa .

Convém inicialmente deixar claro que a Constituição Federal não veda a retroatividade das leis.

Uma lei brasileira com dispositivo retroativo não é inconstitucional, já que o art. 5º, XXXVI, da CF limita-se a

proteger dos efeitos da lei nova os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, a lei que

retroage sem prejudicar essas três garantias fundamentais será compatível com o preceito constitucional.

Ademais, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece o princípio geral da irretroatividade ao

mencionar que os efeitos da lei serão imediatos.

Dessa forma, para que uma lei retroaja no direito brasileiro, ela precisa conter um expresso dispositivo nesse

sentido. Sendo a lei omissa quanto à sua retroatividade, será irretroativa, por força do art. 6º, caput, da LINDB.
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A regra é a de que a lei no Brasil não pode ser aplicada a fatos verificados anteriormente à sua vigência,

exceto se contiver expressa disposição nesse sentido. Mesmo assim, sua aplicação deverá resguardar os

direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada.

Esse preceito de direito intertemporal não se aplica às normas de direito penal, sujeitas, como visto acima, a

regramento próprio: retroagem quando são mais benéficas que a revogada, ainda que não contemplem dispositivo

expresso nesse sentido.

No direito brasileiro, para que a lei cível retroaja é necessário que contemple dispositivo expresso nesse sentido, já

que a regra geral é a da irretroatividade (LINDB, art. 6º). Além disso, a lei retroativa não poderá prejudicar o ato

jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (CF , art. 5º, XXXVI), sob pena de inconstitucionalidade.

Em síntese, a lei cível, no Brasil, pode ser retroativa, desde que preencha duas condições simultaneamente:

a) expressa previsão da retroatividade.

b) respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada;

Se não atender à primeira, restará alcançada pela regra geral da irretroatividade. E se desatender à segunda, será

inconstitucional;
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3- DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

A questão das disposições transitórias é sensivelmente menos complexa que a da retroatividade.

Uma das regras do direito intertemporal é que a lei nova só se aplica aos fatos posteriores à sua entrada em vigor.

Contudo, as disposições transitórias da nova lei podem estabelecer que certos fatos continuarão regidos pela lei

antiga ou ficarão sujeitos a regras específicas de vigência temporária (diferentes das regras contidas na nova lei para

vigência por tempo indeterminado).

Nesses exemplos encontram-se disposições transitórias que estabelecem a vigência temporária da lei revogada

em relação a determinadas matérias (enfiteuse) ou em algumas situações (na contagem de prazos reduzidos,

desde que tenha transcorrido mais de metade deles).

Excepcionou-se, dessa maneira, a regra básica do direito intertemporal, para fins de determinar a aplicação da

lei revogada a fatos posteriores à revogação.
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O legislador identifica os fatos ou situações para os quais a aplicação imediata da nova lei seria inoportuna, e admite

que, por algum tempo, eles continuem regidos pelo direito anterior ou, se não, por regras específicas diferentes das

estabelecidas pela mesma lei para regular os fatos posteriores à sua vigência.

O Código Civil contempla várias disposições transitórias, incluindo as pertinentes aos institutos que ele aboliu.

Esse estatuto extinguiu, por exemplo, um direito real denominado enfiteuse. Trata-se de gravame em pleno desuso,

que a lei entendeu não ser mais necessário disciplinar.

Desse modo, a partir da vigência do Código Civil, ninguém mais pode instituir esse direito real sobre bens imóveis de

sua propriedade. Nenhuma nova enfiteuse pode ser instituída a partir de 12 de janeiro de 2003.

As enfiteuses anteriormente constituídas, as pouquíssimas que ainda existiam naquela data continuarão subordinadas,

até sua extinção, às normas do Código anterior, de 1916. (art. 2.038 do CC, que abriga norma de caráter transitório).

Outro exemplo: o art. 2.028 do CC preceitua que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos pela nova lei,

desde que já tenha transcorrido mais de sua metade quando da entrada em vigor do Código Civil.

