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Tópico 5: TEORIA DA NORMA JURÍDICA 

 

O homem vive em sociedade, e convive com diversos tipos de normas sociais. 

 

1 – Caso Aedes aegypti. Pode ser feita uma norma com multa para quem não limpar 

o quintal? Pode invadir a casa? Ou ela é inviolável? 

 

Padrões de conduta: modos reiterados, mas nem sempre constituem uma norma. 

Ex.: entrada e saída em metrô (aguardar a saída para entrar), silêncio em velório... 

qual outro você imagina? 

Uso de saia em algumas igrejas 

Vestimenta de muçulmanas 

Comportamento em restaurantes, maneira de sentar, onde colocar o guardanapo 

 

Normas sociais: 

- normas costumeiras 

- normas morais 

- normas religiosas 

- normas jurídicas 

- normas de etiqueta 

- etc. 

 

Requisitos para que os padrões de conduta sejam normas: 

- reconhecimento da autoridade superior da entidade que propõe o padrão de 

conduta 

- consenso social acerca da autoridade da entidade e da obrigatoriedade de se 

seguir o padrão de conduta estabelecido. 

 

SANÇÃO: é a consequência que o não cumprimento de uma norma produz em 

relação ao obrigado. 



- Coercibilidade: uma sanção deve apresentar coercibilidade, sob pena de ser 

desrespeitada. (ex.: art. 155, CP) 

 

SE F é, C deve ser 

F (fato) – padrão de comportamento esperado 

C – consequência do descumprimento de F, sanção. 

(padrão elencado por Kelsen, hoje criticada por existirem normas enunciativas, como 

o art. 2º da CF/88 

 

* Quanto ao conteúdo de uma norma. O que podem conter? Qual tipo de norma 

pode ser feita? 

Ex.: uma norma pode conferir ao empregador a possibilidade de exigir certidão de 

antecedentes criminais para contratação? 

 

- CARACTERÍSTICAS DAS NORMAS: 

- impõe um padrão de organização ou comportamento, como toda norma, 

- é heterônoma, fixada por autoridade, de posição superior; 

- é imperativa, impõe-se mesmo contra a vontade dos obrigados e se aplica a 

todos que se enquadrem no preceito; 

- é coercitiva, há sanções quando descumpridas; 

- seu conteúdo deve se adequar às demais normas que integram o 

ordenamento, sobretudo, àquelas de hierarquia superior. 

 

 

 

 

 


