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Não poderá existir um governo em que a consciência, e não a 

maioria, decida virtualmente o que é certo e o que é errado? Um 

governo em que as maiorias decidam apenas aquelas questões às 

quais se apliquem as regras de conveniência? Deve o cidadão, 

sequer por um momento, ou minimamente, renunciar à sua 

consciência em favor do legislador? Então por que todo homem 

tem uma consciência? Penso que devemos ser homens, em 

primeiro lugar, e depois súditos. Não é desejável cultivar pela lei o 

mesmo respeito que cultivamos pelo direito. A única obrigação que 

tenho o direito de assumir é a de fazer a qualquer tempo aquilo que 

considero direito. [...] A lei jamais tornou os homens mais justos, e, 

por meio de seu respeito por ela, mesmo os mais bem-

intencionados transformam-se diariamente em agentes da injustiça.  

 

Henry David Thoreau, pp. 9-10. 

 

 
Nosotros arrastramos los pies en rios de sangre seca, almas que se 

pegaron a la tierra por amor, no queremos otros mundos que el de 

la libertad y esa palabra no la palabreamos porque sabemos hace 

mucha muerte que se habla enamorado y no del amor, se habla 

claro, no de claridad, se habla libre, no de libertad. 

 

Juan Gelman, p. 311. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Há mais de uma sabedoria, e todas são igualmente necessárias ao mundo. 

Não há mal em que se alternem. 

 

Marguerite Yourcenar
1
 

 

 

O problema da justiça sempre foi – e arriscamo-nos a afirmar que sempre será – uma das 

principais preocupações da Filosofia do Direito
2
. Se em um momento inicial a missão de tal 

disciplina apresentava-se cingida em campos diversos – fáticos, axiológicos e lógicos – como 

bem demonstram as teorias e classificações da feitas por Giorgio del Vecchio, Rudolf Stammler 

e, entre nós, Miguel REALE (2000), é certo que na contemporaneidade e devido a vários fatores, 

mas principalmente por força da enorme influência da epistemologia jurídica inaugurada por 

Hans Kelsen (MIRANDA AFONSO, 1984), a Filosofia do Direito, assim como as demais 

disciplinas jurídicas, foi reconduzida a um campo de questionamentos específicos. É com base 

na obra de Kelsen que BOBBIO, só para citar um exemplo entre muitos, admite que a Filosofia 

do Direito não é simplesmente uma parte da Teoria Geral do Direito, mas sim uma disciplina 

autônoma (1998:1). 

Pois bem, na seara da Filosofia do Direito atualmente exsurge com invulgar 

proeminência a questão da justiça, valor que deve presidir o direito entendido não apenas como 

mera formulação lógica ou resultado de pressões e fatos sociais determinados, mas sim 

compreendido como totalidade ética na qual o ser humano busca um padrão de conduta que 

atenda às suas necessidades racionais, afastando-se assim do poder irracional da pura tradição, 

do mito ou da simples e truculenta força física. Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR. expõe a 

tormentosa questão da justiça – que é a questão dos dias de hoje – da seguinte maneira: 

 

O problema que se enfrenta é de saber se existe alguma forma de razão, 

totalizadora e unificadora, que seja para o direito uma espécie de código doador 

de sentido, um sentido não adaptativo ao próprio direito e que nos permita estimá-

lo como legítimo ou ilegítimo. Em suma, se a legitimidade repousa puramente 

num sentimento, subjetivo e irracional, ou se existe uma estrutura universal e 

racional que legitime o direito ou nos faça reconhecê-lo como ilegítimo. Enquanto 

se pode postular como certo que as normas jurídicas são regras que de alguma 

forma se adaptam às mudanças sociais posto que podem deixar de valer ao serem 

revogadas, conforme o interesse da decidibilidade dos conflitos, o que se procura 

é uma espécie de estrutura de resistência à mudança, que assegure à experiência 

jurídica um sentido persistente. Desde a Antigüidade, foi na idéia de justiça que se 

buscou essa estrutura (2001:346-347). 

 

                                                 
1
 YOURCENAR, 1980:256. 

 
2
 No presente trabalho utilizaremos a seguinte convenção: “Direito” para designar a ciência do direito (a 

“jurisprudência” dos europeus) e as disciplinas jurídicas (v.g., Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, Direito 

Civil etc.) e “direito” para designar o direito posto, isto é, aquele que se apresenta, entre outras formas, como direito 

subjetivo (facultas agendi) e direito objetivo (norma agendi). A expressão “direito” evocará então o objeto da 

ciência jurídica que, evidentemente, se consubstancia em normas jurídicas. Os termos “direito positivo” e “direito 

natural” serão grafados sempre com minúsculas. Teoria Pura do Direito sempre com maiúsculas quando quisermos 

evocar a construção teórica de Kelsen e não a sua conhecida obra: “Teoria pura do direito”. Acrescente-se que, 

obviamente, as presentes convenções não se aplicam aos trechos citados e colhidos nos escritos de outros autores. 
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Com efeito, ao Direito não cabe apenas resolver conflitos de interesse, mas resolvê-los de 

modo justo, pois do contrário seria apenas arbítrio (SALGADO, 2003a). Contudo, em várias 

oportunidades a justiça se dissocia do Direito. BOBBIO reconhece que muitas vezes o 

ordenamento jurídico não possui as normas que a nossa consciência jurídica julga como as 

melhores para a resolução de uma dada controvérsia. Para o jusfilósofo italiano, tal corresponde 

à existência de “lacunas ideológicas” na tessitura do ordenamento jurídico: 

 

Que existem lacunas ideológicas em cada sistema jurídico é tão óbvio que não 

precisamos nem insistir. Nenhum ordenamento jurídico é perfeito, pelo menos 

nenhum ordenamento jurídico positivo. Somente o ordenamento jurídico natural 

não deveria ter lacunas ideológicas, no sentido de que ele é aquilo que deveria ser. 

Mas um sistema de Direito natural nunca ninguém formulou. A nós interessa o 

Direito positivo (1999b:140). 

 

Por isso, a pesquisa acerca do valor do justo – pesquisa eminentemente jusfilosófica, 

como deixamos claro acima –, muito mais do que recomendável, torna-se necessária. É evidente 

que desde o surgimento do pensamento ocidental na Grécia – em especial a partir do período 

antropológico, no qual os sofistas e Sócrates inauguram o pensar a respeito do homem em 

sociedade (JAEGER, 1995) – a idéia de justiça vem sendo formulada e reformulada, no início 

pelos filósofos e apenas mais tarde pelos jusfilósofos.  

Antes de prosseguirmos, é de se constar o sentido do termo “idéia” na presente 

dissertação. Para tanto, socorremo-nos das lições de Joaquim Carlos SALGADO: 

 

Na Crítica da Razão Pura, Kant chama de noção o conceito puro que tem origem 

tão só no entendimento. Quando a noção se torna transcendente, isto é, ultrapassa 

toda a possibilidade da experiência, tem-se a idéia ou o conceito da razão. A idéia 

é criada pela faculdade da razão, como o conceito é produto da faculdade do 

entendimento e a intuição, criação da sensibilidade. A idéia é uma exigência de 

uma síntese total e incondicionada, que só pode ser conseguida pela razão, já que 

as sínteses do entendimento são parciais (1995:31). 

  

Idéia é, portanto, projeto que não se destina a transformar de forma imediata a realidade 

fenomênica. A idéia apenas se processa historicamente, como ensina SALGADO (2003b) com 

base em Hegel. É, assim, iniludível a importância dialética da história na conformação da idéia 

de justiça, algo que Kelsen jamais negou. A idéia de justiça deve ser compreendida em estrita 

consonância com a vida concreta dos seres humanos. Por isso, somente pode ser apreendida 

dialeticamente: 

 

A idéia de justiça não é criação arbitrária do homem para ser aplicada como 

esquema compulsório a uma realidade que lhe é indiferente, à guisa de forma 

sobre a matéria, mecanicamente. É ela exposição dessa mesma realidade 

(SALGADO, 1996:498). 

 

Ora, hoje o conteúdo da idéia de justiça soma os valores da igualdade, da liberdade e do 

trabalho (SALGADO, 1996), cada um deles representando agregações axiológicas específicas 

devidas a cada um dos grandes períodos da história do pensamento jurídico ocidental: a 

igualdade da Filosofia antiga clássica e medieval (desenvolvida por Platão, por Aristóteles, pela 

jurística romana de Cícero a Ulpiano, pelo estoicismo, pela patrística de Santo Agostinho e pela 

escolástica de Santo Tomás de Aquino) junta-se à liberdade dos modernos (valor presente na 

“Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” de 1789, intuído por Descartes, pensado por 

Rousseau e sistematizado, recriado e refundido por Kant – verdadeiro divisor de águas na 



 

10 

Filosofia ocidental) e por fim completa-se com o valor essencial do trabalho, recebendo a idéia 

de justiça sua formulação final na obra de Hegel (SALGADO, 1995 e 1996). 

Contudo, esses filósofos – e todos os outros que pensaram acerca do problema maior da 

Filosofia do Direito – acabaram por identificar a justiça com um valor absoluto, no sentido 

kelseniano do termo. Na verdade, a síntese de suas idéias só é possível graças a uma 

aproximação crítica e histórico-filosófica, sem o que se perderia a noção de conjunto. Acredita-

se que cada um dos sistemas é absolutamente válido, com que se propugna um conceito de 

justiça absoluto, aplicável em todo tempo e lugar, e que devido a tais características exclui a 

possibilidade de aplicação de idéias, conceitos e soluções diversas. Instaura-se assim um 

“absolutismo filosófico”, termo que possui vários sentidos na história da Filosofia e que encontra 

formulação específica na obra kelseniana, especialmente no belo livro “A democracia”. 

Hans Kelsen (1881-1973) – muito mais conhecido por sua “Teoria pura do direito”
3
, mas 

que também enveredou pelo campo da Filosofia do Direito em outras oportunidades (v.g. “O 

problema da justiça”, “O que é justiça?”, “A democracia” e “A ilusão da justiça”) – rompe a 

tradição exposta acima ao sustentar que não é possível uma idéia de justiça absoluta, já que 

somente podemos conceber idéias de justiça relativas. Para ele o homem não é capaz de criar 

idéias absolutas já que a própria racionalidade humana encontra limites
4
.  

Essa postura de Kelsen reflete muito bem sua filiação intelectual a correntes filosóficas 

do início do século XX, especialmente a certos círculos neokantistas. Mas o que importa notar 

agora é como Kelsen operacionaliza a idéia de uma justiça relativa, já que para o grande jurista 

europeu a missão da Filosofia Jurídica atual não é possibilitar a criação de uma idéia ou de um 

conceito absoluto de justiça, mas estar disposta a (re)construí-lo a cada momento concreto. Tal 

reivindicação kelseniana corresponde ao debate intelectual que então se travava – e ainda se 

trava – entre o positivismo e o jusnaturalismo
5
, atualmente transmudado em neojusnaturalismo, 

cujo principal objetivo é a construção de um “conceito geral de justiça”. 

