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1. Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (LINDB) –Decreto Lei 

4.657/42

/universidades

Conceito: é um conjunto de regras e princípios eu visa regular aspectos referentes à 
interpretação, aplicação, vigência e revogação da norma, bem como aspectos referentes ao 
Direito Temporal (aplicação do direito no tempo) e aplicação do Direito no espaço, ou seja, 
Direito Internacional Privado.

Histórico: antes conhecida como “Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro”, foi 
posteriormente alterada pela Lei nº 12.376/2010.



/universidades

Mudança na Nomenclatura – ficou conhecida como “Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro porque deixou de versar apenas sobre os ditames do Código Civil, passando a regrar 
aspectos referentes à interpretação,  aplicação, vigência e revogação da norma de todo o Direito privado.

Interpretação Conjunta (complementariedade):

A) – a LINDB deve ser interpretada juntamente à Lei Complementar nº 95/98, a qual apresenta 
diretrizes a serem seguidas pelo legislador ordinário quando da criação (elaboração) de uma norma/lei 
(apresentação, organização de ideias, conclusão, pontuação, etc).

B) – também deve-se atentar aos arts. 59, parágrafo único, CRFB, e seguintes, os quais versam 
sobre o processo legislativo e suas especificidades.



/universidades

Estrutura – analisar a estrutura da lei (disposições gerais, conceituação, disposições interpretativas, 
temporais, processuais e conclusão); uma Lei que contém capítulos de fácil visualização é o Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078/1990).

Estrutura do Decreto Lei 4.657/42: 

Arts. 1º ao 6º – LINDB propriamente dita, conforme conceito do Slide 3;

Arts. 7º ao 19 – aspectos que disciplinam o Direito Internacional Privado.



/universidades

Vigência – definição estritamente temporal: período existente entre a publicação e a revogação 
da norma; uma norma publicada sempre terá vigência.

Vigor – por outro lado, traz a ideia de produção de efeitos (eficácia) no caso concreto, de caráter 
imperativo; possibilidade da norma regular uma conduta; nem sempre uma norma vigente estará em 
vigor.

Observação– uma norma publicada é vigente até a data de sua revogação, porém, nem sempre 
uma norma vigente está em vigor, ou seja, produz efeitos sobre determinado objeto/fato. Há a 
possibilidade de indicação de um lapso temporal para produção de efeitos quando da própria 
publicação da norma, o que é chamado de vacatio legis. 

Nada impede que uma lei seja publicada e que seu vigor só tenha início, por exemplo, sessenta dias 
depois de sua publicação em diário oficial; a própria lei publicada irá dizer se possuirá vacatio ou não.



/universidades

Quando a norma não menciona o período de vacatio legis, devemos recorrer ao Decreto Lei 4.657/42, 
que em seu art. 1º define o início de produção de efeitos (vigor) da Lei: 45 dias no território brasileiro.

O § 1º do supracitado artigo estipula o início da produção de efeitos de lei brasileira no exterior, 
quando cabível, que será 3 meses após oficialmente publicada.

ATENÇÃO: tais disposições dão-se apenas no silêncio da lei publicada.

Contagem do Prazo de Vacatio Legis – é contado nos termos do art. 8º, § 1º, da 
LC 95/98. 

Tal período será computado incluindo o primeiro dia (publicação) e o último, entrando em vigor no 
primeiro dia subsequente a este último do prazo.

Exemplo: Lei é publicada no dia 02/01 com um período de vacatio expresso em seu texto de 10 dias, 
logo, entrará em vigor no dia 12/01 (começa a contar a partir do dia 02/01 até o décimo dia, que é 
11/02).



/universidades

Ultratividade da Lei – excepcionalmente, uma norma poderá estar em vigor, produzindo 
efeitos, mesmo não estando vigente. Tal hipótese está prevista no art. 2035 do Código Civil de 2002, 
que diz respeito à validade dos negócios jurídicos: a norma que regulará será a que estiver em vigor 
na data de sua celebração (tempus regit actum); exemplo do contrato de mútuo realizado sob a 
égide do Código Civil de 1916.

O art. 104 do mesmo Código irá estipular as condições de validade dos negócios jurídicos.

Planos das Normas – Pontes de Miranda é o responsável pela clássica conceituação da 
planificação das normas, que ao adentrar no ordenamento jurídico passarão por 3 verificações: (i) 
existência; (ii) validade; (eficácia).

