
Tópicos de Introdução ao Estudo do Direito 
 
Conceitos de DIREITO: 

 
Direito: Conjunto de regras impostas coercitivamente pelo Estado para regular a vida em sociedade. É uma 

Ciência Social que estuda o fenômeno jurídico buscando alcançar a justiça. Está no DEVER-SER do 
indivíduo.  

(Outros sinônimos: contrário à esquerdo, direito como fato social, justiça, lei, etc.) 
Justiça: valoração daquilo que é justo. É uma ação subjetiva pois contém juízo de valor e utiliza as regras 

estabelecidas pelo direito. 
 
Ciências que auxiliam o DIREITO: 
 
- Filosofia do Direito: Estuda os fundamentos do direito em busca de um ordenamento jurídico. Estudo o 

PODER-SER. 
- Sociologia Jurídica: Estuda o fato social. Se preocupa como o fenômeno jurídico se reflete na vida da 

sociedade, se o direito reflete realmente a vontade social, ou seja, se há eficácia das normas. Estuda o SER. 
- Ciência do Direito: Estuda a norma jurídica como obejto de estudo, se asbtém de fatores nao jurídicos. 

Estuda o DEVER-SER. 
- História do Direito: Estudo os instrumentos jurídicos do passado. 
- Psicologia Jurídica: Estuda os fenômenos mentais que podem se refletir no campo do direito. 
  
Finalidades do DIREITO 
 

O direito estabelece regras para regular a vida em sociedade, fazendo isso ele previne conflitos. Caso não 
consiga resolver os conflitos, ele preverá instrumentos para resolver tais conflitos. Regular a vida em 
sociedade tem o fim de trazer paz social. Trazendo paz social por meio de regras, o direito diminui a 
imprevisibilidade de condutas fora do padrão e, caso haja tais condutas, haverá uma sanção. Fazendo o isso o 
direito traz segurança jurídica. Além disso o direito legimita os mecanismos de poder na sociedade, 
justificando uma sociedade organizada. 

RESUMINDO: 
- PREVENIR conflitos;  
- RESOLVER conflitos;  
- Trazer PAZ SOCIAL;  
- Trazer SEGURANÇA JURÍDICA; e 
- LEGITIMAR o poder. 
 
Moral x Direito: 
 
Ética: É um conjunto de comportamentos aceitáveis para determinado grupo social. Ex: Código de Ética da 

Máfia Russa. 
Moral: Apesar de não gerar sanções, pois é interna ao indivíduo, por si só faz com que determinados 

comportamentos sejam realizados. Está ligado ao conceitos de BEM e MAL. 
Direito: (já defindo). 
 
 

MORAL DIREITO 
Autônomo: criado pelo proprio indivíduo; Heterônomo: imposto pelo Estado; 
Unilateral: só existe um agente (EU); Bilitaral Atributivo: tem 2 agentes (Suj Pass e 

Suj Ativo), com direitos e deveres; 
Interior: conjunto de regras que estão na 
mente do individuo; 

Externo: o direito deve estar expresso, tipificado, 
publicado; 

  
Incoercibilidade: não gera sanções Coercibilidade: gera sanção  



 Importante: Apesar de terem características distintas, MORAL e DIREITO se influenciam mutuamente e 
ambos os conceitos são mecanismos de controle social. 

 
MORAL ≠ ÉTICA: Em resumo, a diferenciação entre Moral e Ética pode acontecer de várias maneiras: Ética 
é princípio, moral são aspectos particulares de determinado tipo de conduta; Ética é permanente, moral é 
temporária; a Ética possui a propriedade da universalidade enquanto que a moral é restrita à dada cultura; Ética 
é regra, moral é prática de tal regra; Ética é teoria, moral é prática desta teoria. 

 
Teoria dos Círculos: 
 

Teoria Dos Círculos Concêntricos (Jeremy Benthan):   A ordem jurídica estaria incluída totalmente no 
campo da moral. Os dos círculos (Moral e Direito) seriam concêntricos, com o maior pertencendo à moral. 
Assim, o campo da moral é mais amplo do que o do direito e este se subordina a moral. 
 
