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l- INTRODUÇÃO

As normas jurídicas são as principais referências do direito, são consideradas integrantes de um

conjunto chamado ordenamento jurídico, logo, não são editadas, interpretadas e aplicadas

isoladamente.
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Cada país (Estado), no exercício de sua soberania, possui seu próprio ordenamento. A comunidade das

nações também tem seu ordenamento integrado pelas normas decorrentes de tratados internacionais

ou baixadas por entidades supranacionais (ONU, OMC, OIT, Comunidades Econômicas Regionais, etc.).

Essas normas, embora geradas por acordos ou entes externos, passam a integrar o direito dos Estados a

elas submetidos. Por exemplo, ao aderir, em 1884, à Convenção de Paris sobre propriedade intelectual,

o Brasil introduziu no seu direito as normas de proteção às invenções, desenhos industriais, marcas e

nomes de comércio.

O ordenamento jurídico não é um conjunto qualquer de normas, aleatório e desestruturado. Pelo

contrário, como o próprio nome sugere, há uma no entrelaçamento das normas nele reunidas.

Alguns consideram que essa ordem é lógica; outros, que é passível de descrição lógica.
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As normas jurídicas de vigência reconhecida por um Estado soberano integram o ordenamento jurídico

desse Estado. Trata-se de um conjunto de normas organizadas de acordo com determinados padrões.

Tais padrões são, para alguns estudiosos do direito, lógicos; para outros, retóricos.

Qualquer que seja a natureza desses padrões, porém, existe certa ordem nas relações entre as normas

jurídicas.

ll- HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS

Além da lei, são normas jurídicas a Constituição, o decreto regulamentar, a instrução normativa e outras.

Variam as normas de acordo com a autoridade competente para editá-las, o processo de elaboração e o

objeto.

A nossa Constituição foi elaborada pelos constituintes eleitos em 1986, de acordo com o regimento

interno aprovado também por eles, e tem por objeto a organização do Estado brasileiro e os direitos

fundamentais que ele procura assegurar.
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O decreto regulamentar é da competência do chefe do Poder Executivo (Presidente da República,

Governadores dos Estados ou do Distrito Federal e Prefeitos dos Municípios) e tem por objeto a fiel

execução da lei (CF, art.84, lV).

As normas jurídicas são hierarquizadas, isto é, dependendo da autoridade competente para editá-las,

não podem conflitar com outras normas, as que se encontram em posição hierárquica superior.

Quando autoridades administrativas baixam, por exemplo, suas resoluções ou instruções, não podem

contrariar o disposto na lei, porque esta é norma jurídica hierarquicamente superior; a lei, por sua vez,

deve obedecer à Constituição, que é a norma de mais elevado grau hierárquico, e assim por diante.

Se uma norma jurídica conflitar com outra de hierarquia superior, ela pode ter sua validade questionada

perante o Poder Judiciário e sua vigência e eficácia podem ser suspensas.
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As normas jurídicas integrantes de um ordenamento mantêm relações de hierarquia. Certas normas

devem observar o que já vem disposto em outras. Não podem ultrapassar os limites estabelecidos por

estas últimas. Diz-se, então, que aquelas são hierarquicamente inferiores.

A discussão sobre hierarquia das leis é importante por várias razões e repercute em diversos temas da

teoria das normas. Se, por exemplo, duas normas jurídicas disciplinam determinado objeto de forma

diferente, é necessário decidir qual delas dele prevalecer.

Imagine que a norma X proíba a prisão por dívidas, enquanto que a norma Y estabeleça que o devedor

está sujeito à prisão decorrente do descumprimento de obrigações contratuais.

Obedecer a norma Y significa necessariamente desobedecer a X, e vice-versa.

Pois bem, a decisão sobre qual dos preceitos conflitantes deve ser respeitado orienta-se, inicialmente,

pela posição hierárquica das normas que os contêm.
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Quando se situam no mesmo grau hierárquico, ou seja, quando não há hierarquia entre elas, prevalece a

norma jurídica mais recente.

Considera-se, nesse casso, que a norma posteriormente editada altera a anterior; opera-se, em termos

técnicos, a .

Mas se as normas conflitantes são de graus hierárquicos diferentes, prevalece a superior, ainda que mais

antiga.

Costuma-se utilizar a imagem de um triângulo equilátero para descrever as relações de superioridade e

inferioridade entre normas jurídicas que refletem, grosso modo, a hierarquia das autoridades com

competência para produzir cada uma delas.
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O ordenamento jurídico tem, por essa imagem, uma estrutura triangular, em que, no ápice, situa-se a

norma de hierarquia mais elevada no direito brasileiro, a Constituição Federal; as demais são localizadas

em camadas inferiores do triângulo.

As normas de determinada camada não podem contrariar as das camadas superiores e não podem ser

contrariadas pelas das inferiores. Na verdade, como é a própria Constituição que estabelece a

hierarquia das normas jurídicas, qualquer desconformidade entre normas infraconstitucionais de graus

hierárquicos diferentes é, a rigor, um desrespeito a preceito constitucional.
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Por exemplo: a Constituição Federal estabelece, como mencionado, que o decreto regulamentar é

baixado para o fiel cumprimento da lei; se o decreto regulamentar contraria uma lei, então ele contraria

também a Constituição.

No Brasil, a organização das normas jurídicas situa como a de mais alta hierarquia a Constituição Federal

de 1988. Todas as demais normas jurídicas devem ser compatíveis com os seus preceitos. As

incompatíveis não têm validade, são inconstitucionais.

Dessa forma concluímos que a hierarquia de uma norma é a subordinação desta a uma fonte geradora

superior. Vemos, por exemplo, que todas as leis são hierarquicamente inferiores a Constituição Federal,

pois encontram seu fundamento de validade na Carta Magna.
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lll- OS GRAUS DE HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS

Retornando à imagem do triângulo, na primeira camada imediatamente inferior à Constituição Federal

encontram-se normas jurídicas de três espécies: a lei, a medida provisória e o decreto autônomo. Entre

elas não há hierarquia.

A lei pode ser de três categorias: complementar, ordinária ou delegada. Não há, igualmente, hierarquia

nenhuma entre estas. A lei complementar não é superior à ordinária. A rigor, não há sequer

possibilidade de conflito entre normas dessas espécies, já que a Constituição estabelece específica e

expressamente as matérias objeto de lei complementar.

No art. 192 da CF, por exemplo, são previstas leis complementares para disciplina da estruturação do

sistema financeiro nacional. Uma lei ordinária não pode, portanto, tratar desse assunto.

Por outro lado, a lei complementar não pode cuidar de matéria não reservada constitucionalmente para

ela. Se o fizer, será considerada uma lei ordinária, isto é, passível de alteração pelo processo legislativo

próprio de uma lei ordinária.
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A lei delegada, por sua vez, é baixada pelo Presidente da República nos limites de autorização

específica dada pelo Congresso Nacional (Poder Legislativo) por meio de uma resolução (CF, art. 68). O

âmbito da lei delegada é limitado pela Constituição; não pode dispor, por exemplo, sobre organização

do Poder Judiciário, cidadania, direitos individuais ou eleitorais etc. Dentro desse âmbito, no entanto,

ela pode alterar o preceituado em lei ordinária ou complementar.

