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Variedade e Multiplicidade das Normas

Além das normas jurídicas, existem preceitos 
religiosos, regras morais, sociais, costumeiras, 
regras daquela ética menor que é a etiqueta, 

regras da boa educação, etc.

3.1



Os critérios de valoração das normas jurídicas

• Justiçaà apta ou não a realizar valores 
históricos ou absolutos.

•Validadeà existência da norma como regra 
jurídica.

•Eficáciaà ser ou não seguida pelas pessoas a 
quem é dirigida.

3.2



A norma como proposição

• Uma norma é uma proposição prescritiva.

• Um código é um conjunto de proposições.

• Proposiçãoà Por proposição entendemos um 

conjunto de palavras que possuem um significado 

em sua unidade.

3.3



A norma como proposição

•Três funções fundamentais da linguagem: a 
função descritiva, a expressiva e a prescritiva.

• linguagem científica, a poética e a normativa.

3.3



Preposições prescritivas

• Problema: distinção entre proposições descritivas 
e prescritivas.

a) em relação à função (informar/modificar um 
comportamento);
b) em relação ao comportamento do destinatário 
(com consentimento/sem consentimento); 
c) em relação ao critério de valoração 
(verdadeiras ou falsas/não estão sujeitas à 
valoração).

3.3.1



Preposições descritivas

A tese reducionista é formulada do seguinte
modo: uma prescrição, por exemplo, "Faça X"
pode ser sempre reduzida a uma proposição
alternativa do tipo: "Ou faça X ou lhe sucede Y",
onde Y indica uma consequência desagradável. A
proposição alternativa, sustenta-se, não é mais
uma prescrição, mas uma descrição.

3.3.2



Preposições expressivas

As proposições prescritivas não passam de uma
formulação de proposições expressivas. Esta tese
é formulada deste modo, dizer: "Você deve fazer
X" ou "Faça X", equivale a dizer: "Eu desejo (ou eu
gostaria, eu quero, etc.) que você faça X". O
comando seria redutível, em última análise, à
expressão de um estado de espírito e consistiria
na comunicação desse estado de espírito a
outrem.

3.3.3



Imperativos autônomos e heterônomos

• São tipos de prescrições.

1) com respeito à relação entre sujeito ativo e 
passivo da prescrição (tópico 3.4); 
2) com respeito à forma (tópico 3.5); 
3) com respeito à força obrigante (tópico 3.6).

3.4



Imperativos autônomos e heterônomos

1) com respeito à relação entre sujeito ativo e 
passivo da prescrição (tópico 3.4); 

• Autônomosà uma mesma pessoa é quem 
formula e quem executa a norma. 
•Heterônomosà quem formula a norma e quem a 
executa são pessoas diversas.

3.4



Imperativos categóricos e hipotéticos

2) com respeito à forma (tópico 3.5); 

• Imperativos categóricosà prescrevem uma 
ação boa em si mesma.
• Imperativos hipotéticos à prescrevem uma 
ação boa para atingir um fim.

3.5



A norma como comando

3) com respeito à força obrigante / vinculante 
(tópico 3.6).

•Comandosà somente o direito obriga.
•Conselhosà a moral se limita a aconselhar.

3.6



O problema da imperatividade do direito

Dos três habituais requisitos da norma
jurídica: a imperatividade, a estatualidade e
a coatividade, enquanto Thon, como vimos,
acolhe apenas o primeiro, Del Vecchio acolhe,
junto ao primeiro, também o segundo, mas
não o terceiro, e, Carnelutli acolhe todos os
três.

3.7



O problema da imperatividade do direito

Embora possuindo um ponto de partida
comum, as três teorias se diferenciam ao
longo do caminho: o que para nós é, mais uma
vez, uma prova da complexidade dos
problemas e da pluralidade dos pontos de
vista e, ao mesmo tempo, um convite a uma
certa cautela crítica frente a toda teoria.