Teoria Dos Círculos Secantes (Claude Du Pasquier):   Direito e Moral coexistem, não se separam, pois há 
um campo de competência comum onde existem regras com qualidade jurídica e que têm caráter moral. 
Existem casos que são Direitos e que não são parte da moral, e aspectos morais que não estão normatizados.   
 
Teoria Dos Círculos Separados (Hans Kelsen): O Direito não estaria junto da moral nunca, está teoria 
equivale a teoria pura do direito. Direito é o que está normatizado e Moral são os atos que são praticados de 
acordo com princípios éticos, ainda que haja aspectos morais que sejam normatizados, Direito é Direito e Moral 
é Moral.  
 

História do Pensamento Jurídico 
 
Jusnaturalismo: Existe um direito natural, um ordenamento jurídico anteriror a qualquer outro direito 

criado pelo homem, que sempre existiu e sempre irá existir. É constituido por princípios primários e morais que 
irão orientar a atividade jurídica. Para os Jusnaturalista, se uma norma contrariasse o direito natural ela seria 
invalidada. Três vertentes tentam explicar a origem do direito natural, corrente teológica (origem divina), 
corrente universalista (origem da natureza do homem) e corrente racionalista (origem da razão). 

 
Positivismo: Afirma que o direito deve ser criado e reconhecido pelo Estado por meio de um Poder 

Legislativo. Este direito legitima a existência do próprio Estado e afasta qualquer juizo de valor da atividade 
jurídica. Seu principal teórico foi Hans Kelsen, que utiliza a teoria dos círculos independentes quando definie os 
conceitos de moral e direito.  

 
(Não será cobrado) Existem três vertentes positivistas principais, Escola da Exegese (formalista – Estado 

cria o direito), Escola Histórica (direito se adapta a realidade social), Pandecteísta (reconstrução do Direito 
Romano – estudo de conceitos e princípios). 

 
Normativismo: criado por Hans Kelsen, legitima o estudo do Positivismo por meio de uma hierarquização 

do ordenamento jurídico. Kelsen organiza uma pirâmide, onde no primeiro patamar se encontra a Norma 
Fundamental, em um segundo patamar as Leis, em um terceiro patamar as Normas Regulamentadoras e no 
último patamar as Normas Individuais. Em seu estudo ele afasta qualquer valor moral do estudo do direito e 
alega que direito é fato e norma. 

 
Pós-Positivismo: desenvolvido por Miguel Reale, que faz uma crítica a Teoria Pura do Direito de Hans 

Kelsen. Essa corrente diz que o direito é tridimensional, e é composto por fato, norma e juízo de valor. O 
pós-positivismo busca uma ligação entre moral e direito, mas não baseada em princípios divinos ou 
metafísicos, ele defende uma interpretação aberta e subjetiva dos princípios e regras, tornando o direito 
permeável aos valores morais.  

 
 

 
 



Quadro Comparativo Direito Potestativo – Direito Natural: 

 
 

Conceitos Jurídicos: 
 

Direito Objetivo: Norma Agendi (norma de agir). Norma jurídica que impõe uma conduta. Regra social 
obrigatória imposta a todos, por meio de lei (lato sensu), costume ou contrato. 

 
Direito Positivo: Norma Jurídica criada pelo Estado. 

*Direito Objetivo > (é maior que) Direito Positivo 
 
Direito Subjetivo: Facultas Agendi (faculdade de agir). Faculdade de agir garantida juridicamente a alguém 

que teve seu direito objetivo violado por outrem. 
Ex: Eu tenho um direito objetivo, trabalho para ganhar meu salário. Se a empresa não me paga, meu direito 

objetivo é violado e nasce o direito subjetivo de agir contra a empresa. Vou até a justiça do trabalho é solicito 
que seja restabelecido meu pagamento por meio de ação de pagamento. 