                                                 
3
 Apesar da “Teoria pura do direito” ter sido a obra mais polêmica, conhecida, admirada e criticada de Kelsen, de 

forma nenhuma representa a totalidade de seu pensamento, já que grande parte de suas pesquisas foi dedicada ao 

problema da justiça. Durante toda sua vida Kelsen publicou artigos em que discutiu, de maneira extremamente 

profunda, temas de filosofia pura, filosofia política, antropologia, sociologia, religião e até mesmo psicanálise, entre 

outras disciplinas. Identificar o autor de trabalhos como “O conceito de Estado e a psicologia social, com especial 

referência à teoria de grupo de Freud” (1922) e “Die Staatslehre des Dante Alighieri” (Tese de doutoramento, 1906) 

apenas com a “Teoria pura do direito” é ingenuidade. Ademais, seria intelectualmente desonesto – e por demais fácil 

– referir-se ao Kelsen da “Teoria pura do direito” como o único Kelsen, relegando ao esquecimento obras densas nas 

quais a temática da relatividade dos valores – especialmente o da justiça – é explorada com grande lucidez. É nesse 

sentido que na introdução à obra “A democracia” Gavazzi se refere a uma certa injustiça perpetrada em relação a 

Kelsen, injustiça que somente nos dias de hoje começa a ser lentamente reparada: “A Reine Rechtslehre certamente 

foi a contribuição mais original de Kelsen para a filosofia do Direito em nosso século, mas não representa o Kelsen 

integral, que foi, entre outras coisas, jurista, ou melhor, estudioso do Direito positivo em seus conteúdos 

(especialmente do Direito constitucional e do Direito internacional), praticante do Direito em altíssimo nível e, 

voltando a um plano mais teórico, também historiador do pensamento político-jurídico, antropólogo-sociólogo e, 

finalmente, filósofo político. Ora, se os estudos feitos por Kelsen em história das idéias, em sociologia-antropologia 

e, especificamente, em Direito podem (talvez) ser lidos em si, é minha firme opinião que o Kelsen teórico não pode 

ser lido independentemente do Kelsen filósofo político. [...] e é lamentável constatar que muitas vezes as teses da 

Reine Rechtslehre foram lidas, sobretudo pelos detratores, como teses de filosofia política, com todas as 

instrumentalizações e os equívocos que disso podiam derivar” (in KELSEN, 2000:2-3).  

 
4
 “Antes dos neopositivistas, e antecipando-se a eles, também Kelsen viu na justiça uma questão de ordem prática, 

insuscetível de qualquer indagação teórico-científica. No plano teórico, só se pode falar em fundamento, ao ver de 

Kelsen, em termos puramente lógicos, para se explicar o pressuposto de validade dessa ordem escalonada de 

normas que é o Direito, de conformidade com a sua teoria da ‘norma fundamental’, à qual já nos referimos” 

(REALE, 1994:370). 

 
5
 Apesar de se poder diferenciar os termos “direito natural”, “escola do direito natural” e “jusnaturalismo”, no 

presente trabalho serão tomados como sinônimos. A distinção que adotamos se dá, como veremos, em razão dos 

fundamentos que informam os três principais momentos da milenar doutrina jusnaturalista: a natureza (Grécia e 
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Para Kelsen, qualquer conceito de justiça absoluto é apenas uma fórmula vazia, pois, em 

última instância, remete à crença nos valores absolutos. E segundo a leitura de Kelsen feita por 

JABLONER: “In the sense of a relativism of epistemological values, superior (‘absolute’) values 

cannot be recognized” (1998:3)
6
. 

Apenas se pode pensar a justiça no hic et nunc. Do contrário, anula-se a possibilidade de 

realmente influir no devir social. Tal, entretanto, não representa novidade na história das idéias 

jurídicas. A preocupação com a justiça concreta e real sempre existiu: desde a célebre 

formulação da eqüidade como “régua flexível” devida a Aristóteles até às moderníssimas 

construções da hermenêutica jurídica. Mas o que objetivamos em nossa dissertação é demonstrar 

a importância e a necessidade de se compreender a noção de relatividade da justiça, posta em 

relevo por Kelsen. Para tanto, julgamos necessário centralizar nossos estudos em torno do debate 

entre o “positivismo relativista” e o “jusnaturalismo absolutista”, termos cunhados pelo próprio 

Kelsen.  

Intimamente ligada à problematização do tema põe-se a questão dos motivos e razões que 

levaram à sua escolha como objeto da presente dissertação. Em primeiro lugar, devemos situar a 

realidade na qual se insere o mesmo. Não se quer, evidentemente, traçar de forma dogmática os 

diversos critérios para a construção de uma idéia de justiça relativista. Tal casuísmo poderia 

reconduzi o tema ao campo das idéias absolutas de justiça, o que não significa que não devam 

existir alguns critérios construídos em termos de Teoria Geral, aberta o suficiente para 

compreender o momento concreto da justiça. O que se quer fazer notar, na verdade, é a 

importância do relativismo kelseniano para a configuração da idéia de justiça da complexa 

sociedade contemporânea. 

Nos dias de hoje vivemos um vazio ético quase completo. O valor da justiça cada vez 

menos preside a vivência do direito. Tal se dá nem tanto graças ao triunfo do positivismo e da 

relativização do próprio conceito de justiça, como sustenta o neojusnaturalismo cristão, mas, ao 

contrário, é o resultado de um processo de constante distanciamento entre a teoria e a realidade, 

além de corresponder também a certos efeitos desastrosos da hegemonia de visões autoritárias, 

pseudocientíficas ou pseudojurídicas, impostas de forma unilateral pelos detentores do poder 

econômico e político. A liberdade de comerciar defendida pelos privatistas não tem como 

conseqüência iniludível, como queria Hayek, a garantia das liberdades civis. Muito pelo 

contrário, propicia e cria campo fértil para a guerra de todos contra todos (BOBBIO, 1998:4). 

A intolerância tornou-se a regra no mundo “globalizado” e “neoliberal”, por mais 

equívocos e falseadores que sejam os termos. Tal é devido, entre outros fatores, à assunção de 

valores e filosofias absolutistas pelos detentores do poder político, já que, segundo KELSEN: 

“Não existe apenas um paralelismo externo entre o absolutismo político e filosófico; o primeiro 

tem, com efeito, a inconfundível tendência a usar o último como instrumento ideológico” 

(2000:181). 

A crescente intolerância e a contínua incompreensão que vicejam nas diversas sociedades 

humanas muitas vezes se baseiam em concepções absolutas de verdade, de democracia e, entre 

outras, de justiça. Para Kelsen, definições absolutas de justiça são apenas fórmulas vazias que 

servem para justificar um determinado status quo. Os recentes eventos da história mundial 

ocorridos na América do Norte e no Oriente Médio, o fortalecimento de ideologias autoritárias 

em vários países europeus, o movimento agressivo e apátrida do “mercado” e do “capital” e o 

apelo ao fundamentalismo, tanto em sua versão oriental quanto ocidental, são algumas realidades 

                                                                                                                                                             
Roma), Deus (Idade Média) ou a razão abstrata do homem (Idade Moderna e Contemporânea). Quando não nos 

referirmos especificamente a nenhum dos três períodos, significa que as idéias lançadas valem para o jusnaturalismo 

como um todo que congrega as três versões parciais supramencionadas. Ao contrário, havendo especificação, as 

respectivas considerações são exclusivas para o momento particularizado. 

 
6
 Tradução: “No sentido de um relativismo de valores epistemológicos, não se pode reconhecer valores superiores 

(‘absolutos’)”. 
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que se relacionam ao absolutismo filosófico. A compreensão do caráter relativo da justiça, 

constituído com base na noção de autonomia moral kelseniana, é extremamente importante para 

a desconstrução de discursos legitimadores e antijurídicos. A título de exemplo retirado de nosso 

cotidiano, é interessante lembrarmo-nos do nome com o qual o governo dos Estados Unidos da 

América batizou em 2001 seu programa de “combate ao terrorismo” (que nada mais é do que o 

frio planejamento da guerra massa no Oriente Médio e o estabelecimento de ferrenha repressão 

no interior do país): Final justice. Identificar o valor da justiça, que tem uma dignidade histórica, 

com tais concepções megalomaníacas demonstra claramente como o absolutismo de uma visão 

dogmática e hegemônica pode tornar-se perigoso na prática concreta. É inegável a necessidade 

de se considerar a justiça de maneira autônoma e tendo em vista condicionamentos sociais, 

econômicos, políticos e principalmente éticos e jurídicos. Assim sendo, o estudo da relatividade 

da idéia de justiça no pensamento de Hans Kelsen justifica-se e põe-se como indispensável na 

atual conjuntura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA PARTE: PRESSUPOSTOS 
 

 

 

I – A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO KELSENIANO 

 

 

1. O POSITIVISMO JURÍDICO 

 

Quando se tornaram maus, começaram a falar em fraternidade e 

humanidade e entenderam essas idéias. Quando se tornaram criminosos, 

conceberam a justiça e prescreveram a si mesmos códigos inteiros para 

mantê-la, e para garantir os códigos instalaram a guilhotina.  

 

                Fiódor Dostoiévski
7
 

                                                 
7
 DOSTOIÉVSKI, 2003:118. 
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Simone GOYARD-FABRE nota que o termo “Direito”, polissêmico em todas as línguas
8
 

(2002:XVII), é equívoco, ou seja, não é unívoco, sendo extremamente difícil para o jurista 

esclarecer qual é a nota específica da juridicidade. A enorme confusão que se instaura na 

compreensão do que é o Direito deriva, segundo a autora, da interpenetração de outras ciências 

no campo jurídico, sendo que as mesmas o ameaçam de absorção ou esmagamento, embaçando 

seu conceito (2002:XIX). 

Com o objetivo – legítimo, frise-se – de garantir um campo de estudos específicos em 

relação às outras ciências, o Direito sofreu três maturações semânticas, de acordo com a jurista 

francesa. Dessa maneira, emancipou-se – ou tentou emancipar-se –, em um crescendo de 

neutralidade, das implicações teológicas, morais e axiológicas (2002:XIX). As duas primeiras 

etapas correspondem, respectivamente, ao abandono da identificação do fundamento último de 

validade do direito com a vontade de Deus, posição típica da doutrina jusnaturalista medieval e à 

separação rigorosa entre Direito e Moral, como disciplinas reguladoras da esfera da liberdade em 

seus dois momentos: exterior e interior
9
 (2002:XX-XXVII). Segundo Georges RIPERT, a 

                                                 
8
 LUÑO PEÑA traça um excelente resumo da origem etimológica de “Direito”: “La palabra derecho deriva de la 

voz latina ‘directum’, participio pasivo del verbo ‘dirigere’ (‘di, -regere, -rexi, -rectum’). Como adjetivo, derecho 

equivale a recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. En el orden moral y en en orden físico, cuando 

aplicamos el calificativo derecho, invocamos la idea de rectitud como opuesta a lo incorrecto, a lo torcido, al tuerto 

o entuerto... Lo recto, de ‘rectum’, en opinión de COSTA y de BONILLA SAN MARTÍN, deriva de la raíz aria RJ: 

guiar, conducir; el prefijo ‘di’ se le agregó más tarde para formar la voz ‘directum’, incorporando a la idea de 

rectitud las de estabilidad y firmeza expresadas por las raíces arias DH y DHR, de donde sin duda procede el 

prefijo ‘di’. La raíz aria es común a las lenguas célticas, germanas y latinas, al expresar derecho con los siguientes 

vocablos: RAIHTS (en gótico); RHAITH (en cimbrio); RET (en escandinavo); RECT y REACHT (en antiguo y 

moderno irlandés); RECHT (en alemán); RIGHT (en inglés). Las lenguas neolatinas ofrecen las siguientes 

modalidades de adaptación de la palabra ‘di - rectum’: DERECHO (en español); DRECH (en provenzal); DRET 