A medida provisória é adotada pelo chefe do Poder Executivo Federal, nas hipóteses de relevância e

urgência, e tem força de lei; isto é, a medida provisória tem a mesma hierarquia e objeto da lei ordinária

(CF, art. 62).

A medida provisória é votada pelo poder Legislativo e, caso aprovada, com ou sem alterações,

converte-se numa lei ordinária. Trata-se, porém, de instrumento de criação de norma jurídica

excepcional, já que, não havendo relevância e urgência, o Presidente da República deve optar pelo

envio de um projeto de lei ao Congresso. Enquanto vigora, a medida provisória pode mudar disposição

de lei anterior sobre a mesma matéria.
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O decreto autônomo, por sua vez, pode dispor sobre a organização e funcionamento dos órgãos

públicos federais (desde que não implique aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos) e

sobre extinção de funções ou cargos públicos vagos (CF, art. 84, Vl). Dentro dessas matérias, o decreto

autônomo pode alterar o disposto na lei (complementar, ordinária ou delegada) e ser alterado por esta.

Não existe entre lei e decreto autônomo nenhuma hierarquia. Se um decreto autônomo dispuser sobre

matéria estranha à delimitação constitucional de seu objeto, deve ser tratado como decreto

regulamentar e, nesse caso, não poderá contrariar o que vem disposto na lei.

A organização hierárquica das normas jurídicas situa como imediatamente inferiores à Constituição

Federal normas jurídicas de três espécies: lei (complementar, ordinária ou delegada), medida provisória

e decreto autônomo. Entre elas não há hierarquia.

Na segunda camada imediatamente inferior à Constituição, no triângulo da hierarquia das normas

jurídicas encontra-se o decreto regulamentar (ou de execução). Sua função é especificar a

normatização legal.

/universidades



Verificamos que a lei não tem meios, muitas vezes, de disciplinar todos os aspectos específicos da

matéria sobre a qual versa. Em outras ocasiões, a dinâmica própria da matéria disciplinada recomenda

que o detalhamento deva ser feito e possa ser revisto por procedimentos normativos mais ágeis que os

da lei.

O decreto regulamentar tem a função de normatizar em detalhe o que a lei preceituou genericamente.

Por exemplo, a Lei n. 9.434/97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecido e partes do corpo

humano para fins de transplantes e tratamento, dispõe que os transplantes só podem ser realizados por

estabelecimentos de saúde autorizados (art. 2°).

No Decreto n. 2.268/97, que a regulamentou, encontra-se a forma de requerer a autorização, a definição

do Ministério da Saúde como órgão competente para concedê-la (art. 8°), bem como as obrigações dos

estabelecimentos de saúde autorizados a realizar os transplantes (art. 9°). Percebemos que a lei e o

decreto regulamentar normatizaram a mesma matéria, mas aquela se dedicou a regras de conteúdo

mais genérico que as deste.
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Tanto o decreto regulamentar como a lei são normas gerais, mas o conteúdo daquele é mais específico

que o desta. Por isto, diz-se que o decreto regulamentar não inova o direito, apenas detalha o que já

está prescrito na lei.

Na organização da hierarquia das jurídicas, o decreto regulamentar é inferior às leis, às medidas

provisórias e ao decreto autônomo. Por sua vez, as normas administrativas, baixadas por autoridades

singulares ou órgãos colegiados, são hierarquicamente inferiores ao decreto regulamentar.

Na terceira camada abaixo da Constituição (a última do triângulo), estão as normas administrativas

baixadas por autoridades do Poder Executivo dos mais variados níveis hierárquicos. Elas também

integram o ordenamento jurídico. São normas editadas por autoridades singulares (ministro, secretário,

diretor, chefe etc.) ou órgãos públicos colegiados (Conselho, Comissão, Grupo Interministerial etc.) e

ostentam designações variadas (portaria, circular, instrução normativa, resolução, deliberação etc.).

Costumam tratar de matérias de particular especificidade, normalmente do interesse de um segmento

econômico bem delimitado.
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Exemplificando, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) expede normas para cumprimento

das empresas prestadoras de serviço de telecomunicação; a Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

para sociedades anônimas com ações negociáveis na Bolsa de valores; a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA), para indústria alimentícia ou farmacêutica; o Banco Central (BACEN), para

instituições financeiras, e assim por diante.

A circunstância de se encontrarem essas normas administrativas na base do triângulo da hierarquia

normativa não significa que tenham pouca relevância. Pelo contrário, em razão do acentuado conteúdo

técnico e da importância do assunto disciplinado, elas tem sido, cada vez mais, objeto de estudos e

atuação profissional.

Essas normas devem, claro, obedecer ao disposto em decretos (regulamentar ou autônomo), leis,

medidas provisórias e na Constituição, em razão da hierarquia.
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lV- LEIS DA UNIÃO E DE OUTROS ENTES FEDERADOS

Na discussão sobre a hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro, cabe tratar da

classificação das leis, segundo o critério do ente federativo que as edita.

O Brasil é uma Federação integrada pela União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os

Municípios. Como decorrência do principio federativo, cada um desses entes possui competência para

editar suas próprias normas jurídicas, observada a discriminação prevista na Constituição Federal.

Assim, os Estados se organizam conforme suas próprias constituições, e os Municípios, de acordo com

as respectivas leis orgânicas; O direito civil, por exemplo, é matéria da competência legislativa privativa

da União (CF, art. 22, l), não podendo os Estados ou Municípios editar normas sobre esse ramo jurídico.

Já a proteção do meio ambiente insere-se tanto na competência legislativa da União como na dos

Estados e do Distrito Federal (CF, art. 24, Vl).
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Os Municípios, por sua vez, legislam sobre matéria de seu peculiar interesse, como o zoneamento

urbano e os gabaritos das construções (CF, art. 30, l). Em decorrência da distribuição de competência

legislativa, pela Constituição Federal, entre os entes da Federação, são editadas leis pela União

(nacionais ou federais), pelos Estados Federados ou pelo Distrito Federal (leis estaduais) e pelos

Municípios (leis municipais).

Entre as normas jurídicas editadas pela União, Estados Federados, Distrito Federal e Municípios não há

hierarquia, exceto em duas hipóteses:

1) Leis nacionais previstas na Constituição Federal e editadas pela União (às quais se submetem os

demais entes federativos); e

2) Leis derivadas do exercício de competência concorrente (em que as da União prevalecem sobre as

dos Estados ou do Distrito Federal).

As relações hierárquicas entre essas leis geradas em níveis diferentes da Federação obedecem a

critérios de alguma complexidade. Não existe nenhuma hierarquia, por exemplo, entre leis estaduais e

municipais.
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Se lei do Estado do Rio de Janeiro proíbe a concessão de certa vantagem ao funcionário público, isto

não impede que lei do Município do Rio de Janeiro a conceda ao seu corpo funcional. Mas entre a lei

editada pela União e a de outro ente federado pode haver hierarquia.

São duas as situações em que lei aprovada no âmbito da União é hierarquicamente superior à de outro

ou outros entes federados.