 
Direito Público x Direito Privado: Algumas correntes diferenciam a classificação destes tipos de direito. A 

evolução da sociedade é que traz novas formas de classificar o direito, não havendo por fim uma divisão rígida. 
 
 1) Teorista Monista: Só existe um ramo de direito. 
  - Teoria Monista Pública (Hans Kelsen): Todo direito deriva da vontade do Estado, logo todo 

direito é Público. 
  - Teoria Monista Pricada: Todo direito deriva da razão humana, logo todo direito é Privado. 
 
 2) Teoria Dualista: Existem dois ramos principais do direito. Direito Público e Direito Privado. 
Direito Público Direito Privado 
Interesse coletivo Interesse privado 
Relação de hierarquia Relação de coordenação 
Relação de subordniação Não há subordinação 
Superioridade do Estado Igualdade entre as partes 
Estado como parte Estado pode ser parte – não haverá superioridade 
Regras cogentes (obrigatórias) Prevalece a autonomia da vontade 



  
  
 3) Teoria Trialista: Com a  publicização do direito o Estado passou a regular cada vez mais a 

autonomia da vontade, inserindo regras de direito público dentro de normas que seriam predominatemente 
privadas. Como resultado surge a Teoria Trialista que diz que o direito é misto, podendo apresentar regras de 
direito público e privado. Ex: Direito de Família, Direio do Consumidro, Direito do Trabalho. 
 

Direito Substantivo ou Material: normas que criam o direito/regras, regulam as realções 
Direito Adjetivo ou Processual: normas que regulam o processo judicial, são normas acessórias. 

 
Conceito de Norma Jurídica: Toda as regras (em sentido lato) de padrão de conduta que regulam a 

sociedade. É toda norma que impõe o dever de fazer algo ou se abster de fazer (fazer ou não fazer). Suas 
características são a imperatividade, coercibilidade, generalidade, abstratividade, bilateralidade 
atributiva e heteronomia  – BIG CHÁ 

 
GENERALIDADE: As normas jurídicas traz um comando GERAL que se destina a TODOS que estiverem 

na mesma situação jurídica. Desta característica deriva a ISONOMIA ou IGUALDADE, que diz que todos 
devem ser iguais perante a lei. IGUALDADE também pode ser vista como a obrigação de tratar todos de forma 
igual, sendo os diferentes tratados de maneira distinta, na medida de suas desigualdades. 

 
ABSTRATIVIDADE: as normas jurídicas buscam estabelecer um padrão de norma que abrange todas as 

situações possíveis de forma que abranga a todos os indivíduos. A norma jurídica não é casuística e sem 
geral. 

 
IMPERATIVIDADE: a norma jurídica não traz um conselho, ela traz um dever de fazer ou não fazer, traz 

uma imposição. 
 
COERCIBILIDADADE: possibilidade do uso da força para fazer valor os comandos da norma. Não 

havendo o cumprimento, será imposta uma sanção. 
 
BILATERALIDADE ATRIBUTIVA:   a norma jurídica é biliaterial pois envolve dois agentes, os sujeitos 

passivo e ativo. Ela impõe deveres e direitos e é atributiva pois aquele que não cumpre sua obrigação poderá ser 
obrigado a cumprí-la. 

 
HETERONOMIA: a norma jurídica é imposta pela vontade do Estado. 
 
Processo Legislativo: 
 

Iniciativa > Discussão > Votação > Aprovação > Sanção ou Veto > Promulgação > Publicação > Vigência > Eficácia 
 

- Iniciativa: Quem poderá iniciar um processo legislativa. Quem pode inciar um PL tem competência 
material para tal fato.  