O prazo geral de prescrição das ações pessoais do Código antigo era de vinte anos, enquanto no atual o prazo geral foi

reduzido para dez anos, independentemente do tipo de ação (CC, art. 205).
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Desse modo, se no dia da entrada em vigor do Código Civil já havia transcorrido, do prazo de prescrição da pretensão

correspondente a uma ação pessoal qualquer, mais de dez anos (isto é, mais da metade do prazo anteriormente fixado

em lei), ele continuará fluindo de acordo com o Código de 1916, quer dizer, prescreverá em vinte anos.

Mas, por outro lado, se, na data da entrada em vigor do Código Civil, daquele mesmo prazo havia transcorrido menos

de dez anos (menos da metade do prazo previsto na lei anterior que era de 20 anos), então a mesma pretensão

prescreverá em dez anos, que é o estabelecido pela lei vigente.

4- DIREITO ADQUIRIDO, NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA

No exame da questão das antinomias, afirmou-se que, no conflito entre os critérios hierárquico e cronológico, deve

prevalecer o hierárquico.

Entre uma norma superior anterior e outra inferior posterior antinômicas deve-se resolver a antinomia em favor da

superior, porque o critério hierárquico corresponde a valor mais importante do que o relacionado ao critério

cronológico.
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O respeito à hierarquia das normas está relacionado à segurança que deve inspirar o direito, ao passo que a

prevalência da norma posterior sobre a anterior justifica-se pelo constante aprimoramento dos preceitos normativos.

A lei nova presume-se melhor que a antiga, e somente por esta razão, para substituir a disciplina então existente por

outra mais aprimorada, é que se a editou. O valor segurança, porém, é tido como mais importante para o direito que

o valor progresso; assim sendo, a norma posterior não prevalece sobre a superior.

O mesmo conflito de valores se encontra na discussão sobre a retroatividade da lei.

Se a lei nova é presumivelmente melhor que a antiga, em nome do crescente aprimoramento do direito, a

retroatividade deveria ser a regra. Por outro lado, ao se prestigiar unicamente o valor progresso, a retroatividade não

deveria deparar com nenhuma limitação, alcançando todo e qualquer fato verificado anteriormente à sua entrada em

vigor. Afinal, a lei nova está sendo editada exatamente porque se considerou a anterior inadequada à disciplina dos

conflitos de interesses. Contudo, assim não é.

O aprimoramento trazido pela nova lei não pode despertar insegurança. Reputa-se mais importante, para o

direito, prestigiar o valor segurança do que a melhoria das normas. A regra deve ser a da irretroatividade e as

exceções não podem prejudicar garantias fundamentais (direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisa julgada)

porque o direito não inspiraria segurança nas pessoas caso tudo pudesse ser radicalmente alterado pela

superveniência de nova lei.
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O que o credor recebeu do devedor, segundo as leis vigentes ao tempo do cumprimento da obrigação, ele teria que

restituir em razão da inovação legislativa; os herdeiros deveriam refazer a partilha, sempre que a lei alterasse as

normas de sucessão; o que era certo, de acordo com o direito de então, passaria a ser errado, e vice-versa, pelo novo

direito, independentemente das ações dos envolvidos.

Se riscos como estes não ficarem absolutamente afastados pela ordem jurídica, nenhuma solução jurídica ou judicial

poderá revestir-se daquela definitividade inspiradora de segurança.

Os conceitos de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada estão nos parágrafos do art. 6º da LINDB.

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º:

§ 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 preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

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

Direito adquirido é o definitivamente incorporado ao patrimônio de uma pessoa.
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Se uma nova lei aumenta a idade mínima para dirigir automóveis de 18 para 20 anos, os jovens de 19 que já estivessem

habilitados, na data da entrada em vigor, assim permaneceriam. A lei nova não poderia postergar os efeitos da

habilitação, nesse caso, porque estaria prejudicando direito anteriormente adquirido.Da proteção ao direito adquirido

não se pode concluir a inalterabilidade do conjunto de direitos titularizados pelas pessoas. Essa proteção não significa

que ninguém pode deixar de usufruir os direitos que tiver titularizado um dia.