(en catalán); DROIT (en francés); DIREITO (en portugués); DIRITTO (en italiano) [...]. Es interesante observar 

que la palabra latina ‘jus’ – derecho – no se ha transmitido, con su significación, a ninguna lengua romance para 

expresar la idea substantiva del Derecho. En cambio, esa raíz latina la encontramos en conceptos tan 

fundamentales como: Jurisprudencia, jurisdicción, jurisconsulto, jurídico” (1954:9-10). Para CRETELLA JÚNIOR, 

o termo latino jus – ou ius – foi utilizado em Roma com o sentido específico de Direito: “Não conheciam os antigos 

romanos a palavra direito, porque o vocábulo cognato e etimológico deste – directus – era um adjetivo que 

significava: que é conforme à linha reta. Cícero no De natura deorum opõe o iter flexuosum ao iter directum, ou 

seja, o caminho sinuoso ao caminho reto. O vocábulo que traduz o nosso atual direito é, em latim, o vocábulo jus. O 

vocábulo jus, juris, pertence à mesma raiz do verbo jubere, ordenar, ou prende-se à mesma raiz do verbo jurare, 

jurar. O jus é o sagrado, o consagrado” (2000:8). Mais do que indeterminação etimológica, a própria significação de 

“Direito” gera controvérsias. Assim, é curioso notar com HART que a palavra, apesar de não possuir qualificativos 

inerentes ou obrigatórios, carrega a séculos o peso semântico da doutrina do direito natural, sendo por isso 

confundida com Moral e/ou justiça (1996:224). O mesmo autor chama a atenção não apenas em relação à polissemia 

co-natural ao vocábulo, mas principalmente para a sua complexidade, que desafia qualquer pretensão doutrinário-

conceitual: “Poucas questões respeitantes à sociedade humana têm sido postas com tanta persistência e têm obtido 

respostas, por parte de pensadores sérios, de formas tão numerosas, variadas, estranhas e até paradoxais como a 

questão ‘O que é o direito?’. Mesmo se limitarmos a nossa atenção à teoria jurídica dos últimos 150 anos e 

deixarmos de lado a especulação clássica e medieval acerca da ‘natureza’ do direito, encontraremos uma situação 

sem paralelo em qualquer outra matéria estudada de forma sistemática como disciplina académica autónoma. Não 

existe literatura abundante dedicada a responder às perguntas ‘O que é a química?’ ou ‘O que é a medicina?’, 

como sucede com a questão ‘O que é o direito?’. Umas escassas linhas na página inicial de qualquer manual 

elementar, eis tudo o que o estudante destas ciências é solicitado a considerar; e as respostas que lhe são dadas são 

de diferente natureza das ministradas ao estudante de direito” (1996:5). 

 
9
 Kelsen não concorda com tal separação simplista: “Para Kelsen, não é satisfatória a distinção entre Moral e 

Direito apresentada por Kant com base no conceito: ‘interno – externo’, mesmo porque em ambas as esferas 

aparecem os dois aspectos; o interesse é que determina a conduta etc. O que afinal distingue o Direito da moral é a 

coerção” (SALGADO, 1995:153). E o que seria então a coerção para o direito? Segundo MATA MACHADO, a 

coerção – possibilidade de coação (uso da força) – serve ao direito como elemento acessório e não definitório de seu 

conceito (1957). Na mesma linha afirma BOBBIO: “A força é necessária para exercer o poder, mas não para 
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clássica bipartição entre Direito e Moral representa uma forma de garantir um espaço de 

inexpugnabilidade ético-política ao indivíduo
10

, que obrigado unicamente ao cumprimento da 

norma jurídica, não pode ser coagido pelo Estado a apresentar uma conduta moral ou a cumprir o 

direito de boa-vontade, por suas próprias razões (a expressão é de Kant). Basta, ao direito, o 

cumprimento da norma jurídica. Não há necessidade de adesão da vontade ao mandamento 

jurídico.  

Todavia, foi ao positivismo jurídico que coube a missão talvez mais árdua, que é a de 

tentar libertar o questionamento especificamente jurídico da problemática dos valores. BOSON 

entende que o Direito foi afastado da Moral por força do nascimento da ciência jurídica, sendo 

que para o referido autor a separação entre Direito e justiça só se dá no seio do normativismo de 

matriz kelseniana (1993:286-287). Preferindo o termo “axiologia” – mais amplo que “justiça” – 

discorre Simone GOYARD-FABRE sobre a matéria: 

 

A axiomática básica dos positivismos jurídicos resume-se não obstante seus 

variados sotaques, a dois postulados: o legicentrismo estatal e a neutralidade 

axiológica do direito. Sobre essa base de trabalho, a intenção metodológica da 

doutrina é clara: o positivismo quer ser uma teoria do direito positivo. A 

vacuidade axiológica do direito e sua indiferença por qualquer horizonte 

metajurídico devem possibilitar seu tratamento científico, de certo modo 

imunizado contra toda tentação filosófica. A teoria positivista do direito descreve 

o direito independentemente de toda a problemática de constituição: só lhe 

interesse o direito tal como ele é “estabelecido” (2002:XXVII). 

 

O direito passa a ser visto como uma ordem normativa puramente técnica. Ao cientista do 

direito não interessa criticar e discutir os valores que lhe conformam o objeto de estudo. O 

positivismo jurídico apresenta uma postura abertamente preventiva quanto aos valores – esse é 

um ponto que irá diferenciar o pensamento kelseniano do positivismo stricto sensu, pois segundo 

RECASÉNS SICHES a questão concernente à axiologia não lhe parece vã, apenas não deve ser 

tratada no âmbito estrito da ciência do direito
11

 –, o que acaba colaborando para o desgaste da 

dimensão axiológica, na verdade inseparável do direito. Nesse sentido lemos a crítica de 

GOYARD-FABRE que, contudo, não se aplica integralmente a Kelsen, como veremos no 

decorrer do presente trabalho: 

 

                                                                                                                                                             
justificá-lo. [...] Colocar o poder como fundamento último de uma ordem jurídica positiva não quer dizer reduzir o 

Direito à força, mas simplesmente reconhecer que a força é necessária para a realização do Direito” (1999b:66). 

HART, positivista consumado, também caminha nesse sentido pois para ele a coerção e a sanção que dela deriva são 

garantias da ordem jurídica e não a própria ordem jurídica: “Todos são tentados por vezes a preferir os seus 

próprios interesses imediatos e, na ausência de uma organização especial para a sua descoberta e punição, muitos 

sucumbiriam à tentação. Indubitavelmente, as vantagens das abstenções recíprocas são tão palpáveis que o número 

e a força dos que cooperariam voluntariamente num sistema coercivo, serão normalmente maiores. Contudo, 

excepto em sociedades muito pequenas e fortemente coesas, a submissão a um sistema de restrições seria loucura, 

se não houvesse nenhuma organização para a coerção daqueles que tentariam então obter as vantagens do sistema, 

sem se sujeitarem às suas obrigações. As ‘sanções’ são, por isso, exigidas não como o motivo normal para a 

obediência, mas como uma garantia de que os que obedeceriam voluntariamente não serão sacrificados aos que não 

obedeceriam. Obedecer, sem isto, seria arriscar-se a ser posto irremediavelmente contra a parede” (1996:214). 

 
10

 “Esta distinção do direito e da moral é a própria condição da liberdade política. Ela permite despojar a 

autoridade de seu caráter sagrado sem autorizar que a desconheçam” (2002:28). 
11

 “Kelsen no adopta una actitud positivista negadora del problema de la estimativa jurídica, al modo de los 

positivistas del siglo XIX (por ejemplo, Bergbohm), quienes consideraban que la axiología era un mero fantasma 

sin ninguna consistencia y rechazaban la pregunta sobre los valores, reputando que esta cuestión carece de sentido 

fundado” (1970:413). 
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Se examinarmos o positivismo jurídico em seu alcance filosófico, ele levanta dois 

problemas dos mais espinhosos. Com efeito, para permanecer fiel à sua postulação 

e à sua vontade de pura neutralidade, ele tem de considerar que o direito é alheio 

tanto ao valor do justo como a de qualquer horizonte de idealidade. Ora, as 

conseqüências dessa atitude são terríveis. Por um lado, como compete à lei definir 

o justo – a lei é justa porque é a lei –, ela encerra as normas do direito na ordem 

positiva estabelecida hic et nunc pela autoridade estatal e corre o risco de pender 

para anexação do direito pela política. Por outro lado, a recusa de um horizonte de 

idealidade leva a situar o direito numa perspectiva horizontal em que ele só tem a 

dimensão técnica e instrumental: o direito é assimilado às estruturas 

administrativas da sociedade e tende a se confundir com uma técnica gerencial. O 

dispositivo jurídico corre então o risco de se dissolver num aparelho burocrático 

complicado em que Max Weber, Leo Strauss e Michel Villey discerniam o critério 

pouco lisonjeiro da modernidade (2002:XXIX).  

 

 A argumentação de GOYARD-FABRE se baseia na idéia de que, pragmaticamente, a 

missão da lei seria definir o justo, o que de modo algum corresponde à doutrina positivista, em 

especial a Kelsen, pois em sua obra a separação entre Direito e justiça é total, não cabendo 

definir um dos termos em relação ao outro. A possível “anexação do direito pela política” é 

realmente um risco que o positivismo ideológico extremando corre, como reconhece BOBBIO 

(1999a), mas jamais o positivismo ideológico atenuado – “fraco”, no dizer do jurista italiano – 

pois é exatamente com o objetivo de separar o Direito da política – o que, em uma escala mais 

geral, corresponde à vontade de tornar a ciência independente das injunções do poder – que 

juristas como Kelsen se aproximaram do direito de maneira formal, não lhes interessando o seu 

conteúdo, que pode ser qualquer um. Tal equivale a dizer que a ciência do direito não pode – e 

nem tem legitimidade para tanto – condenar ou recomendar um dado regime político em 

detrimento de outro. Finalmente, a redução do direito a uma simples técnica de controle social é 

apenas aparente, pelo menos na obra kelseniana, pois o autor nunca sustentou ser o direito mera 

técnica. Porém, se queremos estudar o direito cientificamente, devemos estudá-lo a partir de um 

ponto de vista técnico. O momento axiológico tem um locus específico que não se localiza na 

ciência do direito. 