- Discussão: Processo de verificar a validade social de um PL. 
- Votação: Processo de verificar se o Poder Legislativo possui o quorum mínimo para aprovação de 

determinada matéria. 
- Aprovação: Processo de aprovar ou reprovar a lei votada. Depende da votação favorável ou desfavorável. 
- Sanção ou Veto: concordância ou discordância do Chefe do Poder executivo com o PL 
- Promulgação: Desclaração de existência da lei. Projeto de Lei se transforma em Lei. 
- Publicação: divulgação externa da existência da lei. Declara à sociedade que a lei deverá ser respeitada por 

todos. Externalização da norma. 
- Vigência: declara a entrada da lei no ordenamento jurídico, passa a regular todas as situações jurídicas a 

partir daquele momento. 
- Vacatio Legis: tempo entre a publicação e a vigência da lei. 
 
Outros conceitos 



- Validade: verificar se a lei tem fundamento na norma superior, se seguiu todo o processo 
legislativo e foi feita por orgão legítimo e competente.  

- Desuso da Lei: ocorre quando a lei editada não é observada desde os momentos iniciais.  Ela não possui 
fundamento social. Ela foi publicada, entrou em vigência, no entanto, não foi utilizada pois não condiz com a 
realidade social,  

- Lei Anacrônica: lei foi editada, possui eficácia, mas deixou de ser utilizada, pois deixou de corresponder 
com a realidade social. 

- Lei Defectiva: lei criada pelo legislador para impor algo que não existe. Ex: lei que obriga o uso de  
simulador para treinamento de motoboys. 

- Lei Artificial: lei que só existe na mente do legislador, e não tem eficácia social nenhum. Ex: proibição de 
uso de celular no banco. 

- Lei Injusta: lei que vem de encontro aos valores sociais. 
 
Costume Jurídico: É uma conduta reiterada pela sociedade que gera efeitos jurídicos no plano do direito. 

É um costume que gera efeitos jurídicos. Tem um elemento interno/subjetivo e outro externo/objetivo. 
 
- Elemento INTERNO/SUBJETIVO: É a plena convicação de que aquela conduta é reiterada pela 

sociedade e é uma regra obrigatória. 
 
- Elemento EXTERNO/OBJETIVO: É a exteriorização da convição interna, por meio da conduta. 

 
O Costume Jurídico poderá ser de 3 tipos: 
 
 - Segundo a lei (Secundum legem) – costume que segue a lei. (Ex: seguir a fila do banco) 
 - Além da lei (Praeter legem) costume que extrapola o que está na lei, mas não a contradiz. (Ex: cheque 

pós-datado). 
- Contra a lei (Contra legem) – costume que contradiz a lei (NÃO EXISTE NO DIREITO 

BRASILEIRO) 
 
Ex: Regras de etiqueta ou o hábito de escovar os dentes não são costumes por carecerem do elemento 

interno (obirgatoriedade) 
 

Ordenamento Jurídico: Conjuntos de regras e princípios que são impostos coercitivamente pelo 
Estado e regem a vida em sociedade. É um sistema harmônico e hieraquizado destas regras e princípios. 
Harmônico pois as normas e princípios se complemetam, há apenas um contradição aparente. Hierárquico 
pois o que dá fundamento a este ordenamento é a norma superior, a Constituição do Estado.  

 
Regras: regula uma situação específica. É uma imposição objetiva de uma conduta de fazer ou não 

fazer algo. 
Princípios: é uma norma aberta, não traz uma conduta, traz um fundamento, uma ideia. 
Sistema Harmônico: normas irão se complementar de forma dinâmica, não haverá normas contrárias, 

os conflitos são aparentes. 
Sistema Hierarquizado: ele é fundamentado em uma norma superior (CF) 
 
- O que fazer se há regras colidentes? 
R: prevalece uma regra, a outra é afastada ou revogada, sendo expurgada do ordenamento jurídico. 
 
- O que fazer se há princípios colidentes? 
R: os dois permanecem e são harmonizados. Ocorrendo um caso concreto, haverá uma ponderação de 

valores, 1 deles será afastado e o outro aplicado. 
 