Em primeiro lugar, se a lei tem caráter nacional. Note-se, a lei federal não é superior à estadual ou

municipal, mas a lei nacional prevalece sobre estas. Ambas são editadas pela União, mas, de acordo

com regras da Constituição Federal, enquanto uma (a nacional) deve ser obedecida pelos demais entes

federativos, a outra (a federal) não os vincula.

Exemplo de legislação nacional é a Lei n°4.320/64, que estabelece as regras gerias do direito financeiro.

Um Município não pode criar, mesmo por norma legal própria, categoria contábil de realização de

despesa estranha às reguladas naquele diploma nacional.
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Exemplo de lei federal, por sua vez, é o estatuto do funcionalismo público federal. Os benefícios

concedidos ao pessoal da União não podem ser reclamados, por exemplo, por um servidor público do

Estado de São Paulo como base no estatuto federal.

A segunda hipótese de superioridade da lei editada pela União em relação à de outros entes federados

decorre da competência concorrente para legislar sobre determinadas matérias. Como dito acima, em

matéria de proteção do meio ambiente, podem legislar tanto a União como os Estados Federados e o

Distrito Federal.

Há muitas outras hipóteses de competência concorrente: educação, cultura, produção, consumo,

proteção ao patrimônio histórico etc. Nessas hipóteses, a lei da União deve dedicar-se ao

estabelecimento de normas gerais, e a dos Estados Federados ou Distrito Federal, às suplementares

(CF, art. 24, §§1° a 4°). Se algum preceito de lei estadual conflitar com o disposto na lei editada pela

União, prevalece esta (da União) em razão de sua superioridade hierárquica.
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V- NORMAS INTERNACIONAIS E SUPRANACIONAIS

Normas internacionais ou de direito internacional são as geradas por acordos entre Estados soberanos.

Esses acordos recebem, em geral, a denominação de tratados ou convenções e podem versar sobre

quaisquer questões de interesse dos Estados participantes, de natureza econômica, social, política ou

jurídica.

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), por exemplo, foi criado pelo Tratado de Assunção, que Brasil,

Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram em 1991. As normas internacionais são, assim, produto da

convergência de vontade de Estados soberanos dispostos a administrarem consensualmente alguns de

seus interesses comuns.

Cada Estado envolvido no processo de celebração da norma internacional indica seus representantes e

estes identificam os interesses convergentes e divergentes, transigem e negociam um documento

representativo do encontro de vontades. As negociações podem ser bilaterais (entre dois Estados) ou

multilaterais (entre três ou mais Estados).
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O resultado da negociação é um conjunto de normas que devem ser observadas pelos Estados

envolvidos. Normas supranacionais são as editadas por organismos internacionais, como a Organização

das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC), a União Europeia e outras.

Quando o Conselho de segurança da ONU edita resolução condenando determinada agressão

territorial de um país contra o outro, ou os órgãos legiferantes da União Europeia aprovam diretiva para

harmonização dos direitos internos de seus países-membros, produzem-se normas supranacionais.

Diferem das internacionais na medida em que não provêm diretamente de acordo de vontade entre os

Estados-partes, mas de ato de autoridade supranacional cuja competência para normatizar é

reconhecida por alguns Estados soberanos. A validade de normas supranacionais encontra fundamento,

imediato e mediato, numa norma internacional, porque os organismos internacionais recebem

autoridade para editar normas de um acordo de vontades (tratado ou convenção) firmado pelos Estados

soberanos que os criam.

As normas jurídicas externas podem ser de duas espécies: internacionais, quando resultantes

diretamente de acordo de vontade entre Estados soberanos (tratados); supranacionais, quando

provenientes de autoridade internacional com competência reconhecida por alguns Estados soberanos

e apenas indiretamente resultantes de acordo de vontade entre eles.
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Os ordenamentos jurídicos dos Estados, em geral, preveem um procedimento legislativo para a

introdução das normas externas no direito positivo interno.

No Brasil, os tratados, convenções e atos internacionais celebrados pelo Presidente da República

devem ser referendados pelo Congresso Nacional (CF, art. 84, Vlll). Além dessas formalidades, a

doutrina recomenda o respeito à secular praxe de o Presidente da República, após o referendo do

Poder Legislativo, o tratado, por meio de decreto (regulamentar).

Apesar disso, o tratado internalizado encontra-se em que nível da hierarquia das normas jurídicas? A

questão é relevante, na medida em que não pode haver conflitos entre normas internacionais ou

supranacionais, de um lado, e norma interna de maior grau hierárquico, de outro.

Essa matéria, a rigor, somente está regrada no direito positivo brasileiro relativamente aos tratados

internacionais que versem sobre direitos e garantias fundamentais não previstos na Constituição

Federal. De acordo com o art. 5°, §2°, da CF, esses tratados teriam a mesma hierarquia de preceito

constitucional, prevalecendo, portanto, sobre a lei.
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Contudo quanto às normas externas não pertinentes a direitos e garantias fundamentais (inclusive os

tratados de direitos humanos), sobrevive a questão: elas têm a mesma hierarquia da lei ordinária ou são

superiores? Muitos posicionamentos surgiram.

Apesar de a CRFB/88 não apresentar expressamente nenhum dispositivo que determine a posição dos

tratados internacionais comuns perante o direito interno, a doutrina nacional acolheu a tese de que os

tratados internacionais possuem a mesma hierarquia jurídica das leis federais, sendo eles incorporados

no ordenamento jurídico brasileiro como norma infraconstitucional.

A norma externa internalizada (tratado, convenção ou norma supranacional) deveria ser considerada no

mesmo nível das leis. Dessa definição, seguem-se diversas consequências.

Em primeiro lugar, a norma externa não poderia contrariar a Constituição; nem mesmo se tratasse de

direitos e garantias fundamentais (se assegurassem direito ou garantia não previsto na Magna Carta, era

internalizada como norma constitucional, mas se restringisse direito ou garantia assegurado na

Constituição, ela seria inconstitucional).

Em segundo, a norma externa internalizada prevalecia sobre as leis (e normas infralegais) anteriores à

sua internalização, revogando-as.
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E em terceiro, a norma externa internalizada seria revogada por lei ordinária posterior.

Na metáfora do triângulo da hierarquia das normas jurídicas, em um primeiro momento, a norma externa

internalizada: se protegesse direito ou garantia fundamental, estaria no ápice, junto às normas

constitucionais; Outros tipos de tratados internacionais estariam na primeira camada imediatamente

inferior à da Constituição Federal, ao lado das leis, medidas provisórias e decreto autônomo.

Contudo, essa visão para grande parte da doutrina era alvo de muitas críticas pois os tratados

internacionalizados mesmo aqueles que tratem sobre direitos humanos não poderiam ser vistos como

normas com mesma hierarquia das normas constitucionais haja vista que esta deveria estar no ápice, e

tal consideração enfraqueceria a rigidez de nossa Carta Magna (processo mais dificultoso para alteração

de suas normas) e a supremacia formal da mesma.

Assim sendo, pacificou o STF, o entendimento que tratados internacionais de direitos humanos estavam

no mesmo patamar das leis ordinárias, abaixo na CRFB/88 pois o processo de incorporação dos tratados

é semelhante das leis, e diferente das formalidades para provação das emendas constitucionais.
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Acontece que em 2004 foi editada a EC n°45 a qual acresceu o parágrafo terceiro no artigo quinto da CRFB/88

aduzindo que :

§3° Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às

emendas constitucionais.