A distinção entre direito adquirido e não adquirido é, muitas vezes, difícil, em especial quando tal direito é exercido de

modo continuado, mas deve ser considerada sempre que se discute a aplicação da lei no tempo.

É necessário identificar se o direito já está incorporado aos titularizados pela pessoa, em termos definitivos, ou se é

apenas uma expectativa de direito ou uma incorporação transitória.

Se a lei suprime benefício de um funcionário público, por exemplo, ela não está lesando direitos adquiridos, desde que

reste assegurada a sua fruição a quem já reunira as condições necessárias para tanto.

imagine que seja suprimido o direito a licença-prêmio de três meses a cada cinco anos de serviço sem faltas

injustificadas; aqueles que, na data da entrada em vigor da nova lei, já haviam cumprido o requisito (cinco anos de

serviço sem faltas injustificadas), mas ainda não tinham gozado a licença-prêmio, continuarão a ter o direito de gozá-la;

os que ainda não o haviam cumprido, não chegaram a adquirir o direito; por isso, a lei pode negar-lhes o benefício; por

fim, todos os funcionários, inclusive os que já haviam anteriormente se beneficiado da licença-prêmio, deixarão de

titularizar o direito pelo tempo de serviço prestado a partir da entrada em vigor da nova lei.
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O ato jurídico é perfeito se consumado de acordo com a lei vigente à época de sua realização.

Os contratos, testamentos ou outras declarações de vontade consideram-se aperfeiçoados no momento em que se

reúnem todas as condições legais para a respectiva constituição, segundo o disposto na lei vigente ao tempo em que

foram feitos.

Se a lei nova passa a condicionar a validade de um negócio ao atendimento de certa forma, os negócios do mesmo

tipo celebrados anteriormente não podem ser considerados inválidos por faltar-lhes tal condição.

Por fim, caracteriza-se a coisa julgada quando não houver mais recurso cabível contra uma decisão judicial.

Os processos judiciais, um dia tem que terminar, tornando definitivamente indisputáveis as decisões que os juízes neles

exararam. Esse dia chega quando todos os recursos previstos na legislação processual se esgotam e não há mais como

renovar a discussão do objeto em litígio. Em decorrência, a decisão tomada fica inalterável.

Quando a solução dada a certo conflito de interesses pelo Poder Judiciário não puder mais ser revista, opera-se a

coisa julgada. Nem mesmo se uma lei nova trouxer diferente orientação para a superação daquele mesmo conflito de

interesses pode ser reaberta a discussão.

Em suma, a decisão judicial irrecorrível não pode ser alterada nem mesmo pela lei.
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Com isso, encerrado o processo judicial, podem as pessoas ficar seguras de que a solução daquele específico conflito

de interesses objeto do litígio não será, no futuro, alterada.

As garantias contra a retroatividade da lei são indispensáveis à segurança que se espera do direito.

Mas, elas não podem resultar em completa frustração dos objetivos pretendidos com a inovação legislativa,

principalmente se desta não decorrerem prejuízos relevantes aos interesses anteriormente tutelados.

Até 1977, não se admitia no direito brasileiro o divórcio, isto é, o término do vínculo do casamento. A indissolubilidade

do matrimônio era, aliás, um preceito constitucional. Naquele ano, aprovou-se emenda à Constituição admitindo-se,

em alguns casos, a dissolução. Ninguém questionou que os casados sob a égide do regime constitucional da

indissolubilidade, apesar de configurarem seus casamentos inequívocos atos jurídicos perfeitos, também podiam

divorciar-se.

Restariam inteiramente frustrados os objetivos da emenda constitucional (da nova norma), caso o divórcio só fosse

autorizado para casamentos celebrados a partir dela.
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5- APLICAÇÃO DA LEI E EQUIDADE

Na ideologia inspiradora de muitos argumentos jurídicos, considera-se que a lei veicula uma solução justa para os

conflitos de interesses nela referidos. Mas também se discute, por esses argumentos, se, além da solução orientada

pela lei, não haveria também outras soluções igualmente justas, ou até mais justas que a legal. Estas são as soluções

ditadas pela equidade.