Relação Jurídica (RJ): é um vínculo que liga pessoas por meio de uma fato jurídico, conferindo 

direto e obrigações recíprocos. É uma relação que repercute no mundo do direito. A RJ tem: conteúdo, 
sujeitos, objeto e vínculo. 

 



Fato Jurídico: todo e qualquer acontecimento dependente ou não da vontade humana a que a lei 
atribua efeitos jurídicos, que vai CRIAR, MODIFICAR ou EXTINGUIR direitos. 

- Conteúdo da RJ: Poder conferido pela norma ao titular do direito subjetivo. 
- Sujeitos da RJ: Pessoas Naturais, Pessoas Jurídicas e Entes Personalizados. 
- Objeto da RJ: É aquilo que se pretende conseguir com a RJ são obrigações de DAR, FAZER ou NÃO 

FAZER. Pode ser MEDIATO ou IMEDIATO. 
- Objeto MEDIATO: Bem da vida envolvido na RJ. 
- Objeto IMEDIATO: É a própria obrigação de DAR, FAZER ou NÃO FAZER. 

 - Vínculo da RJ: Elo de ligação que vai haver entre os sujeitos da RJ. 
 - Garantia da RJ: é o PODER de usar a força para fazer valer o que está garantido na norma. 
 

Espécies de RJ: 
ABSTRATA: os titulares não foram identificados ainda pois ainda não houve o FJ, é apenas um fato hipotético. 
CONCRETA: os titulares da relação poderão ser identificados 
COMPLEXA: não é possível identicar quem é sujeito ativo ou passivo, há direitos e obrigações recípriocos. 
SIMPLES: é possível identificar sujeito passivo e ativo. 
PRINCIPAL: quando a RJ existe por si só 
ACESSÓRIA: quando a RJ depende de outra para existir 
PUB/PRIV:  
REAL: objeto é uma coisa. 
PESSOAL: objeto é uma pessoa. 
OBRIGACIONAL: objeto é uma obrigação. 
ABSOLUTA: Sujeito passivo é toda sociedade, efeito erga omnes. 
RELATIVA: Sujeito passivo e pessoa determinada, efeito inter partes 
 
Fato Jurídico (Lato Sensu): Lembra-se que definimos anteriormente que o FJ poderia depender ou não da 
conduta humana. Agora vamos classificar tais fatos. 
 
 1) Fato Jurídico (Strictu Sensu) – independe de vontade humana e gera efeitos jurídicos; 
  A–FJ ORDINÁRIO: é o que ocorre normalmente, gerando os efeitos. 
  B–FJ EXTRAORDINÁRIO: fatos imprevisíveis e inevitáveis que geram efeitos jurídicos e 
que excluem o dever do sujeito passivo (exceto se ele se obrigar expressamente) 

(CF – evento da natureza, FM – causa desconhecida) 
* CF INTERNO – não exclui a responsabilidade do sujeito pass, tem a ver com a atividade desempenhada. 

  
2) Ato Jurídico – depende de vontade humanda; 

  A–AJ ILÍCITO: é um ato ilegal (pode nascer ilícito ou se tornar ilícito – abuso) 
   - Causa Dano – ato ilícito que causa um dano. 
   - Abuso – ato ilícito que nasce lícito e termina ilícito pelo de abuso de poder. 

B–AJ LÍCITO: 
- Meramente Lícito–consequência prevista em lei, não há autonomia de vontade. 
- Negócio Jurídico–é compactuado por 2 pessoas, há autonomia de vontade. 
- Ato-Fato–agente realiza um ato e acaba realizando os efeitos previstos. 

    
Responsabilidade Civil 
 
 Responsabilidade Objetiva: O devedor responde, ainda que não haja CULPA (lato sensu). Basta havar 
CONDUTA (omissiva ou comissiva), DANO e  NEXO CAUSAL (que é o vínculo entre conduta e o dano) 
 
 Responsabilidae Subjetivo: O devedor responde quando houver CONDUTA, DANO, NEXO e 
CULPA, que pode ser CULPA (imprudência, imperícia ou negligência) ou DOLO. 
 