Assim, após essa EC surge o conceito de bloco de constitucionalidade, ou seja, as normas constitucionais não

são só aquelas que estão dentro da CRFB/88. A Constituição é um bloco que soma o texto o texto

constitucional e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados por maioria qualificada. E a partir do

texto advindo da EC45/2004, o STF cria uma nova categoria na pirâmide de hierarquia das normas, as normas

supralegais (situadas numa hierarquia superior às leis mas inferior à CRFB/88).

Resumo:

• Os tratados internacionais que não versarem sobre direitos humanos terão mesma hierarquia de lei.

• Tratados internacionais de direitos humanos passam a possuir o caráter de supralegalidade (mesmo aqueles

incorporados antes da EC 45/2004), estando acima das leis mas abaixo da CFRB, são normas

infraconstitucionais.

• E se esses mesmos tratados internacionais de direitos humanos passarem pelo procedimento de aprovação

de uma EC terão o mesmo status de normas constitucionais (aprovação em 2 turnos com maioria qualificada,

3/5 dos votos.
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Vl- PRINCÍPIOS

De início, devem-se distinguir princípios DE direito e princípios DO direito.

A primeira expressão designa preceitos que preexistiram ao ordenamento jurídico e aos quais este

deveria sempre se conformar. São os preceitos de direito natural. Uma fortíssima tradição do

pensamento jurídico, com raízes na Antiguidade Clássica, considera o ser humano sujeito a

determinadas leis naturais, como as que asseguram o direito à vida, à propriedade, à revolta contra

tiranias, ao tratamento igualitário e outros.

Para essa tradição, chamada conforme já vimos, assim como estamos todos involuntária

e necessariamente sujeitos à gravidade, também estaríamos, na mesma medida, submetidos a certos

padrões de conduta por nossa natureza. As nações, ao elaborarem suas normas jurídicas, deveriam

atentar aos princípios de direito. Os princípios DE direito seriam normas não positivadas relevadas pelos

estudiosos do direito, a partir do estudo da natureza do ser humano.

Já os princípios DO direito são regras, expressas ou reveladas, que inspiram todo o ordenamento ou

determinada área do direito.

Hoje em dia, a rigor, são poucos os que ainda se valem dos argumentos típicos da tradição

jusnaturalista, na fundamentação de lições doutrinárias, postulações ou decisões judicias.
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Contudo, não podemos dizer que a argumentação jurídica não comporte mais nenhuma alusão a

preceitos transcendentes ao ordenamento positivo. Ao contrário, para cumprir adequadamente sua

função de sistema social de superação de conflitos de interesses, o direito depende da necessária

convivência de visões contrárias sobre seu conteúdo e funcionamento; visões de apego e de desapego

ao texto das leis.

Mas, se a argumentação jurídica lastreada nos princípios DE direito não tem, hoje, o mesmo prestígio

de outrora, a fundada nos princípios DO direito, ao revés, apresenta crescente importância, no Brasil e

no exterior, desde o início dos anos 1990.

Os princípios DO direito são preceitos gerais (expressos em dispositivos ou deles decorrentes) cujo

comando se proteja em normas jurídicas atinentes a certa matéria, informando-as. São o alicerce do

edifício jurídico.

Contrariar um princípio, por essa perspectiva, seria pior que contrariar um particular dispositivo

expresso do ordenamento, porque importaria por em risco os próprios fundamentos do direito. Os

princípios do direito têm a mesma natureza das normas jurídicas, isto é, são enunciados que prescrevem

condutas.
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Alguns princípios do direito se encontram expressos em regras positivas (em dispositivos da

Constituição ou da lei). O Capítulo l do Título Vll da Constituição Federal, por exemplo, abriga os

gerais da atividade que são os da livre iniciativa, valorização do trabalho

humano, soberania nacional, propriedade privada e sua função social, defesa do consumidor, proteção

ao meio ambiente e outros (art. 170).

O CDC especifica os princípios norteadores da Política Nacional de Relações de Consumo, que são os

do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, harmonização dos

interesses dor participantes das relações de consumo, racionalização e melhoria dos serviços públicos

etc. (art. 4°)

E existem também os princípios que nenhuma lei (ou qualquer outra norma jurídica) afirma

expressamente. É o caso, pro exemplo, dos princípios da supremacia do interesse público (direito

administrativo), da preservação da empresa (direito comercial), da proteção do hipossuficiente (direito

do trabalho) e outros mais.

Eles, assim como os princípios expressos em dispositivos do ordenamento, são considerados como

normas jurídicas e exprimem os valores fundamentais prestigiados pelas autoridades responsáveis pela

edição das regras de direito quando as elaboraram.
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Tema: NORMAS JURÍDICAS E ORDENAMENTO II

1- Continuação de Princípios

2- Conflito entre normas

3- Lacunas

4- Atributos da norma jurídica

5- Normas cogentes e normas supletivas

6- Flexibilização das normas jurídicas

I CONTINUAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

O Direito vigente está impregnado de princípios até as suas últimas ramificações. Eles estão presentes

na sua elaboração, interpretação e aplicação. Pode-se dizer que os princípios dão consistência e

exprimem os valores que devem ser consagrados pelos aplicadores do Direito. Ao se elaborar uma

norma jurídica, deve-se antes escolher os valores e princípios que se deseja consagrar.
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As regras de Direito devem ser irradicações de princípios e valores, assim como o mesmo é válido para todas

as suas ramificações. No âmbito específico da teoria geral do Direito Privado, os Princípios Gerais do Direito

são enunciados normativos, de valor muitas vezes universal que orientam a compreensão do ordenamento

jurídico no tocante à elaboração, aplicação, integração, ou supressão das normas.

Assim, o legislador não encontrando solução na analogia e nos costumes, por exemplo, para preenchimento

das lacunas presentes nas leis, vai buscá-la nos princípios gerais do Direito, sendo estes constituídos de regras

que se encontram na consciência dos povos e podem ser universalmente aceitas, mesmo não escritas.

Essas regras, de caráter genérico orientam a compreensão do sistema jurídico em sua aplicação.

Os princípios gerais do Direito são diretrizes básicas e gerais que orientam o interprete ao aplicar o Direito no

caso de omissão do texto legal.

Os modelos hermenêuticos de Direito (modelos de interpretação do Direito) em sua grande maioria não

constam em textos legais, mas representam enunciações doutrinárias e de princípios fundamentais, os quais

alguns deles são tão importantes que os legisladores lhes conferem força de Lei, força cogente, inserindo-os

no ordenamento jurídico.
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Iremos destacar três princípios ou cláusulas gerais norteadoras do Direito Civil:

O princípio da Socialidade preceitua que o interesse público deverá ser conjugado com a defesa dos interesses

privados, de forma que este não será exercido por seu titular de forma absoluta ou irrestrita: no caso de conflito

entre o interesse público e o privado, o público prevalecerá.