 Acabamos de notar que algumas posições fundamentais de Kelsen não se confundem 

com as do positivismo jurídico lato sensu. Voltaremos a tratar do assunto mais adiante. Contudo, 

é de se reconhecer que o positivismo jurídico foi importantíssimo para a conformação da teoria 

jurídica kelseniana, razão pela qual passaremos em revista suas principais características. Antes 

de tudo, esclarecemos que o positivismo jurídico não se confunde com o positivismo filosófico 

de Comte (1798-1857) e Littré (1801-1881), embora ambos os movimentos tenham pontos de 

contato importantes
12

. Nada mais natural, pois é com base nos pressupostos do positivismo 

                                                 
12

 VILLEY discorre sobre as principais características do positivismo de matriz comteana, demonstrando as 

semelhanças entre o mesmo e o positivismo jurídico em geral: “Mais chacun sait qu’Auguste Comte a doté le mot 

positivisme dun sens nouveau, plus général et philosophique; que, ce nouveau positivisme scientifique se définit par 

le propos d’appliquer à toute question, même humaine, morale, sociale, les méthodes scientifiques modernes; de 

s’en tenir à l’étude des faits. Le positivisme scientifique reçu dans le droit a conduit, dans un premier temps, à 

restreindre le droit aux textes: ‘Le droit est l’ensemble des lois existantes’. Plus tard, on s’est débarassé du préjugé 

du légalisme, que rien ne justifiait scientifiquement. La science du droit s’est étendue à d’autres espéces de ‘faits 

juridiques’ (jurisprudentiels – coutumiers, etc., etc.). Mais se refuse à considérer les fins du métier judiciaire” 

(1986:172). Tradução: “Mas todos sabem que Auguste Comte dotou a palavra positivismo de um novo sentido, mais 

geral e filosófico; que esse novo positivismo científico se define pelo propósito de aplicar a todas as questões, 

inclusive as humanas, morais, sociais, os métodos científicos modernos; de se restringir ao estudo dos fatos. O 

positivismo científico no campo do direito levou, em um primeiro momento, à limitação  do direito aos textos: ‘O 

direito é o conjunto das leis existentes’. Mais tarde, se libertaram da preocupação legalista, que não se justifica 

cientificamente de forma alguma. A ciência do direito é estendida a outras espécies de ‘fatos jurídicos’ 

(jurisprudenciais – costumeiros, etc., etc.). Mas se recusa a considerar os fins da tarefa judiciária”. A doutrina de 
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filosófico que surgem diversas teorias na seara da Epistemologia, da Psicologia, da Sociologia, 

da História, da Ciência Política e, por fim, do Direito, de acordo com CABRAL DE MONCADA 

(1995:306).  

Para MIRANDA AFONSO os princípios do positivismo jurídico decorrem logicamente 

do princípio fundamental do positivismo filosófico segundo o qual o único conhecimento 

verdadeiro é o científico “[...] identificado ao processo de descrição da realidade que somente 

pode ser alcançada pelo método da observação e da inferência” (1984:181).  A rejeição da 

metafísica
13

 e a redução da Filosofia a uma “enciclopédia das ciências” são posturas originais do 

positivismo filosófico que repercutiram no positivismo jurídico, pois o cientista do direito 

analisará o dado jurídico positivo (norma jurídica positiva) e não o ideal. O método de estudo do 

positivismo jurídico, assim como o do positivismo filosófico, será o da descrição, com o qual 

“[...] o direito positivo, realidade que é elaborada teoricamente, é reconstruída 

epistemologicamente, através de categorias lógicas” (MIRANDA AFONSO, 1984:181).  

É importante notar, ainda com MIRANDA AFONSO, que do arcabouço teórico do 

positivismo jurídico derivam: 1-º) a negação de validade a todo o jusnaturalismo, dado essencial 

ao positivismo jurídico, conforme Bobbio e García Máynez , como veremos abaixo; 2º-) a 

negação da existência de valores objetivos para além daqueles encampados pelas normas 

jurídicas vigentes; 3º-) a negação de um critério absoluto (incontrastável, objetivamente 

verificável) de justiça. 

Positivismo jurídico é, portanto, expressão complexa que guarda pelo menos dois 

sentidos: método ou forma de estudo do direito e teoria ou doutrina sistematizada do direito. A 

diferenciação entre ambos é feita de forma clara por MIRANDA AFONSO: 

 

Geralmente, o que se entende por “positivismo” jurídico, nesse caso, é 

simplesmente uma atividade que consiste unicamente no estudo do direito 

positivado, posto na experiência histórico-social, ou seja, no estudo do direito 

positivo. Usado nesse sentido, o termo positivismo jurídico se reveste de uma 

                                                                                                                                                             
Kant é outro bom exemplo de elo que liga não apenas o normativismo kelseniano, mas todo o positivismo jurídico 

que bebeu de águas neokantistas ao positivismo filosófico de Comte. Apesar de não repetirem literalmente Kant, os 

positivistas dele não se afastam. A vinculação entre a filosofia transcendental kantiana e os diversos positivismos 

(inclusive o jurídico) é patente quando comparamos as principais características das duas teorias, como faz Julián 

Marías, citado por MIRANDA AFONSO: “Como características do positivismo apresenta ele: 1º - A negação de 

toda possível metafísica; 2º - a tendência muito marcada em converter-se em uma teoria do conhecimento; 3º - um 

grande interesse pelas ciências positivas; 4º - a propensão a entender a filosofia como uma teoria da ciência. Por 

outro lado, apresenta como pretensões da Crítica da Razão Pura: 1º - determinar as possibilidades do 

conhecimento; 2º - construir uma teoria filosófica da ciência de seu tempo – matemática e física newtoniana; 3º - 

rechaçar, como impossível, a metafísica tradicional” (1984:19). Por fim, trazemos à colação o depoimento de 

Baptista Machado, que entende ser a “Crítica da razão pura” uma das obras indispensáveis ao florescimento do 

positivismo filosófico: “De Kant aproveitou o positivismo a lógica transcendental da ‘Crítica da Razão Pura’, mas 

rejeitou a ‘Crítica da Razão Prática’ e as suas doutrinas éticas. Para a concepção positivista, só têm sentido os 

juízos sintéticos a posteriori (juízo empíricos) e os juízos analíticos. Logo, todo conhecimento válido, toda e 

qualquer ciência só poderá ser constituída através de um sistema coerente de proposições empíricas ou analíticas – 

só há verdades empíricas e verdades de definição. Toda e qualquer proposição de outro tipo não tem sentido – é 

produto de uma mentalidade prelógica, de uma metafísica” (in KELSEN, 1963:X). 

 
13

 O significado do termo “metafísica” empregado acima é amplo, ligando-se àquela espécie de conhecimento que 

transcende a possibilidade de verificação científico-racional, e que é, evidentemente, negado pelo positivismo 

filosófico e jurídico (REALE, 2000). Na antigüidade a metafísica designava a parte da Filosofia que se ocupava das 

causas primeiras e dos primeiros princípios. A disciplina recebeu tal nomenclatura por se localizar, na obra 

aristotélica, depois do “Tratado da física” (MARCONDES, 2001). KANT conferiu à expressão um significado 

específico: “Pode-se chamar empírica a toda a filosofia que se baseie em princípios da experiência, àquela porém 

cujas doutrinas se apoiam em princípios a priori chama-se filosofia pura. Esta última, quando é simplesmente 

formal, chama-se Lógica; mas quando se limita a determinados objetos do entendimento chama-se 

Metafísica”(s./d.b:14). 
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significação por demasiado ampla. [...] Mas é o positivismo jurídico enquanto 

teoria, que se sustenta nos postulados de um sistema filosófico, que nos interessa 

mais imediatamente. E do positivismo jurídico, enquanto teoria, que podemos 

extrair características comuns, ainda que ele se apresente sob siglas diversas. E, 

conforme diz Brimo, o positivismo jurídico passa da “religião do texto”, do plano 

do método, ao grau de teoria quando se insere em um amplo movimento de idéias: 

o positivismo filosófico do século XIX (1984:52-53).  

 

Realmente, o segundo sentido do termo “positivismo jurídico” é recente e data da 

segunda metade do século XIX, época do florescimento do positivismo filosófico comteano. É 

certo que escolas jurídicas como a exegética (França), a histórica (Alemanha; von Savigny e 

Puchta), a jurisprudência dos conceitos (Alemanha; primeira fase de von Jhering) e a 

jurisprudência dos interesses (Alemanha, segunda fase de von Jhering) com a negação e a 

dessacralização do direito natural que operaram, acabaram por preparar o caminho para a 

redução teórica do direito às normas postas. Todavia, foi à sombra do conceito de ciência do 

positivismo filosófico, abertamente antimetafísico, que a teoria do positivismo jurídico teve seu 

mais notável predecessor, conforme nota MIRANDA AFONSO: 

 

Discorrendo sobre a teoria e a metodologia jurídicas que se desenvolveram sob o 

influxo do conceito positivista de ciência, Larenz demonstra como o positivismo, 

como movimento geral de idéias, afetou praticamente todas as ciências do 

espírito, na Alemanha, no terceiro quartel do século XIX. [...] Essa inclinação [do 

Direito em relação ao positivismo] consolida-se no quadro da reação contra o 

racionalismo dedutivo do direito natural, contra a posição fundamentalmente 

metafísica da filosofia alemã e contra o romantismo. E, nesse quadro, o 

positivismo caracteriza-se freqüentemente pelo seu desejo de banir toda metafísica 

do mundo da ciência e restringir, rigorosamente, à ciência aos fatos e às leis 

desses fatos, consideradas empiricamente (1984:48-49).  

 

Por outro lado, o primeiro sentido da expressão “positivismo jurídico”, ou seja, o 

positivismo como método ou forma de se encarar o direito, é antiqüíssimo (MATA MACHADO, 

1995:143). O direito sempre foi visto na história do pensamento jurídico ocidental de maneira 

dúplice: como justiça e como lei escrita. Daí a clássica divisão entre direito natural, isto é, aquele 

proveniente de uma esfera transcendente e hierarquicamente superior (a natureza, Deus ou a 

razão humana abstrata) e direito positivo
14

, ou seja, o direito posto, estabelecido ou imposto pela 

autoridade competente
15

 por meio de atos humanos de vontade (LUÑO PEÑA, 1954:52). 

                                                 
14

 Atualmente a dicotomia direito natural/direito positivo perdeu seu sentido prático, não tendo mais valor 

operacional devido, entre outros fatores, à positivação dos chamados “direitos naturais”, que tem seu marco inicial 

na “Declaração dos direitos do homem e do cidadão” da França revolucionária de 1789. Segundo Tércio Sampaio 

FERRAZ JÚNIOR., hoje os direitos naturais do homem passaram a ser tidos como normas constitucionais positivas, 

ou seja, compõem agora o elenco dos direitos fundamentais. Nada obstante, sustenta o autor que a dicotomia ainda é 

necessária quando se relaciona à questão sobre o fundamento do direito, sendo fonte de estudos privilegiada para a 

Filosofia do Direito (2001:168-170).  

 
15

 Sobre essa autoridade nada pode ser dito previamente. Hart entende que a única característica exigível para seu 

estabelecimento e manutenção é a concordância (esclarecida ou não) da maioria dos jurisdicionados, idéia que 

caminha paripassu com a noção de eficácia na obra kelseniana. HART também sustenta que pós a instalação da 

autoridade, ela pode aplicar o poder coercitivo que lhe é natural de duas formas diversas: “Pode ser aplicado só 

contra os malfeitores que, embora lhes seja conferida a protecção das regras, todavia as violam de forma egoísta. 

Por outro lado, pode ser usado para subjugar e manter numa posição de inferioridade permanente um grupo 

dominado, cuja dimensão, relativamente ao grupo dominante, pode ser grande ou pequena, dependendo dos meios 

de coerção, solidariedade e disciplina à disposição do último e da impotência ou incapacidade de organização do 
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Entretanto, é importante sublinhar que apesar desse primeiro sentido ser o mais antigo e usual – 

podendo ser imputado aos romanos, aos glosadores de Bolonha e a todos aqueles que se 

dedicaram ao estudo do Direito positivo, como quer MATA MACHADO –, o que nos interessa é 

aquele outro que encara o positivismo jurídico enquanto doutrina ou teoria do direito, do qual 

Kelsen representa um dos principais teóricos
16

. É desse sentido – positivismo jurídico como 

teoria do direito – que nos ocuparemos de agora em diante.  