 
 



Direito Subjetivo: Está ligado a um DEVER jurídico. É a facultas agendi, minha faculdade de agir para ter o 
meu direito, que foi violado, assegurado. Se um agente tem o direito subjetivo ou outro agente terá um dever 
jurídico a ser cumprido. Este agente poderá alegar em sua defesa algum fato modificativo ou extintivo de 
direito. 
 
Direito Potestativo: Está relacionado com SUJEIÇÃO. Se um agente tem o direito potestativo, o outro agente 
não poderá tomar nenhuma outra medida a não ser se sujeitar ao interesse do sujeito ativo do direito potestativo. 
Ex: divórcio, revogação de procuração, demissão. 
 
Prescrição e Decadência: São os prazos para que o titular do direito tem para exercê-los. Para o Direito 
Subjetivo temos a Prescrição, para o Potestativo, Decadência. 
 
Poder Jurídico: é uma situação jurídica em que a uma pessoa são atribuidos poderes sobre outra e exercíveis 
em benefícios desta e de forma não abusiva. Ex: poder familiar. 
 
São Posições Jurídicas Ativas ou do Sujeito Ativo: 
 -Direito Subjetivo 
 -Direito Potestativo 
 -Poder Jurídico 
 -Faculdade Jurídica 
 
São Posições Jurídicas Passivas ou do Sujeito Passivo: 
 -Dever Jurídico: pode ser de cunho patrimonial ou extrapatrimonial 
 -Obrigação: é um dever jurídico patrimonial (DAR, FAZER ou NÃO FAZER) 
 -Sujeição: é a obrigação de sujeitar-se ao direito potestativo. 

-Ônus: é um dever jurídico do sujeito passivo em benefício dele próprio.  
 
Classificações do Direito Subjetivo: 
(EXTRA)PATRIMONIAL: direito que pode ou não ser avaliado financeiramente, ou seja, ter ou não valor 
econômico. 
ABSOLUTO: quando o sujeito passivo é toda a sociedade. Quando o direito é exercido erga omnes 
RELATIVO: quando o sujeito passivo da relação e determinada pessoa. Quando o direito é exercido inter 
partes. 
(IN)TRANSMISSÍVEL: direito que pode ser transmitido para outrem. Como regra geral os direitos 
PATRIMONIAIS são transmissíveis e os EXTRAPATRIMONIAIS são intrasmissíveis. 
(IN)DISPONÍVEL: direitos que podem ou não ser postos a disposição pelo agente. 
(IN)ALIENÁVEL: direitos que podem ou não ser vendidos. 
 
Formas de Aquisição dos Direitos: 
 1) Derivada: quando o direito do indivíduo deriva do direito de outrem. Ele só existe em função de 
um direito anterior 
  - Translativa: Quando o indivíduo adquire a amplitude total do direito. 
  - Constitutiva: Quando o titular do direito transmitido permanece com um vínculo jurídico, a 
despeito de ter transmitido o seu direito. 
 
 2) Originária: quando o direito do indivíduo não deriva de outro direito. Não há vínculo anterior. 
 
Fontes do Direto: tudo aquilo que origina o direito ou produz o direito. Todo o processo ou meio que insere 
no ordenamento jurídico normas positivadas. 
 
Fonte MATERIAL: é a matéria prima para a produção do direito. Também são as próprias forças criadoras 
do direito. Também classificado como fonte de produção ou substância do direito. 
 - Fonte Material DIRETA: utilizando-se de metáfora, poderia se dizer que a fonte direta é a fábrica 
que utiliza a matéria prima para produzir o direito. 



  - Orgãos legiferantes de poder: EX + LEG + JUD  
- Sociedade (titulares do poder) 

 - Fonte Material INDIRETA: fatos ou fenômenos sociais -  são os acontecimentos sociais que 
motivam a ação do legislador na criação de uma norma. 
 