Exemplo do Princípio da Socialidade é o artigo 421 do Código Civil:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

O segundo princípio do Direito Civil é o da Eticidade ou da Boa-fé, que determina que a autonomia da vontade

deve ser exercida observando uma conduta proba, ética, sob pena de autorizar a revisão, ou mesmo a extinção, de

um direito ou dever, quando uma das partes agir de má-fé.

São exemplos do princípio da Eticidade, o artigo 769 e 1255 do Código Civil.

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar

consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.
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Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as

sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

O terceiro e último princípio do Direito Civil é o da Operabilidade que, em verdade, é uma técnica legislativa

com o objetivo de conferir à norma jurídica uma sobrevida maior. Sob este princípio, o legislador deve fazer uso

de conteúdos e expressões genéricas, indeterminadas, permitindo assim que os operadores do direito trazerem

para a incidência da lei as situações concretas que venham a surgir.

Caso o legislador não fizesse uso deste generalismo, os casos concretos não seriam acobertados pela norma,

levando à necessidade constante da modificação.

Exemplo do princípio da Operabilidade está no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Art. 927, Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua

natureza, risco para os direitos de outrem.

Neste caso, se o legislador definisse quais são as atividades que trazem risco, o operador de direito ficaria

vinculado às atividades apresentadas.
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Abaixo seguem outros exemplos na Área Civil:

• Nas declarações de vontade deverá ser mais considerada a intenção do que o sentido literal da

linguagem;

• A boa-fé se deve presumir e a má-fé deve ser provada;

• As obrigações contraídas devem ser cumpridas (pacta sunt servanda);

• Deve haver equilíbrio nos contratos, com respeito à autonomia da vontade e da liberdade para

contratar;

• A interpretação a ser seguida é aquela que se revelar menos onerosa para o devedor;

• A pessoa deve responder pelos próprios atos e não pelos atos alheios;

• Nas relações sociais se deve tutelar a boa-fé e reprimir a má-fé; etc.
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Desta forma, podemos concluir que os Princípios Gerais do Direito são ideias basilares e fundamentais do

Direito, que lhe dão apoio e coerência, que são respaldados pelo ideal de Justiça, de liberdade, igualdade,

democracia, dignidade, etc., seriam ideias fundamentais de caráter geral dentro de cada área de atuação do

Direito.

2- CONFLITO DE NORMAS

O ordenamento jurídico de um país e a interpretação das normas que o compõem resultam do trabalho de

diversas pessoas. Se considerarmos que vigoram, no Brasil, leis e normas editadas há muito tempo,

constataremos que também pessoas já falecidas colaboraram, ao seu tempo, com a elaboração do ordenamento

jurídico nacional aplicável atualmente.

As normas jurídicas, por outro lado, precisam ser sistematizadas e interpretadas. Esse trabalho é feito por

profissionais do direito, doutrinadores e julgadores. A forma como se interpreta determinada norma, no âmbito

doutrinário ou jurisprudencial, influi na sua aplicação e, por isso, também deve ser considerada um trabalho de

formação do ordenamento jurídico.

Existem diferentes visões para a organização sistemática do mesmo material normativo, seja na compreensão

global, seja em aspectos pontuais daquele ramo jurídico; e, a rigor, não há como decidir qual das visões total ou

parcialmente contrapostas corresponderia à sistematização daquele campo do ordenamento

jurídico.
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Seria impossível pretender que o resultado do trabalho de um número incomensurável de pessoas fosse totalmente

isento de incongruências. Em qualquer ordenamento jurídico há sempre a possibilidade de encontrar normas

conflitantes que estabeleçam consequências diversas para o mesmo fato.

O conflito entre normas (antinomias) deve ser superado, para que o direito aparente ostentar a segurança que dele

se espera.

Dá-se o nome de à situação em que conflitam duas ou mais normas jurídicas. Se um dispositivo legal

obriga certa conduta e outro proíbe a mesma conduta, está-se diante de um exemplo de antinomia. As antinomias

devem ser superadas. Normas de conteúdos inconciliáveis não podem ser aplicadas simultaneamente. A segurança

que o direito positivo deve inspirar nas pessoas sujeitas às suas regras de conduta pressupõe a existência de

critérios para a eliminação das antinomias.

Uma das normas conflitantes deve prevalecer sobre a outra. Em certos casos, o acionamento dos critérios de

superação de antinomias implica concluir que uma das normas em conflito não vigora mais, foi revogada; em

outros, importa afirmar que uma delas é inválida; por fim, há hipóteses em que a superação da antinomia faz-se pela

discriminação dos limites de incidência de cada norma em conflito.

Os critérios de superação das antinomias são três: cronológico, hierárquico e o de especialidade.
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Pelo critério cronológico, prevalece a norma posterior em detrimento da anterior.

Se opera o reconhecimento de que a norma jurídica mais antiga foi revogada, ainda que tacitamente, pela mais nova.

Supera-se o conflito pela negativa de vigência à norma anterior

O critério hierárquico, por sua vez, determina a prevalência da norma antinômica superior em prejuízo da inferior. As

normas jurídicas são organizadas, no ordenamento, de forma hierárquica. A Constituição Federal, por exemplo, situa-

se em grau de hierarquia superior ao das leis. O dispositivo de lei com conteúdo conflitante com o de norma

constitucional não tem validade. O que vem determinado na norma constitucional, portanto, deve ser obedecido em

detrimento da previsão legal.

Por fim, pelo critério de especialidade, a norma jurídica especial prevalece sobre a geral. Nesse caso, trata-se apenas

de discriminar os âmbitos de incidência de cada preceito. Sempre que para um caso específico houver norma

jurídica própria (especial), não se aplica o disposto em norma de âmbito de incidência mais largo (geral).
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As antinomias são superadas pela operacionalização de três critérios: i) cronológico, que prestigia a norma posterior

em detrimento da anterior; ii) hierárquico, que invalida a norma inferior em vista do disposto na superior; iii) da

especialidade, que faz prevalecer a norma especial sobre a geral.

Quando os próprios critérios de superação das antinomias entram em conflito, verifica-se uma antinomia de segundo

grau.

O conflito entre o critério cronológico e o hierárquico resolve-se em favor deste último. Uma lei ordinária não pode

contrariar preceito constitucional, mesmo que seja este anterior. O critério da hierarquia é, por assim dizer, mais forte

que o cronológico. Está relacionado à necessidade de segurança do direito, valor reputado mais importante que o

aprimoramento dos preceitos normativos justificador do critério cronológico.

Por sua vez, o conflito entre o critério cronológico e o da especialidade deve ser superado pela prevalência deste

último (da especialidade).

Considera-se mais justa a disposição veiculada em norma especialmente editada para determinadas situações. A

norma especial, em outros termos, não é revogada pela norma geral. Nem esta, a rigor, por aquela. São diferentes os

âmbitos de incidência da norma geral e da especial, ainda que coincidente o tema nelas versado.
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Aliás, no art. 2º, § 2º, da LINDB, o direito positivo brasileiro estabeleceu essa superação da antinomia de

segundo grau entre os critérios cronológico e da especialidade:

lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a

lei anterior .

Por fim, para a superação do conflito entre os critérios hierárquico e da especialidade (norma superior geral

conflitante com inferior especial) não existe solução segura. Entram em choque, nesse caso, valores

igualmente importantes, que são os da segurança jurídica e da justiça.

