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Tópico 6: NORMA JURÍDICA – validade, eficácia, exigência e força 

 

1) Características da norma jurídica (segundo Paulo Nader): 

a) Bilaterais: a norma jurídica é composta por dois pólos, de uma lado a parte que 

dispõe do direito de exigir, e do outro aquele que dispõe do dever jurídico de 

cumprimento. 

b) Gerais e abstratas: a norma obriga a todos que se encontram na mesma situação 

jurídica.  

c) Imperativas: a norma se impõe a todos, independentemente da vontade individual. 

IPTU, IR, etc. 

d) Coercitiva: é possível o emprego da coação para garantir o cumprimento da norma 

jurídica. Ex.: prisão por falta de pagamento de pensão, lei seca. 

 

2) Validade da norma 

A validade da norma jurídica, pelo aspecto formal ou técnico jurídico, como a vigência, 

e pelo aspecto fático, como a eficácia. 

 

- Vigência: refere-se aos aspectos formais, feitura, competência de elaboração. 

- deve ser elaborada por órgão competente: feita por autoridade superior, do 

Estado. 

- o órgão que elabora a norma deve ter competência material para fazer: 

competência para tratar do assunto a que se refere a norma. (arts. 21 a 24 da 

CF/88) 

- devem ser observados os procedimentos previstos para a produção da norma: 

quórum de aprovação para cada tipo de lei, se passa em uma ou duas casas do 

Congresso, etc. (art. 69, CF/88, art. 5, parágrafo 3º, CF/88). 

OBS: vigência temporal da norma – o nascimento da norma é a partir da 

promulgação e posterior publicação no Diário Oficial, e ela só terá força 

vinculante, entrará em vigor, após o vacatio legis (período compreendido entre a 

publicação da lei no Diário Oficial e sua entrada em vigor): ver art. 1º da Lei de 



Introdução às normas do Direito Brasileiro, para contagem do prazo ver LC 

107/2001, que prevê inclusão do dia da publicação e do último dia do prazo. 

TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA: a própria lei pode estabelecer, e se não houver 

disposição, cumprimento do prazo estabelecido no art. 1º da LINDB.  

 

- EFICÁCIA: refere-se aos aspectos fáticos, à sua adesão social e à recepção 

pela sociedade. 

 

3) Revogação  

Revogar é cessar a vigência de uma norma, torna-la sem efeito e retirar-lhe a 

obrigatoriedade. 

Assim, uma lei vigora até que haja lei posterior, de hierarquia igual ou superior a ela, 

que a revogue ou modifique. 

a) Ab-rogação: supressão total da norma anterior (CC 2002 substituiu o CC 1916) 

b) Derrogação: supressão parcial da norma anterior. 

 

A revogação pode ser ainda: 

a) Revogação expressa: quando a lei aponta exatamente qual ou quais normas 

estão sendo revogadas. 

b) Revogação tácita: quando, mesmo sem mencionar expressamente a revogação 

de outras, aborda a mesma matéria de forma incompatível com a lei anterior. 

 

4) REPRISTINAÇÃO 

Se a lei A, que regulamenta determinada matéria, é revogada pela lei B, e passado 

algum tempo a lei C, mediante ab-rogação expressa, retira a validade formal, ou seja, a 

vigência da lei B, e devolve a vigência a A. 

 

Repristinação é o instituto jurídico mediante o qual uma lei (A) volta a vigorar, após a 

revogação de outra (B) que, anteriormente, lhe tinha revogado.  

- ver art. 2º, parágrafo 3º da LINDB. 

- OBS: não há repristinação automática, ou seja, uma lei revogada apenas voltará 

a vigorar após a revogação daquela que, primeiro, o fez, caso haja expressa 

determinação. Do contrário não.  