Segundo Bergbohm, o positivismo é, em definição estrita, uma ciência do direito que tem 

um único e exclusivo objetivo: estudar o direito positivo, ou seja, o conjunto das normas em 

vigor
17

. Não cabe ao positivismo, de acordo com o autor, o estudo dos fundamentos ou das 

razões do direito (GOYARD-FABRE, 2002:101).  O positivismo seria, então, mais do que um 

sistema de pensamento jurídico rival do jusnaturalismo: trata-se de uma teoria científica do 

direito, conforme explicitou Miranda Afonso. Para BOBBIO, só faz sentido pensar o positivismo 

tendo como contraponto necessário o jusnaturalismo. Segundo o jurista italiano, todo o 

pensamento jurídico ocidental pode ser subsumido nessa díade que já estava presente na 

Filosofia greco-romana (1999a:15).  

Na linha de Bobbio, GARCÍA MÁYNEZ sustenta que encontrar um elemento comum às 

várias doutrinas positivistas é mais importante que buscar uma definição unitária para o 

movimento. Tal elemento comum, tido como essencial a qualquer doutrina jurídica que se queira 

positivista, é a negação do direito natural (1968:70). Ainda assim, é interessante tentar unificar, 

de forma geral, as diversas doutrinas positivistas, com o que podemos obter uma noção de 

conjunto. Para tanto, é necessário trazer à colação as idéias de Brimo (citado por MIRANDA 

AFONSO), para quem o positivismo jurídico em geral possui seis características
18

: 

 

                                                                                                                                                             
primeiro. Para aqueles assim oprimidos, pode não haver nada no sistema destinado a suscitar a sua lealdade, mas 

apenas coisas a recear. São as suas vítimas, não os seus beneficiários” (1996:217). 

 
16

 Quanto ao fato de Kelsen ser ou não positivista, parece que a questão já está pacificada tendo em vista os claros e 

variados pronunciamentos do próprio autor. Mesmo assim, vários teóricos negam-lhe tal qualificação, conforme 

demonstra MIRANDA AFONSO em texto que ora sintetizamos: Alf Ross enxerga-o como “quase-positivista” por 

ter se ocupado do problema da validade do direito; Goldschmidt entende que o autor da “Teoria pura do direito” não 

é positivista, já que o fundamento de validade do direito – segundo a interpretação desse primeiro – estaria radicado 

na esfera do ser (eficácia); é também na norma fundamental que Brimo se fundamenta para negar a Kelsen a alcunha 

de positivista, pois como simples hipótese a mesma seria incompatível com os postulados do positivismo jurídico, 

também afirmando o autor que a escola kelseniana, assim como a sociológica, se afasta do princípio monista; lado 

outro, Recaséns Siches afirma que Kelsen se filia diretamente a Comte e a seus discípulos ao negar a possibilidade 

de se estabelecer uma axiologia jurídico-científica e Friedmann defende a tese segundo a qual a Escola de Viena 

encabeçada por Kelsen nada mais é do que a elaboração final do positivismo analítico (1984:51 e 176). 

 
17

 Sobre este aspecto pronunciou-se com certa ironia Simone GOYARD-FABRE: “Ora, a história do positivismo 

mostrou que a doutrina não se ateve a esse projeto científico. Introduziu parâmetros psicológicos, sociológicos ou 

historicistas; contraditoriamente, recorreu a critérios ideológicos ou axiológicos, o que falseia a cientificidade e a 

neutralidade – provavelmente impossíveis, mas este é um outro problema – de suas metas originais. É precisamente 

nesse desvio que residem os equívocos insuperáveis de um pensamento teorético que suas contradições internas 

tornaram manifestos” (2002:101). 

 
18

 É revelador como a doutrina de Kelsen se encaixa nessas seis características. Conforme vimos na nota nº 16, uma 

das razões pelas quais Brimo não localiza a obra de Kelsen na ampla gama de positivismos é por entender que ele se 

afasta do princípio monista (MIRANDA AFONSO, 1984:176), opinião com a qual não concordamos. A Teoria Pura 

do Direito é rigidamente monista. Reconhece como válido apenas o direito positivo nacional e internacional, por 

certo, sendo que para Kelsen a ordem jurídica internacional é primitiva, estando ainda em processo de construção, 

pois quando estiver completa, dissolverá as ordens parciais das soberanias estatais, sendo que somente nesse futuro 

talvez distante é que a paz poderá ser efetivamente garantida. Tal é o sentido do monismo kelseniano no que tange 

ao direito internacional (BOBBIO, 1998:4-5). Não há lugar, portanto, para qualquer ordem jurídica paralela ou 

concorrente na teoria jurídica de Hans Kelsen. 
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1 – O direito positivo é o direito efetivamente aplicado, editado pelas diferentes 

fontes; 2 – O método tomado por empréstimo às ciências experimentais é o que 

permitirá a elaboração de uma ciência jurídica digna do nome de ciência; 3 – A 

rigorosa separação entre o direito e a moral, o direito positivo e o direito natural, o 

direito efetivamente aplicado e o direito ideal, o direito e a política, como 

condição de elaboração de uma ciência jurídica autônoma; 4 – O direito constitui 

um sistema lógico que se esgota em si mesmo, sem necessitar de uma hierarquia 

de valores inseridos nos sistemas naturalistas ou idealistas; 5 – A separação entre 

o positivo e o ideal, entre o real e o metafísico, não significa a negação da 

importância de um sistema de valores no direito, significa que o direito como 

ciência, a moral e a metafísica têm objetos diferentes; 6 – Toda doutrina 

positivista é uma doutrina monista (1984:52-53). 

 

Para Herbert L. A. HART, o positivismo jurídico lato sensu defende cinco teses 

principais que, segundo o entendimento da literatura anglo-americana contemporânea, se 

consubstanciam no mesmo número de afirmações básicas: 

 

(1) [...] as leis são comandos de seres humanos; (2) [...] não existe uma conexão 

necessária entre o direito e a moral, ou entre o direito como é e o direito como 

deveria ser; (3) [...] a análise ou o estudo dos significados dos conceitos jurídicos 

é um estudo importante que deve distinguir-se (embora lhes não seja de forma 

alguma hostil) das pesquisas históricas, das pesquisas sociológicas e da apreciação 

crítica do direito em termos de moral, finalidades sociais, funções, etc.; (4) [...] 

um sistema jurídico é um “sistema lógico fechado” em que as decisões correctas 

só podem deduzir-se das regras jurídicas prédeterminadas [sic] através de meios 

lógicos; (5) [...] os juízos morais não podem determinar-se como podem as 

afirmações de facto, através de argumento racional, demonstração ou prova (“não 

cognitivismo na ética”). Bentham e Austin sustentaram os pontos de vista 

expressos em (1), (2) e (3), mas não os contemplados em (4) e (5); Kelsen sustenta 

os expressos em (2), (3) e (5), mas não os contemplados em (1) ou (4). A 

afirmação (4) é frequentemente atribuída ao “juristas analíticos”, mas 

aparentemente sem boas razões (1996:287-288). 

 

Retomando o ponto basilar do debate, é de se dar razão a Bobbio e a García Máynez 

quando centralizam seus estudos na oposição direito natural/direito positivo. Desde a antigüidade 

clássica o homem tem a noção de que existem dois direitos: um derivado de sua vontade, o 

“direito escrito”, e outro que tem sua fonte na natureza das coisas ou no querer dos deuses. Os 

traços distintivos desses dois direitos no pensamento jurídico greco-romano se apresentam da 

seguinte forma: enquanto o direito positivo é escrito, mutável tanto no espaço quanto no tempo e 

particular, ou seja, vale apenas em determinados locais e sob certas circunstâncias, o direito 

natural é não-escrito, imutável no espaço e no tempo – com a exceção única da doutrina de 

Aristóteles, que por enxergar a mudança paulatina da natureza graças a seus estudos químicos, 

físicos e biológicos, entende que o direito natural possui apenas imutabilidade espacial, mas não 

temporal – e universal, pois vale incondicionalmente em todos os lugares. Além disso, o direito 

natural se funda na própria natureza das coisas (physis), na vontade divina ou na razão humana 

abstrata, conforme se trate do jusnaturalismo antigo, cristão-medieval ou moderno, segundo a 

clássica tripartição de WELZEL (1974). Ao seu turno, o direito positivo, de acordo com a visão 

de Grócio, radica-se na potestas populus (BOBBIO, 1999a:22). 

Quanto ao modo de conhecimento do direito, o natural nos é dado pela razão enquanto o 

positivo se dá a conhecer por meio de uma declaração de vontade alheia. Importantes distinções 

também existem no tocante à problemática valorativa: a conduta regulada pelas normas 
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jusnaturalistas é boa ou má em si mesma enquanto a conduta regulada pelas normas de direito 

positivo passa a ser tida como “boa” ou “má” somente após a incidência normativa, sendo certo 

que para alguns pensadores, como Paulo, o direito natural estabelece o que é bom e o direito 

positivo determina o que é meramente útil (BOBBIO, 1999a:23). 

Por fim, BOBBIO entende que no atual estágio da ciência jurídica o positivismo jurídico 

pode ser entendido de três formas diversas
19

: positivismo como metodologia, teoria e ideologia: 

“Concluindo, o positivismo jurídico pode ser considerado sob três aspectos: a-) um certo modo 

de abordar o estudo do direito [...]; b-) uma certa teoria do direito [...]; c-) uma certa ideologia do 

direito” (1999a:134). Esse último sentido será essencial para o desenvolvimento de nossos 

trabalhos.  

Como metodologia, o positivismo jurídico estuda o direito lançando mão de uma postura 

neutra, na qual não participam juízos de valor, mas juízos de validade. Uma norma jurídica será 

tida como válida não segundo o seu grau de justiça, e sim devido ao preenchimento de certas 

exigências formais (formalismo jurídico). O direito é um fato a ser estudado, não um conjunto de 

valores.  

Lado outro, a teoria positivista abarca cinco searas diversas: 

a-) Definição de direito: O fenômeno jurídico tem sua especificidade na coação. Tal é o 

traço que o singulariza frente às outras ordens normativas; b-) Fontes do direito: O primado da 

lei é indiscutível no positivismo. Todo verdadeiro direito é direito posto, existente na realidade 

fenomênica, e o Estado desempenha papel preponderante – mas não exclusivo – neste mister; c-) 

Teoria da norma jurídica: Para o positivismo jurídico a norma jurídica é, basicamente, um 

comando dirigido à conduta de alguém, donde decorre a teoria imperativista do direito; d-) 

Teoria do ordenamento jurídico: as normas jurídicas estão organizadas em um sistema coerente 

(isto é, no qual inexistem antinomias, ou seja, contradições e contrariedades entre as normas 

jurídicas), completo (porque não há lacunas reais, somente aparentes) e unitário (todas as normas 

jurídicas do sistema são unidades que podem ser remetidas ao seu fundamento formal de 

validade, a norma fundamental); e-) Teoria da interpretação: no positivismo jurídico prevalece o 

elemento declarativo sobre o produtivo ou criativo. A interpretação, que para o positivismo 

jurídico é também integração e construção do sistema, assume um nítido viés mecanicista 

(BOBBIO, 1999a:132-133). 

Enquanto ideologia o positivismo jurídico se bifurca em duas orientações opostas. A 

primeira é a teoria da obediência absoluta à lei (também chamada de versão extremada do 

positivismo ético), que encontra raízes históricas no pensamento filosófico alemão da primeira 

metade do séc. XIX, especialmente nos intérpretes de Hegel
20

. Seus adeptos pregam que a lei 

deve ser obedecida incondicionalmente devido ao simples fato de ser lei (Gesetz ist Gesetz), não 

se admitindo qualquer crítica à justiça da norma jurídica.  