Cabe, na verdade, à filosofia do direito discutir esta e outras hipóteses, em que os critérios de superação de

antinomias se mostram insuficientes à superação do conflito normativo.
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3- LACUNAS

No tratamento do tema das lacunas, distinguem-se nitidamente as abordagens da filosofia do direito e da

tecnologia jurídica. Partindo de premissas diferentes e norteadas por objetivos distintos, tais abordagens são

independentes uma da outra. Enquanto a filosofia do direito discute se existem ou não lacunas no ordenamento,

a tecnologia jurídica as admite sem grandes indagações e trata como ficção a afirmação da completude do

ordenamento jurídico. Além disso, a tecnologia jurídica aponta e estuda os meios de preenchimento das lacunas

do ordenamento.

Por lacuna deve-se entender a ausência, num ordenamento jurídico determinado, de qualquer norma jurídica que

verse especificamente sobre o fato em questão.

Os elaboradores do direito não são capazes de antever todas as situações de conflito de interesses. A evolução

dos costumes, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, o aumento da complexidade das relações sociais dão

ensejo ao aparecimento de situações não reguladas (de forma específica) pelo direito.

Não há, por exemplo, como leciona o professor Fábio Ulhoa Coelho, norma jurídica em vigor no Brasil, hoje, que

discipline a gestação de óvulo fecundado alheio (a de embora corresponda a técnica já

plenamente dominada pela ciência médica e a prática não repudiada pela moral.
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Caso surja conflito de interesses entre os envolvidos discussão, por exemplo, sobre quem deve pagar

despesas médico-hospitalares decorrentes de complicações pós-parto , e a questão for submetida ao juiz,

como deve ser decidida? A ausência de norma específica sobre a matéria em discussão judicial não justifica que

o conflito de interesses reste sem solução. Ao revés, o magistrado sempre deve proferir uma decisão que ponha

fim ao conflito.

Desse modo, no exemplo dado, o juiz não pode deixar de decidir quem irá arcar com as despesas imprevistas

sob a alegação de que não há norma jurídica em vigor disciplinando a matéria. Deverá, pelo contrário, imputar

aos pais geradores do óvulo fecundado ou à gestante a obrigação de suportar tais despesas.

Dispõe o artigo 4º da LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios

gerais de direito.

Pela analogia, o juiz deve buscar, no ordenamento em vigor, uma norma jurídica que diga respeito a situação

semelhante à do caso em julgamento. Já que não existe nenhuma norma que trate especificamente do caso,

determina a lei que o juiz se valha de norma aplicável a fatos assemelhados.
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O emprego da analogia pressupõe que a autoridade com competência para disciplinar em termos gerais

aquela matéria, quando fosse fazê-lo, tenderia a prestigiar os mesmos valores ou adotar iguais critérios aos

que a inspiraram na edição de outra norma para uma situação próxima.

A semelhança ou proximidade entre duas situações depende fundamentalmente da apreciação valorativa do

juiz. Não existem dois fatos tão diferentes que não se possa encontrar entre eles pelo menos um ponto de

contato, assim como não existem dois fatos tão iguais que não se possa distingui-los em pelo menos um

aspecto.

Por isso a doutrina ensina que não basta, à analogia, qualquer ponto de proximidade entre os fatos

considerados; é necessário que seja essencial o elemento de semelhança entre eles. Serão próximos, em sua

essência, os fatos que o magistrado valorar como tais.

Não há, portanto, como estudar o emprego da analogia como meios de preenchimento de lacunas a não ser

por exame da jurisprudência.

A analogia é o procedimento de colmatação (preenchimento) de lacunas em que o juiz decide o caso para o

qual não existe norma específica segundo o disposto em norma atinente a caso análogo (isto é, semelhante).

O fato não regrado e o regrado devem apresentar um ponto de aproximação essencial, que autorize concluir

que o legislador, se fosse normatizar o primeiro, provavelmente adotaria regra similar à que adotou para o

segundo.
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Outro instrumento de superação de lacunas é a decisão do caso não normatizado de acordo com os costumes.

Aplica-se, aqui, uma regra consuetudinária, isto é, resultante de uma prática reiterada e difundida entre

determinados segmentos sociais e tida, pelas pessoas que a observam, como conduta obrigatória. Para que o

costume possa suprir a lacuna, é necessária a convergência desses dois requisitos: o uso reiterado e a

convicção de que aquele comportamento é socialmente obrigatório. Apenas a reiteração de certa prática, sem

a convicção, pelas pessoas que a adotam, de sua obrigatoriedade, não é suficiente para a caracterização do

costume de que trata o art. 4º da LINDB.

O costume pode, inclusive, ser referido pelo próprio direito positivo como o critério para o juiz decidir

determinada questão. O art. 569, II, do CC, ilustre-se, estabelece que, se não tiver sido ajustado o prazo para

pagamento do aluguel, o locatário deve pagá-lo o costume do .

O art. 445, § 2º, do CC, prevê que, à falta de lei especial, será o dos o prazo para o comprador de

animais reclamar por vícios. Cuida-se, nesses dois exemplos, de costume secundum legem.

O costume (ou aplicação da regra consuetudinária) é o procedimento de colmatação (preenchimento) de

lacunas em que o juiz decide com base numa prática reiterada vivenciada como socialmente obrigatória.
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Apenas o costume compatível com o direito positivo deveria servir ao preenchimento das omissões legais, uma

vez que o respeito ao costume contra legem (o incompatível com o direito posto) importa a negativa de

eficácia a norma jurídica existente, válida e vigente.

Muitas vezes, porém, o juiz considera a regra consuetudinária decorrente deste último mais justa e fiel às

intenções dos sujeitos envolvidos, e a aplica em detrimento da solução legal.

A referência aos costumes na solução de conflitos de interesses está perdendo importância em decorrência do

processo econômico de globalização. A eliminação das fronteiras nacionais na realização do comércio faz-se

pela harmonização das normas jurídicas que influenciam o preço dos produtos ou serviços.

A harmonização é um processo de positivação de normas e implica necessariamente o sacrifício de práticas de

determinados segmentos da economia incompatíveis com os padrões globais das mais fortes economias

capitalistas. A globalização exige a regência das relações econômicas por normas jurídicas harmonizadas, de

igual comando.

Os princípios gerais de direito são também meio de colmatação de lacunas previsto no art. 4º da LINDB, ou

seja, os princípios (de direito ou do direito) são meios de preenchimento de lacunas.

/universidades



Conforme já vimos, a afirmação desses princípios do direito pressupõe um ordenamento lógico (ou, pelo

menos, passível de descrição lógica). Fundamentam-se, assim, nas normas positivadas alguns preceitos gerais

que, além de auxiliarem na interpretação destas, também podem nortear os julgamentos sobre casos não

regrados especificamente no ordenamento.

A ausência de normas específicas sobre um caso em julgamento pode, portanto, ser suprida também pelos

princípios concluídos do ordenamento jurídico incidente.