A noção de que a lei escrita não abarca toda a justiça é recorrente nas reflexões filosóficas desde a Antiguidade

Clássica. Em Aristóteles, por exemplo, equitativo é o justo que independe da lei escrita.

Em termos atuais, pode-se dizer que a equidade é a justiça que não se encontra em norma de direito positivo.

O julgamento por equidade, no direito brasileiro, só é permitido ao juiz em hipóteses delimitadas por lei.

Quer dizer, salvo em algumas situações, o juiz só pode agregar à fundamentação de sua sentença argumentos que

procurem demonstrar que a lei está sendo aplicada.

Por mais que flexibilize a norma jurídica (por meio dos métodos e tipos de interpretação, da identificação e

integração de lacunas, da superação de antinomias, etc) o juiz deve ordinariamente argumentar que a está aplicando.
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Ele não deve sustentar sua decisão em argumentos que revelem ou sugiram não estar sendo aplicado o direito

positivo, exceto nos casos em que a própria lei autoriza o julgamento por equidade.

Quando está autorizado a julgar por equidade e o faz, o juiz deixa normalmente de aplicar a lei específica

para, com base num dispositivo genérico, adotar uma solução diversa da legal, que lhe pareça tanto ou

mais justa que aquela.

No julgamento por equidade, o juiz não aplica a norma de direito positivo que regula especificamente casos

como o julgado, por considerar que outra solução é tanto ou mais justa que a veiculada por aquela.

Lembre-se que a equidade é também admitida, no direito brasileiro, como meio de colmatação

(preenchimento) de lacunas, após esgotados todos os instrumentos referidos no art. 4º da LINDB.

A propósito, há dispositivos legais que se referem a ela nesse contexto. São os artigos 8º da CLT, em que a

equidade é apresentada como um dos recursos de integração da legislação trabalhista ou de convenções

coletivas e contratos sujeitos ao direito do trabalho, e o artigo 108, IV , do Código Tributário Nacional (CTN), em

que a equidade é o derradeiro instrumento a empregar pela autoridade, na ausência de disposição expressa.
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Quando tem a função de instrumento de preenchimento de lacunas, o julgamento por equidade não é

problematizável na questão da aplicação da lei.

De fato, se há lacuna, não há lei a aplicar, e a equidade tem, nesse caso, a função de nortear a solução do conflito de

interesses.

O juiz deve adotar a solução que lhe pareça mais justa, até porque não existe nenhuma apontada pela lei.

Mas quando não tem essa função, a equidade só é admitida se específica e expressamente autorizada por norma

legal.

No direito brasileiro a equidade pode ser empregada pelo juiz em duas hipóteses:

a) na colmatação de lacunas, quando esgotados os recursos legais (LINDB, art. 4º - analogia, costumes e

princípios gerais do direito);

b) na adoção de solução mais justa que a veiculada pela norma jurídica aplicável ao caso, desde que

autorizado pela lei.

Art. 140 do NCPC/2015: juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento

jurídico. Parágrafo único: O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em .
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São hipóteses, no direito brasileiro, em que o julgamento por equidade está autorizado:

a) em determinadas causas de jurisdição voluntária (por exemplo, correção de registro civil), o juiz não está obrigado a

observar o critério de legalidade estrita e pode adotar a solução que considerar mais conveniente ou oportuna (CPC,

art. 1.109);

b) nas causas de competência do Juizado Especial Cível (por exemplo, as de valor inferior a quarenta salários

mínimos), o juiz deve adotar a solução que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às

exigências do bem comum (Lei n. 9.099/95, art. 6º);

c) na proteção dos consumidores, o juiz pode julgar por equidade reconhecendo-lhes direitos além dos previstos em

lei (CDC, art. 7º);

d) nas arbitragens em geral, desde que as partes de comum acordo tenham assentido, os árbitros poderão decidir por

equidade (Lei n. 9.307/96, art. 2º), ressalvada a arbitragem de feitos sujeitos aos Juizados Especiais Cíveis, em que a

equidade é sempre admissível (Lei n. 9.099/95, art. 25).

