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31 – Assertiva correta, conforme os arts. 1º, caput e 2º, caput da LINDB, e considerando, 

também, que o enunciado deixa claro que não há disposição expressa sobre o prazo de 

vacância da nova lei e que sua vigência não é temporária; 

32 – Assertiva correta, por dois motivos: 1º: Segundo o art. 6º da LINDB, “A Lei em vigor terá 

efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 

julgada”. O contrato em questão foi firmado anos antes, portanto, é ato jurídico perfeito 

quanto à lei em questão e não pode ser por ela atingido, inclusive quanto aos efeitos futuros. 

No caso, por exemplo, dos contratos de compromisso de compra e venda firmados antes da 

entrada em vigor do CDC, entendeu o STJ (cf. (REsp 52.395/RS, Rel. Ministro WALDEMAR 

ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/1995, DJ 06/11/1995, p. 37567 e outros) pela 

validade das cláusulas de decaimento (perda total das prestações pagas pelo promitente 

comprador) em caso de desistência, ainda que esta se desse já na vigência do Código do 

Consumidor, cujo art. 53 proíbe estipulações dessa natureza; 2º: O enunciado da questão 

manda responder “considerando o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro”. Isso quer dizer que a norma do art. 2.035, caput (A validade dos negócios e demais 

atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas 

leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste 

Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes 

determinada forma de execução) do Código Civil (que estabelece regra de retroatividade 

mínima em relação ao próprio CC) não deve ser levada em conta para responder à pergunta. 

Obs.: Note que o enunciado da questão pode confundir o candidato, pois diz “...observados os 

efeitos futuros ocorridos após a vacatio legis da nova lei”, o que pode ser, numa leitura 

desatenta, misturado com “...ressalvados os efeitos futuros ocorridos após a vacatio legis da 

nova lei”, levando o examinando a pensar que a assertiva esteja errada; 

33 – Assertiva errada, pois o fenômeno descrito no enunciado não é o da repristinção, prevista 

no § 3º do art. 2º da LINDB (Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por 

ter a lei revogadora perdido a vigência), mas sim o da especialidade das leis, constante do § 2º 

do mesmo art. 2º (A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 

existentes, não revoga nem modifica a lei anterior). 
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