As soluções legais de colmatação de lacunas são hierarquizadas. Quer dizer, em primeiro lugar, o juiz, diante da

ausência de norma específica para o caso em apreciação, deve valer-se da analogia. Se não existir, no

ordenamento, nenhuma norma aplicável a situação semelhante, ele deve pesquisar se há costume que indique a

regra para a solução do conflito.

Não havendo costume, o juiz deve socorrer-se dos princípios gerais. Claro que, revelando-se frutífera a

aplicação analógica, não deve o juiz invocar costumes (a não ser para reforçar a fundamentação da decisão já

adotada); assim como somente se obriga à dedução dos princípios gerais se não conseguiu preencher a lacuna

sucessivamente pela analogia e costumes.

Mas como deve o juiz decidir o processo se não encontrar nenhuma norma jurídica específica ou atinente a

situação análoga no ordenamento, se não existir costume sedimentado e vivenciado como socialmente

obrigatório e se também não puderem auxiliar de nenhum modo os princípios de direito ou do direito?
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Nesse caso, responde a doutrina, ele deve guiar-se pela equidade. Em outros termos, deve decidir a demanda

pela distribuição do objeto do litígio entre os litigantes, segundo alguma regra de proporcionalidade

(patrimônio, participação no evento, importância do interesse, etc.). No exemplo da de o juiz

poderia, por exemplo, determinar que as despesas seriam rateadas entre as partes, cabendo metade aos titulares

do embrião e metade, à gestante. Estaria julgando por equidade.

4- ATRIBUTOS DA NORMA JURÍDICA

As normas jurídicas ostentam quatro diferentes atributos: existência, vigência, validade e eficácia.

São atributos relativamente independentes, no sentido de que a falta de um ou mais deles não implica,

necessariamente, a de outro.

A existência da norma jurídica é atributo relacionado à regular conclusão dos procedimentos e formalidades de

sua criação. É no próprio ordenamento jurídico que se encontram tais procedimentos e formalidades, que são os

pressupostos jurídicos de sua elaboração.

A existência é o atributo ligado ao atendimento dos pressupostos jurídicos de criação da norma, como, por

exemplo, a publicação na imprensa oficial. Quando atendidos tais pressupostos, a norma existe.
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Uma vez cumpridos regularmente os procedimentos e formalidades estabelecidos para a criação de uma norma

jurídica, pode-se dizer que ela existe. Variam os procedimentos e formalidades de norma para norma.

Já o atributo da vigência está relacionado à exigibilidade do comando normativo. Quando a norma está em vigor,

seus preceitos são exigíveis. Antes da vigência, ao contrário, não têm força ainda para se impor.

A norma em vigor é a que já se encontra apta a produzir os efeitos jurídicos que dela são esperados. Se vai

realmente produzi-los ou não é questão ligada a atributo diverso (o da eficácia).

A vigência é a aptidão para produzir efeitos. Para entrar em vigor, a norma deve existir, necessariamente. Não há

vigência sem existência. Entretanto, a norma jurídica pode existir e ainda não estar vigendo. O Código Civil, por

exemplo, existe desde o dia 11/01/2002, quando seu texto foi publicado no Diário Oficial da União. Não vigorou,

porém, pelo prazo de um ano. Somente em 12/01/2003 começaram a vigorar as normas jurídicas nele abrigadas.

O tempo entre a publicação da norma jurídica e o início da vigência é referido pela expressão vacatio legis. O

objetivo desse intervalo é o de possibilitar que todos os sujeitos à nova norma possam estudá-la e se preparar

adequadamente para o seu cumprimento.

/universidades



Na maioria das vezes, a norma jurídica entra em vigor na data de sua publicação, contudo, dependendo da

complexidade que encerra, a própria norma jurídica deve estabelecer o início de sua vigência.

O terceiro atributo da norma jurídica é a validade. Diz respeito à sua conformação ao ordenamento jurídico a que

pertence. Se o conteúdo de certa norma jurídica contraria o de outra norma hierarquicamente superior, a primeira é

inválida. Atende aos pressupostos jurídicos de sua criação (existe) e está apta a produzir efeitos (vigora), mas não

vale.

A validade da norma jurídica é atributo pertinente à sua compatibilização com as normas de hierarquia superior. A lei

é inválida se tem conteúdo contrário ao da Constituição, por exemplo. Em geral, a norma jurídica existente e em

vigor é válida. Mas ela pode existir, ter vigência e não ser válida.

A validade da norma jurídica é questão a ser decidida pelo Poder Judiciário. Enquanto não for proferida decisão

definitiva e de efeitos gerais que invalide determinada norma, não se deve considerá-la inválida.

Ninguém pode, por sua própria iniciativa, desobedecer norma jurídica (existente e vigente) porque a considera

inválida. De qualquer forma, se o Poder Judiciário concluir que a norma em questão não conflita com nenhuma outra

de superior hierarquia, sua validade será por assim dizer confirmada.
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O último dos atributos da norma jurídica é o da eficácia, ligado à sua aplicação. Eficaz é a norma que produz os

efeitos dela esperados.

Quando o direito penal tipificava o adultério como crime (até 2005), esperava-se, em primeiro lugar, que pessoas

casadas não mantivessem relações sexuais fora do casamento; em segundo, que fossem punidos os adúlteros. Se

esses efeitos não se verificavam, podia-se dizer que aquela norma era ineficaz.

A eficácia é atributo independente da vigência e da validade. Em geral, a norma vigente é eficaz. Se a norma de

direito do trânsito obriga todos os passageiros do automóvel a usarem o cinto de segurança, ela será tanto mais

eficaz quanto mais multados forem os que a descumprirem. Mas a norma jurídica pode viger, isto é, estar apta a

produzir os efeitos ela esperados e, por várias razões, não os produzir. Ela é vigente e ineficaz. Geralmente, isso se

verifica quando a norma é dissociada da realidade que se pretende regular.

A eficácia da norma jurídica diz respeito à produção dos efeitos dela esperados. Ineficaz é a norma jurídica que,

embora dotada de aptidão para tanto (isto é, vigente), não alcança os efeitos pretendidos pela autoridade que a

editou. A norma com validade pode ser eficaz ou ineficaz, assim como a norma com eficácia pode ser válida ou

inválida.
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5- NORMAS COGENTES E NORMAS SUPLETIVAS

Para o direito privado (particularmente o civil), é importante distinguir as normas jurídicas cogentes e as supletivas.

As normas jurídicas cogentes (também chamadas de normas de ordem pública) são as normas cuja aplicação não

pode ser afastada pela vontade dos sujeitos de direito. Trata-se de preceitos que atendem a interesses que

transcendem os das pessoas diretamente envolvidas ou que pressupõem ser grandemente arriscado deixar apenas

ao arbítrio do próprio sujeito a administração de alguns de seus interesses.

Ao proibir o casamento de pessoas casadas, o art. 1.521, VI, do CC tutela interesse da sociedade brasileira em ver

preservado determinado valor moral e cultural expresso na monogamia como base das relações matrimoniais. É

norma cogente.