3.7



Imperativos positivos e negativos

•Comandos de fazer (positivos)

•Comandos de não fazer (negativos)*

* Alguns autores indicam como elemento de 
distinção entre direito e moral.

3.8



Imperativos impessoais

A lei tem caráter imperativo; e não contém
comandos em sentido próprio. Como
consequência, a lei pertence à categoria que
aqui definimos como imperativo impessoal.

•Ausência de um sujeito ativo determinado.

3.9



Imperativos e permissões

Até aqui, examinamos as teorias exclusivas.
Teorias mistas são aquelas que admitem que
em todo ordenamento jurídico existem os
imperativos, mas negam que todas as
proposições que compõem um sistema
jurídico são imperativos ou reduzíveis a
imperativos.

3.10



Imperativos e permissões

A mais velha das teorias mistas é aquela que
considera, ao lado das normas imperativas, as
chamadas normas permissivas, ou então, ao
lado das normas que impõem deveres, as
normas que atribuem faculdades (ou
permissões).

3.10



Imperativos e regras finais

•Brunettià teoria integral da norma jurídica.
•Critica também a tese segundo a qual todas 
as normas de um sistema jurídico são 
imperativas.
•As normas seriam imperativas + regras finais.
•Regras finais = não imperativas ou 
imperativos hipotéticos (boa para atingir um 
certo fim).

3.11



Imperativos e juízos hipotéticos

Agora, tratemos das teorias negativas, isto é, 
as teorias que negam que as normas jurídicas 
sejam imperativos.

3.12



Imperativos e juízos hipotéticos

Toda proposição jurídica pode se resolver na
fórmula: "Se ... , você deve". Ora, uma
proposição deste gênero tem o caráter de
uma asserção, isto é, de um juízo, em
particular de um juízo hipotético, ou seja, é
"uma asserção sobre uma relação já
existente“

Kelsen - Imputação

3.12



Imperativos e juízos de valor

Uma diversa formulação da teoria
antimperativista é a que define as normas
jurídicas não como juízos hipotéticos, mas como
juízos de valor, ou juízos de valoração ou, mais
brevemente, valorações.

• Norma jurídicaà "os cânones que valoram uma 
conduta do indivíduo na vida em sociedade"

3.13



Imperativos e juízos de valor

"As valorações do direito são voltadas,
definitivamente, a conformar a conduta dos
indivíduos para com os outros, a certas
exigências de equilíbrio social".

•A teoria da norma como juízo de valor não 
contradiz a teoria imperativista – dá voltas e 
chega ao mesmo lugar.

3.13



O direito como norma técnica

•Teoria imperativista exclusiva

•Ravà

•Normas jurídicas = imperativos hipotéticos.

3.14



Norma e sanção

•Critério de distinção entre normas jurídicas e 
as demais.

3.15



Sanções morais, sociais e jurídicas

• Sanção moralà sanção interior/interna; 
arrependimento; culpa.

• Sanções sociaisà sanção exterior; proveniente 
dos outros com quem convivemos.

• Sanção jurídicaà resposta à falta de eficácia da 
moral e a falta de proporção da social. Regula 
comportamento e reação. É externa e 
institucionalizada.

3.15.1



Normas sem sanção

•Contra-argumento à sanção enquanto 
elemento constitutivo de um ordenamento 
jurídicoà todo ordenamento possui normas 
não garantidas por sanção.

3.15.2



Classificação das normas jurídicas

As normas jurídicas são classificadas como:

3.16



Normas gerais e singulares

Chamam-se universais as proposições em que
o sujeito representa uma classe composta por
vários membros, como por exemplo: "Os
homens são mortais"; singulares, aquelas em
que o sujeito representa um sujeito singular,
como por exemplo: "Sócrates é mortal".

