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Tópico 4: FONTES 

 

De onde vem o Direito? 

 

O Direito não é um dado pronto e acabado, ele é construído dia a dia pela 

sociedade.  

 

Fonte vem do latim fons. Indica surgimento da água, nascente, e por isso 

utilizaremos fontes para designar os centros produtores de normas jurídicas. 

 

1) FONTES MATERIAIS: decorrem dos fatores econômicos, históricos, culturais, 

religiosos, que ensejam a formação das fontes formais. 

Ex.: governo liberal, governado centralizador, etc. 

Ex.: reconhecimento da união estável no parágrafo 3º do art. 226, CF, para 

colocarem os casais que viviam nessa condição no plano jurídico. 

 

2) FONTES FORMAIS: confere aspecto externo para uma necessidade fática, 

ou seja, dão forma ao direito. São as próprias normas expressas, como 

vemos e lemos. 

a) Fontes formais escritas: lei em sentido lato (CF, lei em sentido estrito, EC, 

MP, decreto legislativo, resolução, decreto e regulamento, instrução, 

portaria); jurisprudência, doutrina (controvérsias) 

b) Não escritas: costumes, princípios do Direito (proposições básicas do 

direito, responsáveis por nortear toda a produção jurídica, art. 4º LICC), 

poder negocial (autonomia da vontade como elemento capaz de gerar 

direito, contrato). 

 

Conhecendo um pouco mais de cada lei: 

- Lei Ordinária: aprovada por maioria simples do Congresso e sancionada pela 

Presidência da República. 



- Lei Complementar: aprovada por maioria absoluta, refere-se a matérias 

específicas, indicadas na Constituição. Art. 69, CF/88 

- Lei Delegada: leis elaboradas, excepcionalmente, pela Presidência da 

República em razão de autorização do Congresso Nacional. Art. 68, CF/88 

- Emenda Constitucional: art. 60, parágrafo 4º CF/88. 

- Medida Provisória: elaborada pelo chefe do Poder Executivo, em matérias de 

relevância e urgência, sem a autorização do Poder Legislativo. 

- Decreto Legislativo: decretos expedidos pelo CN, independe de autorização 

ou sanção do presidente, para assuntos de exclusiva competência do 

Congresso. 

- Resolução: ato normativo utilizado em questões de competência exclusiva da 

Câmara dos Deputados, do Senado ou do CN, sendo desnecessária a 

sanção presidencial. 

- Decreto e regulamente: normas elaboradas pelo Presidente da República, 

com vistas a viabilizar os elementos necessários para sua aplicação. 

- Instrução: normas emitidas pelos Ministros de Estado, como meio de se 

garantir a execução de leis, decretos e regulamentos. 

- Portaria: normas emitidas por membros do Poder Executivo para orientar a 

atividade da administração. 

 

Atenção: Acórdão é diferente de Jurisprudência. 

Vamos então definir jurisprudência? 

Decisão isolada à conjunto de decisões no mesmo sentido à jurisprudência  à 

súmula 

 

Vamos conhecer as súmulas dos tribunais superiores! 

 

COSTUMES:  

- Costumes secundum legem: conforme a lei. Ex.: dispositivo de lei que 

determina que uma questão será regulamentada conforme os costumes. Na 

lei de locações consta que, caso não haja data e forma estipulada para 

pagamento, o aluguel será pago conforme os costumes do local. 

- Costume Praeter legem: para suprir lacuna da lei, costume supletivo à lei. Ex.: 

cheque pré-datado. 



- Costume contra legem: contrário à lei, não figura como fonte do direito. Ex.: 

prática de jogo do bicho numa comunidade, ou comércio ilegal de armas. 

 

2) CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A FONTE 

a) Fonte própria: exclusivamente do Direito. Leis, com procedimento de criação 

segundo as técnicas de elaboração. 

b) Fontes impróprias: apenas por excepcionalidade assumem a condição de fonte. 

Costumes. 

 

3) CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A ORIGEM 

a) Fontes estatais: derivadas do Estado.  

b) Fontes não estatais: derivadas de outras instituições que não o Estado, como a 

sociedade. 

 

4) CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A HIERARQUIA 

a) Fontes principais: as que são aplicadas primeiramente, sobrepondo-se às demais. 

b) Fontes subsidiárias ou acessórias: apresentam caráter subsidiário, são aplicadas 

na ausência de fontes principais adequadas. 