Assim, mesmo que três ou mais pessoas queiram, de forma consciente e inequívoca, constituir uma relação

poligâmica, não poderão todas elas se casar. Ou, por outra via, ainda que nenhum deles se sinta prejudicado pela

poligamia, não poderão, pelo direito brasileiro, estabelecer múltiplos vínculos matrimoniais. Não se encontra em

questão, aqui, apenas a tutela dos interesses individuais dos sujeitos diretamente envolvidos, mas os da sociedade

brasileira quanto à preservação de um de seus tradicionais valores.
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Aqui a norma cogente restringe os efeitos jurídicos da vontade das pessoas em defesa da sociedade.

Quando, por outro lado, o art. 1.707 do CC estipula que o credor dos alimentos não pode renunciar ao seu

direito, estabelece também uma norma cogente. Considera-se que ninguém é suficientemente senhor do

próprio destino a ponto de poder decidir sobre o assunto.

Se, hoje, o credor dos alimentos se encontra em situação econômica e patrimonial que lhe permite viver

sem apertos, pode ocorrer de, no futuro, deparar com graves dificuldades até mesmo para sobreviver.

A lei pressupõe que deixar a administração desse interesse necessidade de ser

simplesmente à vontade do sujeito não é a melhor solução jurídica para o caso.

Desse modo, se alguém manifesta oralmente ou por escrito a vontade de renunciar ao direito

aos alimentos, esse ato, por mais inequívoco que seja, não produz efeito nenhum; quer dizer, em precisando

futuramente de alimentos, essa pessoa poderá reclamá-los e o devedor não poderá furtar-se à obrigação

com fundamento naquela pretensa renúncia.
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Em casos tais, a norma cogente restringe os efeitos jurídicos da vontade de uma pessoa com o objetivo

de protegê-la. Desse modo, se os interesses objeto de tutela transcendem os dos sujeitos diretamente

envolvidos ou se a administração do interesse pelo próprio interessado é considerada arriscada demais,

a vontade das partes não tem o efeito de evitar a aplicação da norma. É esta, nesses casos, cogente.

As normas supletivas são as que podem deixar de ser aplicadas por vontade das partes diretamente

envolvidas. Destinam-se, como sua designação sugere, a suprir a vontade dos sujeitos de direito. São

muito comuns na disciplina dos contratos.

Considera-se, nesse caso, que nenhum valor social está em risco e as partes têm plenas condições de

administrar os respectivos interesses. Assim, a norma jurídica deve cuidar apenas dos aspectos a respeito

dos quais, por desatenção ou intencionalmente, não houve manifestação de vontade.

Veja-se o art. 132 do CC, que preceitua a regra sobre contagem dos prazos e exclui da contagem o

primeiro dia. Ela é expressa no sentido de que não se aplica a regra de exclusão se houver

(isto é, cláusula do contrato) em contrário.
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Assim, se os contratantes limitam-se a estabelecer que determinada obrigação deverá ser cumprida

em trinta dias a contar da data do contrato, incide a regra do art. 132 do CC, e se exclui do cômputo

o primeiro dia.

Mas os contratantes podem chegar a acordo no sentido de que a contagem será feita por critério

diverso, que compute o primeiro dia no prazo contratado. Se assim fizerem, não se aplica o

dispositivo legal. Trata-se, então, de norma supletiva.

As normas jurídicas são classificadas em supletivas ou cogentes.

As normas supletivas, por seu próprio conteúdo ou combinadas com o princípio da autonomia da

vontade, não são aplicadas se os sujeitos interessados pactuarem em sentido contrário. Sua

aplicação é sempre subsidiária à vontade das partes do negócio jurídico. Apenas não tendo havido

manifestação destas, aplica-se a norma jurídica de natureza supletiva.

Já as normas cogentes (ou de ordem pública) são aquelas cuja aplicação não pode ser afastada por

mera vontade dos sujeitos de direito envolvidos.
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Outros exemplos de normas supletivas podem ser encontrados nos arts. 233, 287, 296, 327, 354, 450, 485, 490, 502,

533, I, 551, 552, 566, I, 578, 619, 631, 698, 704, 711, 713, 714, 728, 770, 812, 917, 989, 1.331, § 5º, 1.334, § 2º, 1.348, § 2º,

1.352, parágrafo único, 1.392, 1.411, 1.421, 1.427, 1.488, § 2º, e 1.507, § 2º, do CC. Em todos eles (e em muitos outros),

a própria norma é expressa no sentido de que ela se aplica exceto se os sujeitos de direito estabeleceram

diversamente.

Nessas hipóteses, em que a natureza supletiva da norma jurídica decorre de expressa menção no dispositivo

correspondente, não costuma gerar controvérsia a sua aplicação subsidiária ao contrato (isto é, apenas nos

aspectos que o instrumento contratual não disciplina).

Mas há normas supletivas em que a aplicação subsidiária não é expressa, mas deriva da articulação do dispositivo

correspondente com o princípio da autonomia da vontade.

6- FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS

O direito, como visto, é um complexo sistema de superação de conflitos de interesses manifestados em

sociedade. É o sistema criado por meio de um longo processo histórico e aperfeiçoado pelas sociedades

democráticas consolidadas no século XX.
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No funcionamento desse sistema, a norma jurídica é a principal referência. O advogado decidirá por certas

estratégias na defesa das pretensões de seu cliente, em função da norma ou normas aplicáveis ao caso.

Os advogados, no processo judicial, sempre que se discutirem questões afirmarão categoricamente

que a norma jurídica ampara o interesse de seu cliente e não o da parte adversa. O juiz sempre argumentará no

sentido de que está aplicando a norma. Nos livros de doutrina encontramos muitas lições que procuram fixar o

adequado significado de normas em vigor.

Em suma, o centro das atenções, em qualquer argumento jurídico, é sempre a norma (existente, vigente, válida e

eficaz). Contudo, para que possa cumprir satisfatoriamente sua função de superar os conflitos de interesses

manifestados em sociedade, a partir da norma jurídica, o direito necessita flexibilizá-la.

A rigidez na atribuição de conteúdo às normas impede a concretização de valores quando a organização social

apresenta crescente complexidade.

As normas jurídicas devem ser flexíveis, para que possam, numa sociedade democrática complexa como a

brasileira do nosso tempo, cumprir sua função de nortear a superação dos conflitos de interesses.
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Por isso, a tecnologia jurídica desenvolve e a comunidade jurídica opera diversos padrões argumentativos que

flexibilizam o conteúdo das normas jurídicas, sem comprometer sua condição de principal referência do

direito. Duas interpretações diversas sobre a mesma norma convivem, sem dificuldades, no interior do discurso

jurídico.

A inexistência de norma específica sobre determinada conduta pode significar que ela é permitida (já que

ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, diz o art. 5º, II, da CF) ou, ao

contrário, que ela é proibida ou obrigatória (já que se trata de lacuna a ser preenchida pela aplicação de

norma análoga, costumes ou princípios gerais de direito, como preceitua o art. 4º da LINDB).

São exemplos de padrões argumentativos que possibilitam manusear o significado das normas jurídicas

segundo as conveniências ditadas pelos valores a se prestigiarem na superação de conflitos de interesses.

Muitos outros padrões existem, todos eles tendo por objetivo, ao mesmo tempo, preservar a norma como

principal referência do direito e dotar-lhe de flexibilidade suficiente para nortear a superação dos conflitos de

interesses.
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