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Tópico 7: TEORIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO 
 
Validade da norma jurídica: 

a) Formal ou técnico: vigência 

b) Fática: eficácia 

 

 Ex.: caso de multa e prisão para aqueles que mantiverem locais com foco de mosquito 

da dengue. 

 

Eficácia da norma jurídica: 

a) Eficácia social: receptividade pelo meio social 

b) Eficácia técnica: aptidão para a produção de efeito. 

b.1 Eficácia plena (art. 44, CF/88 

b.2 Eficácia limitada: necessita de outras normas para gerarem efeitos. Lei 

complementar. Art. 18, parágrafo 2º, CF/88 

b.3 Eficácia contida: gera efeitos até que outra norma estabeleça restrições. Art. 

5º , XIII, CF/88. 

 

Att.:  

Primeiro passo: averiguação se a norma é válida, se foi elaborada conforme o 

procedimento previsto. 

Segundo passo: sendo a norma válida, finalizado o período de vacatio legis, a norma 

entra em vigor. 

Terceiro passo: válida a norma devem ser analisados seus efeitos (eficácia). Eficácia 

social e técnica. 

 

SISTEMA 
 

ORDENAMENTO: repertório (elementos normativos + elementos não normativos) 

dispostos sob estrutura ---à SISTEMA 

 



- Pirâmide de Kelsen (Hans Kelsen): propõe um escalonamento de normas jurídicas, 

sendo algumas superiores e outras inferiores. 

(Constituição, Leis, Decretos, Atos normativos, Sentença). Categoria inferior fica 

condicionada à categoria superior. 

A validade da norma inferior é ditada, dentre outros aspectos, por sua relação com a 

norma superior. A Constituição, para que seja válida, é pressuposta por uma Norma 

Fundamental (Kelsen). 

- conformidade e adequação entre normas para a unidade do sistema. 

 

ANTINOMIAS 
 
É a presença simultânea de normas válidas que se excluem mutuamente. 

 

Antinomia jurídica: 

a) Devem fazer parte de um mesmo ordenamento, uma norma do ordenamento 

brasileiro pode ser oposta a uma norma do ordenamento norte-americano. 

b) Devem ser válidas e aplicáveis (estar em vigor) ao mesmo tempo e aos mesmos 

casos. 

c) As normas forem incompatíveis entre si, para obedecer a uma norma, 

necessariamente, o indivíduo terá de desobedecer à outra. 

 

Definida como ANTINOMIA JURÍDICA, pode ser: 

a) Conforme a existência de critérios de solução: 

a.1) Antinomias reais: aquelas para as quais não há, no ordenamento, regras 

normativas de solução. 

a.2) Antinomias aparentes: há, no ordenamento, critérios normativos de solução. 

 

b) Em decorrência dos fundamentos da contradição: 

b.1) Antinomias próprias: aquelas que decorrem de motivos formais (uma norma 

permite ao passo que a outra proíbe) 

b.2) Antinomias impróprias: aquelas que se dão em razão do conteúdo da norma 

(aspecto material) 

 

c) Quanto ao âmbito: 



c.1) antinomias de direito interno: ocorrem dentro de um mesmo ordenamento 

estatal. (ordenamento brasileiro) 

c.2) antinomia de direito internacional: ocorrem dentre as normas de direito 

internacional 

c.3) antinomia de direito interno-internacional: ocorrem dentre as normas de um 

direito interno e as de outro direito interno ou entre as normas de um direito interno 

e as normas de direito internacional. 

 

d) Quanto à extensão da contradição:  

d.1) antinomia total-total: a norma A não pode ser aplicada sem que entre em 

conflito com a norma B 

d.2) antinomia total-parcial: a norma A não pode ser aplicada sem que entre em 

conflito com a norma B, ao passo que a norma B tem campo de aplicação que 

conflita apenas em parte com a norma A. 

d.3) antinomia parcial-parcial: as normas têm campo de aplicação que, em parte, 

entra em conflito com a outra e, em parte, não entra. 

 

SOLUÇÃO DAS ANTINOMIAS: 

- CRITÉRIO DE SUPERIORIDADE OU HIERÁRQUICO: lex superiori derogat 

inferior (lei superior derroga lei inferior)  

- CRITÉRIO CRONOLÓGICO: lex posterior derogat priori (lei posterior derroga lei 

anterior) 

- CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE: lex specialis derogat generalis 