Fonte FORMAL: são as formas de expressão do direito. É o direito pronto e expresso para a sociedade. 
 1) Fonte Formal DIRETA:  
 -LEI: normas que passaram pelo processo legislativo 
 -COSTUMES: apenas para os países que adotam o commom law 
 
 2) Fonte Formal INDIRETA: 
 -COSTUMES (devem possuir o elemento INTERIOR e EXTERIOR) 

-JURISPRUDÊNCIA 
-DOUTRINA: são os estudos e teorias desenvolvidos pelos juristas, com o objetivo de sistematizar e 

interpretar as normas vigentes e de conceber novos institutos jurídicos reclamados pelo momento histórico.  
 
Qual a diferença entre um simples COSTUME e COSTUME JURÍDICO? 

R: O simples costume não tem o elemento interno, já que nele o indivíduo não tem a plena convicção de 
que ele é a conduta mais correta ou obrigatória, até pode ter o elemento externo, no entanto, apenas o costume 
jurídico possui o elemento interno e externo. 
 
JURISPRUDÊNCIA: são as decisões reiteradas sobre determinado tema jurídico que não vinculam os juízes, 
já que estes podem julgar contrariamente à jurisprudência, desde que fundamente a decisão. 
 
SÚMULA: É um resumo do entendimento majoritário de determinado tribunal, sobre determinado tema, 
também não vincula. 
 
SÚMULA VINCULANTE: É um resumo do entendimento majoritário do STF, que vincula e obriga os 3 
poderes constitucionais. Não obriga, no entanto, o Poder Legislativo em sua função legiferante, já que ele 
poderá produzir  Emendas que alteram a CF.  
 
Integração da Lei: 
 
Integração: é o processo para que o juiz posssa preencher as eventuais lacunas da lei. 
Juízes julgam utilizando 1) Analogia, 2) Costume e 3) Princípios Gerais do Direito. 
 
Equidade: é adaptar a norma ao caso concreto. Só é possível utilizar-se da equidade quando permitido em 
lei. 
 
Vacatio Legis: é o tempo entre a publicação da lei e sua entrada em vigor. 
Revogação: quando a lei perde sua vigência. Poderá ser tácita ou expressa. 
 TOTAL ou AB-ROGAÇÃO 
 PARCIAL ou DERROGAÇÃO 
 
Direito Comparado: quando se compara o direito de um país com outro, destacando semelhanças e diferenças. 
 
Conflito aparente de normas: regras para resolver antinomias: 
 
-Antinomias de primeiro grau: 
Critério Hierárquico: lei superior revoga lei inferior; 
Critério Cronológico: lei posterior revoga lei anterior; e 
Critério Especial: lei especial prevalece sob lei geral. 
 
-Antinomias de segundo grau: 
H - C - E 



Hierárquico x Cronológico = Hierárquico [H x C = H] Ex: norma Superior Anterior > Inferior Posterior 
Especial x Cronológico = Especial [C x E = E] Ex: norma Especial Anterior > Posterior Geral 
Especial x Hierárquico = depende da análise concreta do caso. (Como regra geral vale o Hierárquico, mas tem 
exceção) 
 
Direito Adquirido: é o direito que já se incorporou a patrimônio de seu titular, uma vez que este já cumpriu 
todos os requsitos em lei. Cumprido os requisitos, o titular poderá optar por usufruir ou não do direito, no 
entanto este já se torna direito adquirido. 
 
Expectativa de Direito: o titular do direito não poderá usufruir deste caso não venha a completar os requisitos 
necessários para sua aquisição, terá apenas uma expectativa de adquiri-lo. 
 
Ultratividade da Lei: princípio do “tempus regit atum”. Uma lei revogada continuará regendo os atos e fatos 
do tempo em que estava em vigor. 
 
Irretroatividade da Lei: como regra, as leis possuem efeitos “ex nunc”, ou seja, produzem efeitos do 
momento em que entram em vigência para frente, não podendo prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 
 
Retroatividade da Lei Penal mais benéfica: Lei penal mais benéfica poderá retroagir (efeitos “ex tunc”) para 
beneficiar o réu. 
 