3.16.1



Normas gerais e singulares

Composição = sujeito + ação prescrita

3.16.1



Normas afirmativas e negativas 3.16.2



Normas afirmativas e negativas

As prescrições afirmativas e as negativas, isto 
é, os comandos e proibições, são contrários; 
as permissivas afirmativas e as negativas são 
subcontrários; comandos e permissões 
negativas, proibições e permissões positivas 
são entre si contraditórios

3.16.2



Normas categóricas e hipotéticas

•Categóricaà Sócrates é mortal.

•Hipotéticasà Se Sócrates é um homem, 
então é mortal.

3.16.3



Normas categóricas e hipotéticas

Norma categóricaà é aquela que estabelece 
que uma determinada ação deve ser 
cumprida.

Norma hipotéticaà é aquela que estabelece 
que uma determinada ação deve ser cumprida 
quando se verifica uma certa condição.

3.16.3



O conceito de ordenamento jurídico

•Conjunto de normas jurídicas.

4.1



Ordenamento jurídico e pluralidade de 
normas

Apenas uma norma:

•Tudo é permitido.
•Tudo é proibido.
•Tudo é obrigatório.

4.2



Ordenamento jurídico e pluralidade de 
normas

Normas de condutaà prescrevem a conduta 
que se deve ou não ter.

Normas de estrutura / competênciaà
condições e procedimentos através dos quais 
emanam normas de conduta válidas.

4.2



A unidade do ordenamento jurídico

•Ordenamento jurídico simplesà uma fonte.

•Ordenamento jurídico complexoà mais de 
uma fonte.

4.3



Fontes do direito

"fontes do direito" são aqueles fatos ou atos
dos quais o ordenamento jurídico faz
depender a produção de normas jurídicas.

4.3.1



A construção gradual do ordenamento

A complexidade do ordenamento, sobre a
qual chamamos a atenção até agora, não
exclui sua unidade. A norma fundamental é o
termo unificador das normas que compõem
um ordenamento jurídico.

4.3.2



Os limites materiais e formais do poder 
normativo

Os limites com que o poder superior restringe 
e regula o poder inferior são de dois tipos 
diferentes:
a. Relativos ao conteúdo.
b. Relativos à forma.

4.3.3



A norma fundamental

Dado o poder constituinte como poder último, 
devemos pressupor, portanto, uma norma que 
atribua ao poder constituinte a faculdade de 
produzir normas jurídicas.

Não é expressa, mas pressuposta como 
fundamento do sistema normativo.

4.3.4



O problema da coerência do ordenamento 
jurídico

•Ordenamento jurídico é um conjunto de 
normas unitário e coerente que forma uma 
unidade sistemática.

4.4



O ordenamento como sistema

Entendemos por "sistema" uma totalidade
ordenada, um conjunto de entes entre os quais
existe uma certa ordem. Para que se possa falar
de uma ordem, é necessário que os entes que a
constituem não estejam somente em
relacionamento com o todo, mas também num
relacionamento de coerência entre si.

4.4.1



As antinomias

•Normas incompatíveis entre si.

•Enquanto sistema, o direito não tolera 
antinomias.

4.4.2



Os critérios para solução das antinomias

•Cronológicoà prevalece a norma posterior.
•Hierárquicoà prevalece a hierarquicamente 
superior.
•Especialidadeà prevalece a especial.

4.4.3



O conflito dos critérios para solução das 
antinomias

1) contemporâneas;
2) do mesmo nível;
3) ambas gerais.

4.4.4



O conflito dos critérios para solução das 
antinomias

1) eliminar uma;
2) eliminar as duasà a negação da negação é 
permissão.
3) conservar as duasà demonstrar que não 
são incompatíveis.

4.4.4



O conflito dos critérios para solução das 
antinomias

1) Conflito entre o critério hierárquico e o 
cronológico: hierárquico.
2) Conflito entre o critério de especialidade e 
o cronológico: especialidade.
3) Conflito entre o critério hierárquico e o de 
especialidade: não existe uma regra geral 
consolidada.