A segunda orientação ideológico-positivista é representada pela versão moderada do 

positivismo ético
21

, na qual parece que se localizam os pensamentos tanto de Bobbio quanto de 

Kelsen. Os teóricos dessa vertente defendem que o direito tem um valor enquanto tal, não 

                                                 
19

 Que não se confundem com os dois sentidos históricos acima descritos para o vocábulo “positivismo jurídico”: 

método de encarar o direito e teoria do direito. 
20

 “Enquanto as outras teorias da obediência absoluta às leis não têm um vínculo particular com o positivismo 

ético, tal vínculo existe com respeito à concepção hegeliana do Estado, que representa o fundamento histórico 

direto do juspositivismo alemão” (BOBBIO, 1999a:229). 

 
21

 Cumpre-nos esclarecer que o termo “positivismo ético moderado” cunhado por Bobbio nada tem a ver com a 

doutrina de Hart, da escola analítica inglesa. A teoria jurídica de HART, por afirmar que a regra de reconhecimento 

– uma espécie de norma fundamental não-hipotética e material – pode incorporar, como critérios de validade 

jurídica, princípios morais ou valores substantivos, foi chamada de soft positivism, expressão que é traduzida para a 

nossa língua como “positivismo moderado” (1996:312). É de se alertar, por importante, que a palavra “regra” (rule) 

utilizada na tradução portuguesa da obra de Hart tem o mesmo sentido de “norma”. 
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importando seu conteúdo. Até aqui, não se diferenciam dos positivistas extremados. Todavia, se 

o ponto de partida é o mesmo, as conseqüências são diversas, já que para o positivismo ético 

moderado a norma jurídica não tem validade sacramental, absoluta ou indiscutível, sendo apenas 

um meio para se resguardar a ordem social: “Para o positivismo ético o direito, portanto, tem 

sempre um valor, mas enquanto para sua versão extremista trata-se de um valor final, para a 

moderada trata-se de um valor instrumental” (BOBBIO, 1999a:230).  

Nesse sentido, a crítica de WOLKMER
22

 – para quem o positivismo jurídico foi um dos 

instrumentos de justificação da ordem liberal-individualista e da racionalidade burguês-

capitalista – deve ser lida com o devido cuidado, pois é aplicável apenas ao positivismo 

ideológico extremado e não à sua versão atenuada que, como se vê, não pretende justificar nada.  

Na atualidade há uma postura agressiva em relação ao positivismo jurídico pelo fato do 

mesmo ter, supostamente, preparado o caminho e legitimado os sistemas autocráticos e 

totalitários do séc. XX, crítica que é apenas parcialmente verdadeira, como veremos mais adiante 

ao tratar do tema de forma mais detalhada.  

A corrente jusnaturalista também produziu os seus monstros, mas os juristas que pregam 

um afastamento do pensamento positivista – a maioria deles não propõe nada para substituí-lo, 

conforme alerta GOYARD-FABRE (2002) – parecem ignorar tal fato. Já é hora dos cientistas do 

direito abandonarem o preconceito, deixarem de identificar o positivismo jurídico com o que há 

de mais tolo no Direito e avaliarem a sua real importância teórica, histórica e metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O DUALISMO KANTIANO: SER (SEIN) E DEVER-SER (SOLLEN)  

 

Filósofos são déspotas que não dispõem de nenhum exército, por isso 

submetem o mundo todo encerrando-o num sistema. 

 

Robert Musil
23

 

 

 

A ciência do direito, como ciência normativa, se ocupa de normas, expressões objetivas 

de dever-ser que visam influenciar condutas no mundo dos fatos (ser). Segundo o modelo 
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 “Perde espaço e significação o cultivo de um historicismo jurídico oculto no mito da neutralidade do saber e na 

universalidade dos princípios do formalismo positivista, que serviram de instrumentos de justificação da ordem 

liberal-individualista e da racionalidade burguês-capitalista. Hodiernamente, vive-se o descrédito de uma 

historiografia jurídica demasiadamente apegada a textos legais, à interpretação firmada na autoridade de notáveis 

juristas, a construções dogmáticas e abstrações desvinculadas da realidade social, acabando por consagrar uma 

História elitista, erudita, idealista, acadêmica e conservadora” (2000:7). 
23

 MUSIL, 1989:182. 
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kelseniano a ciência do direito descreve – lançando mão de proposições jurídicas
24

 – prescrições, 

ou seja, normas jurídicas que, como veremos adiante com maior propriedade, são expressões 

objetivas de dever-ser. Toda a obra kelseniana é perpassada pela oposição – nunca absoluta – 

entre as categorias lógicas do ser (Sein) e do dever-ser (Sollen). Na verdade, essa distinção é 

parte da herança kantiana de Kelsen
25

, apesar do jurista ter uma visão diversa da de Kant no que 

concerne às citadas categorias. Para Kant, a distinção entre ser e dever-ser não apresenta somente 

caráter lógico-formal como na obra kelseniana, mas antes fundamenta a própria Ética. 

Quando Kelsen se refere ao dever-ser (Sollen), não o confunde com o dever (Pflicht) 

estrito da moralidade (GOYARD-FABRE, 2002:345). O dever-ser tem um significado 

normativo (lógico-formal), sendo muito mais amplo que o dever moral. Segundo GOYARD-

FABRE, o dever-ser designa tanto um comando, uma ordem (Sollen), como também uma 

permissão (Dürfen) e uma habilitação (Können) (2002:345). Realmente, KELSEN deixou claro, 

em mais de uma oportunidade, que a expressão dever-ser tem em seus escritos um sentido 

próprio e especial, diferente do da linguagem quotidiana: 

 

Segundo o uso comum da linguagem, um “dever-ser” corresponde apenas à 

imposição: à autorização, um “poder”; à permissão, porém, um “ter 

consentimento”. Apenas daquele ao qual é imposto algo, diz-se: ele “deve”; 

daquele ao qual se permite algo, diz-se: ele “tem consentimento”; daquele que é 

autorizado para alguma coisa, diz-se: ele “pode”. Diz-se: também a norma 

autorizante estatui um “dever-ser”, e também no caso da permissão existe um 

“dever-ser”, porque autorização e permissão estão numa relação do ser para um 

dever-ser; exprime-se com “dever-ser” as três funções normativas de imposição, 

autorização, permissão (1986:122). 

 

Bem se vê que, como já frisamos acima, os termos ser e dever-ser em KELSEN não 

guardam identidade com o sentido que o idealismo kantiano lhes empresta, sendo conceitos 

puramente formais com os quais opera a lógica normativa: 

 

Para Kelsen, toda norma jurídica se apresenta sob a forma hipotético-condicional, 

e a vinculação feita entre as duas proposições é realizada por uma cópula 

(partícula de ligação, como se diz em gramática) que não se exprime pelo verbo 
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 “A proposição jurídica constitui um juízo descritivo de uma norma jurídica. A norma jurídica, entretanto, não 

descreve e sim prescreve uma determinada conduta. Enquanto a função da norma é prescrever, a da Ciência do 

Direito, através da proposição jurídica, limitar-se-á a descrever o seu objeto” (GOMES, 2000:137).  

 
25

 “Relativamente à natureza, a experiência dá-nos a regra e é a fonte da verdade: no que toca às leis morais a 

experiência é (infelizmente!) a madre da aparência e é altamente reprovável extrair as leis acerca do que devo fazer 

daquilo que se faz ou querer reduzi-las ao que é feito” (KANT, 1994a:312). Na “Fundamentação da metafísica dos 

costumes” KANT explica porque a razão teórica não pode se afastar da sensibilidade, devendo a razão prática, ao 

contrário, isolar-se completamente dessa seara: “Podia-se mesmo já presumir antecipadamente que o conhecimento 

daquilo que cada homem deve fazer, e por conseguinte saber, é também pertença de cada homem, mesmo do mais 

vulgar. E aqui não nos podemos furtar a uma certa admiração ao ver como a capacidade prática de julgar se 

avantaja tanto à capacidade teórica no entendimento humano vulgar. Nesta última, quando a razão vulgar se atreve 

a afastar-se das leis da experiência e dos dados dos sentidos, vai cair em puras incompreensibilidades e 

contradições consigo mesma ou, pelo menos, num caos de incerteza, escuridão e inconstância. No campo prático, 

porém, a capacidade de julgar só então começa a mostrar todas as suas vantagens quando o entendimento vulgar 

exclui das leis práticas todos os móbiles sensíveis”(s./d.b:36). Por isso a Moral (lato sensu) e o Direito não são 

dedutíveis dos fatos naturais, mas são antes tidos como ordens de dever-ser. Diz Afonso Bertagnoli, na introdução 

que abre o volume: “Procurou o filósofo [Kant] também afastar da moralidade todo o elemento empírico, porque 

este, longe de fortificá-la, turva a pureza dos costumes. A vontade inteiramente boa, como ficou exemplificado, é a 

que se apresenta independente de todas as influências dos princípios contingentes que a experiência possa facultar, 

porque os objetos das inclinações só possuem um valor condicional” (in KANT, s./d.a:13). 
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ser, mas por um dever ser. O tipo da proposição hipotética de uma norma jurídica 

é: “se A é, deve ser B” (MATA MACHADO, 1995:153). 

 

A díade ser/dever-ser têm um papel exclusivamente formal na obra kelseniana. Para 

SALGADO
26

 o dualismo ser/dever-ser exige um aprofundamento radical, exeqüível apenas na 

dimensão filosófica, o que não foi feito por Kelsen: 

 

[Kelsen] adota, por força da pureza que pretende para a teoria do direito, uma 

distinção meramente lógico-formal entre ser e dever-ser (expressão da relação de 

imputação), renegando todo o conteúdo da Ética e da Filosofia do Direito de Kant 

(Cf. KELSEN. Demokratie und Sozialismus, p.82.) Kelsen atalha essa 

investigação de profundidade ao dizer que a distinção entre ser e dever-ser não 

pode ser aprofundada para além da afirmação de que um não decorre do outro 

(1995:174). 

 

A oposição que se verifica entre ser e dever-ser é indissolúvel (KELSEN, 1986:70), 

embora existam relações importantes entre ambas as esferas, já que o dever ser normativo se 

refere a uma realidade dada, positiva, qualificando-a juridicamente de tal ou qual modo
27

. Frise-

se, entretanto, que ser e dever-ser jamais se confundem, apesar de se relacionarem
28

. 