Repristinação: é o retorno ao ordenamento jurídico de lei revogada, quando a norma revogadora perde sua 
vigência. Só ocorre de forma expressa. Não existe repristinação tácita. 
 
Efeito Repristinatório: é o retorno dos efeitos de norma revogada, quando a norma revogadora foi declarada 
inconstitucional. Na prática, foi como se nunca houvesse perdido sua vigência. 
 
Ato Jurídico Perfeito: é o ato jurídico perfeito, conluído, finalizado e acabado que já produziu seus efeitos de 
acordo com a lei. 
 
Coisa julgada: é a decisão judicial para qual não cabe mais recurso, ou seja, que transitou em julgado. 
 

Hermeneutica: Expressão hermenêutica remonta à mitologia grega, na qual o deus Hermes era tido como 
aquele incumbido de traduzir para os mortais a linguagem dos deuses. A Hermenêutica jurídica representa o 
estudo dos processos de interpretação das normas.  

Interpretação é formada pelos procedimentos técnicos, de que lança mão o profissional de direito na busca do 
sentido e alcance das regras jurídicas  

A hermenêutica terá, então, um horizonte de conteúdo mais amplo do que da interpretação, ao englobar também 
a ideia de construção, que seria um resultado exatamente do acréscimo de significado que a hermenêutica 
jurídica propicia às normas jurídicas.  

 

Teoria subjetiva da interpretação: 

A concepção subjetivista da interpretação ou teoria subjetiva tem como preocupação central a busca a vontade 
do legislador, mens legislatoris . 

 



Teoria objetiva da interpretação 

Representa a tendência predominante do direito contemporâneo, que vê o ponto de referência principal do 
processo hermenêutico na vontade da lei, mens legis, como ente dotado de vida própria, cabendo ao intérprete 
buscar a adaptação da lei à dinâmica social.  

 

Métodos e processos de interpretação do Direito : 

O protagonismo da Escola da Exegese francesa deve-se exatamente ao fato de se tratar de uma Escola formada 
em torno do projeto da codificação do direito e que se dedicou basicamente ao desenvolvimento de critérios 
racionais para o trato da legislação.  

Processo Gramatical: Devem ser considerados no texto o sentido das palavras utilizadas, a pontuação, a 
acentuação, uma vez que todos esses fatores influenciam a própria compreensão da norma. Ainda que se possa 
em uma segunda etapa promover uma flexibilização do sentido literal da norma, é fundamental a compreensão 
exata das expressões linguísticas nela contidas, ainda que para atenuar a sua incidência no caso, após a 
conjugação com os demais processos de interpretação.  

Processo Lógico: são tidos como pertinentes ao campo lógico processos que seguem modelos argumentativos 
que estabelecem uma conexão entre o processo de interpretação da norma e o campo fático (lógica do razoável, 
lógica argumentativa, entre outros).  

Processo Sistemático: O processo sistemático parte da premissa de que o ordenamento jurídico é um sistema 
integrado de normas e que elas não podem ser interpretadas isoladamente.  

Interpretação lógico-sistemática : representa uma espécie de fusão dos dois processos, de vez que a lógica 
hermenêutica vai se operacionalizar exatamente na correlação sistêmica entre as normas que compõem o 
ordenamento jurídico, examinando as suas diferenças de conteúdo e seu alcance material, a fim de determinar o 
direito aplicável ao caso concreto.  

Processo Teleológico: O Processo teleológico ou finalístico enxerga o significado da lei em sua finalidade 
social, sendo esta obviamente a do presente e não a da época em que a lei entrou em vigor, havendo uma clara 
convergência entre este procedimento técnico-interpretativo e a teoria objetiva da interpretação, uma vez que no 
processo teleológico a norma será interpretada em função de sua capacidade de alcançar os resultados 
esperados a seu respeito pela sociedade. 