A existência pressupõe um processo legislativo hígido e posterior publicação da norma em diário 
oficial; a validade requer uma necessária adequação da norma ao fundamento de todo o ordenamento 
jurídico, que é a Constituição; a eficácia é a verificação da produção de efeitos da norma, significa estar 
vigente.



/universidades

Correção do texto legal no período de Vacatio Legis – podem ser feitas 
no período de vacatio legis, porém, o prazo de entrada em vigor do texto alterado terá uma nova 
contagem para publicação, desde que a nova lei que efetuou a alteração não disponha de forma 
diversa (art. 1º, §3º, LINDB).

Correção do texto legal já em vigor– considera-se lei nova para todos os efeitos 
(art. 1º, §4º, LINDB)



/universidades

Revogação da norma – a LINDB adotou o princípio da “continuidade dos efeitos da 
norma”, nos termos do art. 2º, CAPUT.

Revogação Parcial x Revogação Integral – a primeira é conhecida como 
Derrogação, enquanto que a revogação total chama-se ab-rogação.

Revogação Expressa x Revogação Tácita– a primeira ocorre quando a própria 
norma, em seu texto, comanda pela revogação da norma anterior. Já no segundo caso, há revogação 
tácita nas hipóteses da lei nova for incompatível com a anterior ou quando regular toda a matéria. 

ATENÇÃO: a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga 
nem modifica a lei anterior, conforme dispõe o art. 2º, §2º, LINDB, tratando-se de mera vigência 
conjunta; exemplo do Direito de Superfície.



/universidades

Repristinação– define-se pelo próprio conceito trazido pela LINDB em seu art. 2º,§3º:  “salvo 
disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

Exemplo: Lei A é revogada pela Lei B a qual é revogada posteriormente por Lei C – salvo disposição em 
contrário, a Lei A não voltará a viger/vigor de forma automática, dependendo de disposição expressa 
da Lei C.

O ordenamento brasileiro apenas proíbe a Repristinação Tácita, sendo permitida a Repristinação 
Expressa.
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Ordenamento Jurídico – divide-se em ordenamento jurídico positivista e ordenamento 
jurídico pós-positivista.

Ordenamento Positivista – é único, sistemático e completo.

A) Uno: possui apenas uma fonte produtora de normas (Estado);

B) Sistemático: precisa ser visto como um sistema harmônico (normas compatíveis entre si) que dará 
as soluções para os conflitos entre normas, os quais serão aparentes: hierárquico (lei superior 
prevalece sobre inferior); especialidade (lei especial prevalece sobre lei geral; temporal (lei posterior 
prevalece sobre anterior);

C) Completo: prestigia a atuação do Legislativo, mitigando a atuação do Judiciário; em tese, haveriam 
todas as leis necessárias a todos os fatos sociais no ordenamento.

Observação: o art. 4º, LINDB, busca compatibilizar os casos de quando a lei for omissa, dando a 
possibilidade de o juiz decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito.
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Direito Intertemporal (aplicação do Direito no tempo) – será que lei 
nova pode atingir fato pretérito?

O art. 6º, LINDB, possui a mesma redação do art.5º, XXXVI, CRFB, ou seja, lei nova não pode atingir o 
ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.

A) Ato Jurídico Perfeito – o já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou;

B) Coisa Julgada – chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba 
recurso;

C) Direito  Adquirido – consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, 
possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-
estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem, ou seja, já se consolidaram no patrimônio de seu titular.
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Retroatividade Injusta – é a proibida pois atinge o ato jurídico perfeito, coisa julgada e 
direito adquirido.

GABBA – proibia toda e qualquer retroatividade injusta, posicionamento este seguido pela LINDB e 
CRFB/88;

ROUBIER – separava a retroatividade injusta em 3: grau mínimo, médio e máximo. Permitia a 
retroatividade de grau mínimo, sendo seguido pelo CC/02 em seu art. 2.035, 2ª parte.

A) Retroatividade em grau máximo: fere diretamente a segurança jurídica, produzindo efeitos 
catastróficos;

B) Retroatividade em grau médio: ocorre quando os efeitos de um negócio jurídico iniciam-se sob a 
égide de uma lei e terminam sobre efeitos de outra lei, também gerando insegurança jurídica;

C) Retroatividade em grau mínimo: centro da discussão entre os dois estudiosos pois o CC/02 
permite à lei nova atingir os efeitos do fato pretérito e não o próprio fato em si. A doutrina 
permite, dizendo que trata-se apenas de aplicação imediata da lei nova, porém, o STF segue 
entendimento de que a retroatividade em grau mínimo viola a Constituição.