Mas nem por isso deve-se concluir que as esferas do ser e do dever-ser estão isoladas, 

incomunicáveis e hermeticamente fechadas cada qual em um campo próprio
29

. Na obra de 

Kelsen o dever-ser não paira isolado da faticidade. Quando um sinal de trânsito brilha há uma 

norma jurídica que confere a tal fato do mundo do ser um sentido objetivo de dever-ser: “tu 

deves parar o automóvel”, por exemplo. Lado outro, o dever-ser não deriva de um ser: do fato 
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 Tendo sublinhado a incontestável contribuição de Kelsen para a ciência jurídica, Joaquim Carlos Salgado aponta 

as semelhanças e, mais do que tudo, a enorme diferença existente entre Kelsen e Kant, pois o primeiro se preocupou 

com a validade formal do direito enquanto o segundo pretendeu encontrar a validade do fenômeno jurídico na idéia 

de liberdade. Escreve Salgado no prefácio à obra de Alexandre Travessoni Gomes: “Kant conclui a reviravolta 

fundamental do pensamento ocidental aberto por Descartes (que nada tem a ver com a chamada ‘reviravolta 

lingüistica’). Projeta duas linhas de descendência: uma que resulta na dimensão ideal do direito, caracterizando 

uma vertente axiológica, cuja idéia central é a de liberdade, que no direito assume a forma da justiça; outra, que 

arremata o traço positivista do direito, cujo conceito basilar é a segurança. É neste vetor que se posiciona Kelsen 

como o mais conseqüente positivista do direito, segundo sua auto avaliação. Em ambos está a preocupação com a 

fundamentação do direito” (in GOMES, 2000:9). 
27

 Apesar de se localizarem em esferas diversas, ser e dever-ser não são incomunicáveis, como veremos. Nesse 

sentido, a censura de LARENZ dirigida a Kelsen – o primeiro afirma que o segundo não teria conseguido manter a 

disparidade absoluta entre ser e dever-ser (1997:87) – não procede, já que ele jamais objetivou uma tal separação 

estanque. 
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 “A norma é expressão da idéia de que algo deve ocorrer e, em especial, de que um indivíduo deve se conduzir de 

certa maneira. Nada é dito pela norma sobre o comportamento efetivo do indivíduo em questão. A afirmação de que 

um indivíduo ‘deve’ se conduzir de certo modo significa que esta conduta está prescrita por uma norma – ela pode 

ser uma norma moral, jurídica ou de algum outro tipo. O ‘dever ser’ simplesmente expressa o sentido específico em 

que a conduta humana é determinada por uma norma. Tudo o que podemos fazer para descrever esse sentido é 

dizer que ele é diferente do sentido em que dizemos que um indivíduo efetivamente se conduz de certo modo, que 

algo de fato ocorre ou existe. Um enunciado no sentido de que algo deve ocorrer é uma afirmação sobre a 

existência e o conteúdo de uma norma, não uma afirmação sobre a realidade natural, i.e., eventos concretos da 

natureza” (KELSEN, 1995:41). 

 
29

 Muitos estudiosos vêm afirmando, erroneamente, que ser e dever-ser são duas esferas completamente separadas 

na teoria kelseniana, o que, como veremos, não corresponde à verdade, pois o dever-ser visa a atuar em um ser. 

Nesse sentido, não concordamos com a interpretação de ALMEIDA e BITTAR: “As categorias do ser (Sein) e do 

dever-ser (Sollen) são os pólos com os quais lida Hans Kelsen, para distinguir realidade e Direito, que caminham 

em flagrante dissintonia, em sua teoria [...] Kelsen desenraíza o Direito de qualquer origem fenomênica, a título de 

compreendê-lo em sua mecânica” (2002:336-337).  
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empiricamente verificável da existência de homicídios não decorre sic et simpliciter a norma 

“mate alguém” e muito menos a norma “não mate”, como poderia pensar um jusnaturalista 

convicto. Qualquer norma tem seu nascedouro no querer, na vontade humana, e não no fato puro 

e simples. Do mesmo modo, o ser não deriva do dever-ser: da existência da norma “não matar” 

não decorre nenhum dever para o mundo fático-natural. A simples edição dessa norma não 

impedirá que as pessoas sejam, efetivamente, mortas. É claro que a norma busca esse objetivo, 

de forma contra-factual, sendo certo que a sanção representa importante fator psicológico para 

tanto. Contudo, o dever-ser normativo jamais se materializará completamente no mundo do ser, 

pois são esferas diversas. Caso tal ocorresse, por hipótese, não haveria mais necessidade de 

direito. Todo o direito, nesse sentido, é contra-factual. Vejamos o que nos diz KELSEN sobre as 

relações entre ser e dever-ser: 

 

Um dever-ser não se pode reduzir a um ser, um ser não se pode reduzir a um 

dever-ser; assim, também não se pode de um ser deduzir um dever-ser, nem de um 

dever-ser deduzir um ser. Dever-ser e ser são dois sentidos completamente 

diferentes um do outro – aqui a palavra “sentido”, se quer dizer tanto quanto 

“significação”, é lingüisticamente desusado – ou são dois diferentes conteúdos de 

sentido. “Ser” e “dever-ser” são puramente conceitos formais, duas formas ou 

modos que podem tomar todo e qualquer conteúdo, mas precisam ter um conteúdo 

determinado para serem razoáveis. Um algo que é, um algo que deve ser. Da 

forma não resulta, porém, nenhum conteúdo determinado (1986:70). 

 

Ora, normas são expressões de dever-ser que, é claro, se referem a um ser, pois visam a 

atuar na realidade sem, contudo, dela derivar. Sein e Sollen não se misturam, mas se relacionam, 

já que Kelsen pretende fazer ciência do direito positivo que, como qualquer outro objeto não-

ideal, inegavelmente está localizado no mundo dos fatos, no mundo do ser, no espaço e no 

tempo. Segundo MIRANDA AFONSO, Kelsen nega tanto as teorias que dissociam 

completamente ser e dever-ser quanto aquelas que confundem as duas esferas, fazendo o dever-

ser derivar do ser e vice-versa, identificando assim validade e eficácia (1984:259). Com o fito de 

explicar esse ponto espinhoso da Teoria Pura do Direito a autora expõe o fundamentado 

entendimento de Eisemann: 

 

Segundo a análise de Eisemann, Kelsen não “dissocializa” o direito; ao contrário, 

está longe de cortar o contato entre a ordem jurídica e os fatos sociais. As normas 

jurídicas são, sem dúvida, Sollen, mas “Sollen” ancorados na vida social efetiva. 

Isso significa, segundo afirma Eisemann, admitir-se não simplesmente uma 

correlação entre o normativo e o efetivo. Kelsen declara, como lembra Eisemann, 

que o jurista não pode reconhecer como uma ordem jurídica válida, isto é, 

obrigatória, senão um sistema de normas geralmente eficazes (1984:262). 

 

Por fim, deve-se notar que as relações entre ser e dever-ser na doutrina kelseniana são 

mais complexas do que o exposto até o momento, como veremos ao tratar de forma 

pormenorizada da norma fundamental, o que não significa, evidentemente, que um dever-ser 

derive de um ser e um ser derive de um dever-ser. Kelsen nesse ponto é fiel à lógica de Kant, 

para quem não se pode deduzir um dever-ser de um ser e vice-versa
30

. 
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 “Para Kant, pois, o dever ser não pode ser deduzido do ser; não se assenta ‘na estrutura do fato, mas na 

racionalidade do subjetivo’. Kant coloca aqui a base de todo o dualismo metódico na investigação da ordem 

normativa. [...] Há de se buscar [...] uma causalidade diversa da causalidade natural, pelo menos quando se nota 

que o homem se ‘liga a determinados princípios’ por uma espécie de necessidade que não se encontra na natureza, 

o que define a esfera do dever ser (Sollen). Enquanto o entendimento, voltado sempre para a tarefa de organizar a 

pluralidade dos dados da sensibilidade em conceitos, só pode conhecer como ‘a natureza é, foi ou será, a razão 
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3. A SEPARAÇÃO WEBERIANA ENTRE CIÊNCIA E POLÍTICA 

 

Duvido de que toda a filosofia do mundo seja capaz de suprimir a 

escravidão: no máximo mudar-lhe-ão o nome. Sou capaz de imaginar 

formas de servidão piores que as nossas porque mais insidiosas: seja 

transformando os homens em máquinas estúpidas e satisfeitas que se 

julgam livres quando são subjugadas, seja desenvolvendo neles, mediante 

a exclusão do repouso e dos prazeres humanos, um gosto tão absorvente 

pelo trabalho como a paixão da guerra entre as raças bárbaras. A essa 

servidão do espírito ou da imaginação, prefiro ainda nossa escravidão de 

fato. 

 

Marguerite Yourcenar
31

 

 

 

Elemento fundamental para a compreensão do positivismo kelseniano é o seu particular 

posicionamento quanto às funções da ciência e da política. Para Kelsen e o positivismo jurídico 

em geral, a ciência tem uma missão exclusivamente cognoscitiva, não possuindo competência 

para impor a observância de certos valores sociais em detrimento de outros. Ao jurista cabe 

apenas descrever os valores existentes em dada sociedade, não julgá-los e qualificá-los como 

“justos” ou “injustos”. A ciência não exerce a função de autoridade, própria dos poder político 

constituído. 

Para Michel Troper e Alf Ross o positivismo jurídico é uma meta-teoria, i. e., uma 

concepção que pretende responder previamente o que vem a ser a ciência do direito (GOYARD-

FABRE, 2002:102). Por isso mesmo não está autorizado a ordenar ou prescrever nada, não 

devendo servir a nenhum poder político, independentemente da ideologia ou dos valores que o 

informem. Enquanto ser autônomo e cidadão, o jurista pode julgar moralmente um certo sistema 

político. Entretanto, em face da dogmática – ou seja, quando o jurista pensa como jurista stricto 

sensu – sua atuação se limita à verificação de certas condições ou pressupostos tidos como 

necessários pela teoria para a caracterização de um esquema ou modelo teórico já devidamente 

pensado e estruturado pela ciência jurídica. E entende-se por esquema inclusive a qualificação de 

uma ordem social como jurídica: 

 

Decerto, nada impede que o jurista faça um juízo moral sobre essa ou aquela 

decisão do poder legislativo. Mas então se coloca num outro plano, que não é o da 

dogmática jurídica. Quando se enunciam juízos de valor quer em nome do 

positivismo, quer no âmbito de sua doutrina, é porque esta já não é 

verdadeiramente “positivista” (GOYARD-FABRE, 2002:102). 

 

Todavia, esse ponto, conditio sine qua non para o correto entendimento tanto da Teoria 

Pura do Direito quanto da teoria dos valores e da justiça adotadas por Kelsen, não nasce em sua 

obra, correspondendo a uma reivindicação geral da ciência do primeiro quartel do século XX, 

que já não estava disposta a justificar e a legitimar sistemas políticos como vinha fazendo até 

então. É com o sociólogo e cientista político Max Weber que a separação entre ciência e política, 

                                                                                                                                                             
prática prescreve a ação do sujeito ou o agir da vontade’. Seria de todo destituído de significado prescrever para a 

natureza, determinar através de um comando ditado pela vontade, que o círculo deva ter esta ou aquela 

propriedade, ou que algo deva acontecer; o sobre que podemos indagar é ‘o que ocorre na natureza ou quais são 

as propriedades do círculo’; isto pelo fato simples de que um imperativo, que é a forma do dever ser, um comando, 

só pode ter origem numa vontade e só pode dirigir-se a outra vontade” (SALGADO, 1995:171-172). 
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 YOURCENAR, 1980:122. 
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entendidas como duas esferas conceitual e funcionalmente diversas, ganha densidade. Para ele 

existem duas vocações que podem conviver no espírito do mesmo homem, mas que, no entanto, 

devem ser estudadas e pensadas de maneira autônoma, pois suas funções, problemas e exigências 

são diversas. Assim sendo, existe uma vocação para a política – que se liga, segundo Kelsen, à 

uma vontade de poder – e uma vocação para a ciência, que se relaciona à busca da verdade 

(WEBER, 1984). 

De acordo com a interpretação de VILLEY, para Weber a ciência pode e deve observar e 

estudar as diversas ideologias às quais os grupos humanos estão sujeitos, mas não as deve julgar, 

discernindo o bem do mal. Tal seria uma empresa metafísica que, em última instância, 

dependeria de opções pessoais (1968:175). A crítica de VILLEY não tarda, pois adotando tal 

postura “[...] le savant s’en lave les mains” (1986:175)
32

. 