4.4.4



A completude do ordenamento jurídico 4.5



O dogma da completude e o problema das 
lacunas do ordenamento

• Unidade sistêmica. O dogma da completude:

1) a proposição maior de cada raciocínio jurídico 
deve ser uma norma jurídica;
2) essa norma deve ser sempre uma lei do Estado;
3) todas essas normas devem formar no seu 
conjunto uma unidade.

4.5.1



O espaço jurídico vazio

Toda norma jurídica representa uma
limitação à livre atividade humana; fora da
esfera regulada pelo Direito, o homem é livre
para fazer o que quiser.

4.5.2

Foi enunciado e defendido contra qualquer 
renascimento jusnaturalístico. Ou há vínculo 

jurídico, ou absoluta liberdade.



O espaço jurídico vazio

Não há lacunas porque, onde falta o
ordenamento jurídico, falta o próprio Direito
e, portanto, deve-se falar mais propriamente
de limites do ordenamento jurídico do que de
lacunas.

4.5.2



A norma geral exclusiva

Uma norma que regula um comportamento não só
limita a regulamentação e, portanto, as
consequências jurídicas que desta regulamentação
derivam para aquele comportamento, mas ao
mesmo tempo exclui daquela regulamentação
todos os outros comportamentos. Uma norma que
proíbe fumar exclui da proibição, ou seja,
permite, todos os outros comportamentos que
não sejam fumar.

4.5.3



Tipos de lacunas

• Lacunas reais e ideológicas = lacunas próprias e 
imprópriasà sistema real e ideal. A própria 
somente se aceitarmos ao lado da norma geral 
exclusiva, a particular inclusiva. (4.5.5)
• Lacunas subjetivas e objetivasà motivo 
imputável ao legislador / desenvolvimento das 
relações sociais.
• Lacunas voluntárias e involuntáriasà propositais 
ou acidentais.
• Lacunas praeter legem e intra legemà muito 
particulares / muito gerais.

4.5.4



Os métodos de integração do ordenamento

Heterointegração e auto-integração
a) recurso a ordenamentos diversos; .
b) recurso a fontes diversas daquela que é 
dominante (identificada, nos ordenamentos 
que temos sob os olhos, com a Lei).

4.5.6



Analogia

•Auto-integração

Conceito: procedimento pelo qual se atribui a
um caso não-regulamentado a mesma
disciplina que a um caso regulamentado
semelhante

4.5.7



Os princípios gerais do direito

• Auto-integração

• Analogia iuris

Ao lado dos princípios gerais expressos há os nãoexpressos,
ou seja, aqueles que se podem tirar por abstração de
normas específicas ou pelo menos não muito gerais: são
princípios, ou normas generalíssimas, formuladas pelo
intérprete, que busca colher, comparando normas
aparentemente diversas entre si, aquilo a que comumente
se chama o espírito do sistema.

4.5.8



A pluralidade dos ordenamentos

Monismo jurídicoà um só ordenamento jurídico 
universal.

Pluralismo jurídico:
a. Historicismo jurídicoà nacionalidade dos 

direitos que emanam da consciência popular.
b. Institucionalà existe ordenamento jurídico 

onde existe instituição.

4.6



A pluralidade dos ordenamentos

a) ordenamentos acima do Estado, como o ordenamento 
internacional e, segundo algumas doutrinas, o da Igreja 
Católica;
b) ordenamentos abaixo do Estado, como os ordenamentos 
propriamente sociais, que o Estado reconhece, limitando-os 
ou absorvendo-os;
c) ordenamentos ao lado do Estado, como o da Igreja 
Católica, segundo outras concepções, ou, também, o 
internacional, segundo a concepção chamada "dualística";
d) ordenamentos contra o Estado, como as associações de 
malandros, as seitas secretas, etc.

4.6



Questões



Questões



Questões
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