Nos casos de autorização legal, o julgamento por equidade significa o afastamento da aplicação da lei específica para

a disciplina do conflito de interesses, objeto da demanda judicial, para alcançar solução tanto ou mais justa que a

veiculada por aquela.
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Imagine que, numa causa compreendida na competência do Juizado Especial Cível, tenha ocorrido a prescrição da

pretensão no dia exatamente anterior ao da propositura da ação.

Nessa demanda, se aplicar o dispositivo legal específico sobre prescrição, o juiz considerará que o autor perdera o

direito de acionar o réu. Se, porém, empregar a equidade em seu julgamento, o juiz poderá deixar de aplicar aquele

dispositivo e aceitar a demanda, mesmo tendo sido esta proposta um dia após prescrita a pretensão. O juiz deixou

de aplicar a norma específica para o caso, mas aplicou o art. 6º da Lei n. 9.099/95.

Assim, exceto se estiver colmatando lacuna, o juiz, quando julga por equidade, também aplica uma norma jurídica;

não a norma jurídica específica para o fato em questão, porque a tem por injusta, mas a norma genérica que o

autoriza a assim proceder.

A equidade não é bem vista por boa parte da doutrina, pois como preceitua Lênio Streck:

que se tem, de um lado, é uma licença para o legislador infraconstitucional criar exceções à legalidade e, de

outro, a autorização expressa para que o juiz se afaste dela em procedimentos de jurisdição voluntária.

Em suma, desdenha-se um direito fundamental que compõe a identidade da Constituição e que, só por isso, está

blindado a manobras legislativas tendentes a eliminá-lo ou a minimizar sua importância (CFRB/88, artigo 60, § 4º,

IV)... A legitimidade democrática das decisões judiciais assenta-se na exclusiva sujeição do Judiciário aos

enunciados normativos constitucionalmente válidos que integram o sistema legal, emanados da vontade do povo,

porque discutidos, votados e aprovados por seus representantes eleitos.

/universidades



6- SUBSUNÇÃO

Subsunção é a constatação da aplicabilidade da lei a certo fato.

Trata-se de uma operação mental, realizada tanto pelo tecnólogo como pelo profissional do direito, exteriorizável

via argumentação jurídica.

Ao argumentar no sentido de que determinado fato deve gerar a consequência prevista numa norma jurídica, o

tecnólogo ou profissional do direito está subsumindo aquele fato a essa norma.

O doutrinador que, para explicar o conteúdo das leis, ilustra suas lições com exemplos de fatos nelas abrangidos,

está também fazendo subsunções.

O promotor de justiça, ao dizer que uma pessoa incorreu em crime, subsume um fato (a conduta praticada pelo

denunciado) à lei (dispositivo do Código Penal, por exemplo, em que se descreve o delito).

O juiz, na fundamentação da sentença, normalmente subsume os fatos provados nos autos judiciais à lei que está

aplicando.

Mas não se confundem subsunção e aplicação da lei.
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Aplicação da lei, como visto, é o ato do Poder Judiciário pelo qual um conflito de interesses é solucionado de

acordo com a lei;

E a subsunção é a operação mental realizada pelo julgador relacionando o descrito na norma ao acontecido

(segundo as provas nos autos).

A subsunção do fato à lei, portanto, antecede a aplicação do fato à lei.

Subsunção é a operação mental que se exterioriza por argumentos jurídicos, por meio da qual se constata

que determinada ocorrência corresponde ao fato descrito na norma jurídica.

Subsunção também não se confunde com interpretação.

Subsunção diz respeito a fatos se são ou não os descritos na norma jurídica.

Já a interpretação tem por objeto o sentido e alcance da norma jurídica.

São operações mentais distintas, embora se entrecruzem: ao interpretar, por qualquer método, a lei, o analista já

tem fatos recortados em sua mente; por outro lado, não é possível subsumirem-se fatos a qualquer norma sem ter

já alguma interpretação do sentido e alcance dela.

Embora não se desligue uma operação da outra, são conceitualmente distintas a interpretação (da norma) e a

subsunção (de fatos à norma).
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