O político assume compromissos com as mais diversas ideologias, pois tal lhe é natural e 

até mesmo necessário. Por outro lado, o único compromisso do cientista seria com a busca da 

verdade. Segundo Weber, as ciências – naturais e sociais – são disciplinas que não podem abrir 

mão da racionalização e da técnica para que, podendo prever os fenômenos, dominem a 

natureza: 

 

De acordo com Weber, o político pode e deve assumir compromissos. “Mas minha 

profissão é a de erudito, e o erudito não pode assumir compromissos e acobertar o 

contra-senso” [...]. A ciência, portanto, tem o papel de substituir a qualidade mágica 

das explicações dos fenômenos físicos ou sociais pela argumentação indutiva e 

dedutiva do método científico, que se faz pela evidência comprovada e experimentada 

das explicações (MICHILES, 2003:51). 

 

WEBER afirma que os campos da ciência e da política devem permanecer separados
33

 

porque a ciência não tem a função de valorar a realidade, devendo apenas conhecê-la por meio 

de um ponto de vista objetivo.  Assim, de acordo com a leitura de Losano presente na introdução 

à obra kelseniana “O problema da justiça”, Weber defende a ausência de juízos de valor 

objetivos nas ciências sociais, em contraposição à opinião de Schmoller (in KELSEN, 1998b:X). 

A neutralidade axiológica é possível não só nas ciências naturais, sustenta Weber, mas também 

nas ciências sociais: 

 

É nessas perspectivas que se encontra a razão pela qual Weber faz um corte 

visível entre a ciência e política. Segundo ele “uma coisa é tomar uma posição 

política prática, e outra é analisar cientificamente as estruturas políticas e as 

doutrinas de partidos”. O que fundamenta a concepção weberiana de ciência é a 

noção de racionalidade que está ligada ao processo de intelectualização, cálculo e 

previsão. A racionalidade na ciência é fundamental. É por meio dela que o sujeito 

cognoscente chega a níveis de compreensão e explicação de um fenômeno 

(MICHILES, 2003:51). 
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 Tradução: “[...] o sábio lava suas mãos”. 
33

 Dessa separação nasce outra ainda mais profunda que corresponde ao hiato – bem pronunciado no positivismo 

jurídico – entre a teoria e a ideologia: “[...] teoria é a expressão da atitude puramente cognoscitiva que o homem 

assume face a uma realidade e é, portanto, constituída por um conjunto de juízos de fato, que têm a única finalidade 

de informar os outros acerca de tal realidade. A ideologia, em vez disso, é a expressão do comportamento avaliativo 

que o homem assume face a uma realidade, consistindo num conjunto de juízos de valores relativos a tal realidade, 

juízos estes fundamentados no sistema de valores acolhido por aquele que o formula, e que têm escopo de influírem 

sobre tal realidade. A propósito de uma teoria, dizemos ser verdadeira ou falsa (segundo seus enunciados 

correspondam ou não à realidade). Não faz sentido, ao contrário, apregoar a verdade ou a falsidade de uma 

ideologia, dado que isto não descreveria a realidade, mas sobre ela influiria” (BOBBIO, 1999a:223). 
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 Portanto, de acordo com a teoria weberiana “[...] a ciência constitui um exemplo 

arquetípico da ação racional em relação a um objetivo que é a verdade” (MICHILES, 2003:52). 

É a partir deste ponto que Kelsen desenvolve sua visão de ciência pura, i.e., um saber racional 

que não se ocupa de valores e de conteúdos no sentido de impor ou aconselhar sua observância. 

Em diversas oportunidades Kelsen afirmou que servia à verdade e não ao poder político. A 

escravidão do espírito que seduziu a muitos e cujo nome não é outro senão “ideologia” foi 

incapaz de cegá-lo. Preferindo a neutralidade axiológica à defesa intransigente e dogmática de 

um valor tido por absoluto em detrimento de todos outros, Kelsen se manteve fiel ao seu 

propósito de serviçal do saber Tal posição – que não é uma ideologia, mas antes um pressuposto 

epistemológico – deu origem às mais ferozes críticas que foram dirigidas à Teoria Pura do 

Direito, como veremos no segundo capítulo desta primeira parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BREVE ESBOÇO BIOGRÁFICO 

 

Que homem é preciso ser para adquirir o direito de introduzir os dedos 

entre os raios da roda da História? 

 

Max Weber
34

 

 

 

 Se é verdade que o homem é filho de seu tempo e das idéias caracterizadoras desse 

último, não é menos verdadeiro que cada ser humano possui experiências, vivências e histórias 

de vida irrepetíveis que lhe conferem características peculiares. No objetivismo da História do 

pensamento há sempre o subjetivismo daqueles que dela participam ativamente. Nesse sentido, o 

ensaísta mexicano Octavio PAZ sustenta que não é apenas a História que constrói a vida dos 

indivíduos, mas também suas experiências vitais – irredutíveis a esquemas predeterminados – 

constroem a História (1998:18).  

Assim, o pensamento kelseniano deve sua formação não apenas ao influxo positivista, ao 

neokantismo e à separação weberiana entre ciência e política – apenas para citar as influências 

mais óbvias –, mas principalmente à história de vida do homem que o gerou. No presente tópico 

buscaremos situar – ainda que muito rapidamente, já que nosso objetivo é outro – Hans Kelsen 

em seu tempo
35

, sublinhando ao final a importância da Teoria Pura do Direito para a ciência 

jurídica contemporânea. É claro, contudo, que a interpretação biográfica tem seus limites, pois a 

obra humana se desvincula de seu autor, tornando-se autônoma. Com argúcia, observa PAZ: 

 

Não nego que a interpretação biográfica seja um caminho para chegar à obra. Só 

que é um caminho que pára às portas dela: para compreendê-la realmente 
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 Apud MICHILES, 2003:52. 

 
35

 O que implica relacionar sua obra com a de outros autores que lhe foram contemporâneos, pois, dialeticamente, os 

momentos parciais da biografia e da história estão relacionados, não podendo este último ser desprezado, já que: 

“Entre a vida e a obra encontramos um terceiro termo: a sociedade, a história” (PAZ, 1998:17). 
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devemos atravessá-las. Nesse momento a obra se desvincula de seu autor e se 

transforma numa realidade autônoma. [...] A obra se fecha ao autor e se abre ao 

leitor. O autor escreve impulsionado por forças e intenções conscientes e 

inconscientes, mas os significados de sua obra [...] nunca coincidem exatamente 

com esses impulsos e intenções. As obras não respondem às perguntas do autor, 

mas à do leitor (1998:16-17). 

 

Apesar de ter iniciado o desenvolvimento de sua obra em Viena (Áustria), Hans Kelsen é 

de nacionalidade tcheca – posteriormente se naturalizará, assumindo cidadania norte-americana –

, tendo nascido em Praga no dia 11 de outubro de 1881, conforme nos informa seu discípulo 

Rudolf A. MÉTALL na biografia dedicada ao autor: “Hans Kelsen: Leben und Werk” (1969). 

Ocorre que naquela época Praga fazia parte do Império Austríaco, integrante da monarquia 

austro-húngara (JABLONER, 1998:1), não sendo errôneo, portanto, chamar Kelsen de austríaco, 

embora tal qualificação nos pareça por demais inespecífica. Lado outro, qualificá-lo como tcheco 

é algo inexato, uma vez que à época de seu nascimento não existia uma nacionalidade tcheca 

propriamente dita.  

Quando Kelsen tinha apenas três anos, sua família – de origem judaica, fato que trouxe 

vários problemas ao jurista quando da ascensão nazista na Europa – mudou-se para Viena. 

LADAVAC comenta o fato e esclarece quais foram os interesses iniciais de Kelsen no campo do 

saber:  

 

Hans Kelsen was not only a very great jurist, he was a man of exceptional 

personal qualities who overcame many obstacles and setbacks in a life rich in 

events, changes and challenge. [...] At the age of three, his family, of German-

speaking, Jewish and middle-class origins, moved to Vienna, where Kelsen 

pursued his academic studies. In 1906 he was awarded a doctorate in law, even 

though his lifelong interests were largely concentrated in the humanistic and 

classical fields (philosophy, literature, logic, but also mathematics and natural 

science). His passion for knowledge in these areas however clearly exercised an 

important influence on much of his work throughout his life (1998:1)
 36

. 

 

Sua formação jurídica foi, segundo BOBBIO, basicamente publicista, razão pela qual o 

fenômeno do poder ocupará um lugar central em sua obra madura (1998:4). Dado curioso: o 

mais importante jurista do século XX interessou-se em estudar Direito por razões práticas. 

Inicialmente não demonstrou grande entusiasmo pelo curso, inclinando-se mais para a Filosofia e 

a Literatura. Depois, com o estudo das questões metodológicas que envolvem a ciência jurídica, 

o jovem Kelsen passou a se sentir mais atraído pelo Direito (JABLONER, 1998:2). 

Doutorou-se em Direito no ano de 1906 e de 1919 a 1930 ensinou na Universidade de 

Viena, tendo antes publicado “Hauptprobleme der Staatsrechtslehre” (1911), obra fundamental 

composta por mais de 700 páginas na qual já estão presentes vários temas que posteriormente 

serão aprofundados nas duas edições da “Teoria pura do direito”. 

Na verdade, a Teoria Pura do Direito não é uma criação intelectual isolada, pois foi 

trabalhada, repensada e retocada não apenas por Kelsen durante várias décadas, mas também por 

seus discípulos e seguidores que formaram a chamada escola normativista do Direito ou escola 
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 Tradução: “Hans Kelsen não foi apenas um grande jurista, mas um homem de excepcionais qualidades pessoais, 

que venceu muitos obstáculos e reveses em uma vida rica de acontecimentos, mudanças e desafios. [...] Quando 

tinha três anos de idade, sua família, judeus de classe média de fala alemã, mudou-se para Viena, onde Kelsen fez 

seus estudos universitários. Em 1906 doutorou-se em Direito, muito embora  seus interesses de toda a vida se 

concentrassem principalmente nos campos humanísticos e clássicos (filosofia, literatura, lógica, mas também 

matemática e ciências naturais). Sua paixão pelo saber nessas áreas exerceu visível e importante influência em 

grande parte da sua obra por toda a vida”. 
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de Viena (Wiener Schule). Além disso, é de se acrescentar que o pensamento kelseniano 

desenvolveu-se inicialmente no fértil ambiente cultural da efervescente Viena do início do século 

XX. 

 No contexto do modernismo vienense surgiram as importantes obras de Kafka, Rilke, 

Schnitzler, Trakl, Mann, Musil e Brecht, na literatura; Schönberg, Berg, Webern e Alban Berg 

na “nova música”; Klimt e Schiele na pintura e Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin na 

Filosofia, apenas para lembrar os nomes mais destacados. É claro que Kelsen não poderia 

permanecer indiferente diante de realidades tão ricas. O modernismo vienense, com sua 

particular compreensão das idéias-matrizes da civilização ocidental – quais sejam, a razão e a 

ciência – foi o primeiro e último movimento cultural de grande escala que influenciou de 

maneira determinante o pensamento e a sensibilidade ocidental Todos os -ismos que se seguiram 

não tiveram sua profundidade, sua força e sua impetuosidade.  

Os primeiros escritos de Kelsen são peças do precioso mosaico que se construía na Viena 

do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX e que foi impiedosamente 

destroçado pela miopia nazista
37

: 

 

Kelsen’s Vienna years fell in the heyday of Viennese modernism, which had 

begun with the famous fin de siècle. The modernist period continued for the first 

three decades of this century and it was only with the Ständestaat that it came to 

an abrupt end. In recent years numerous publications have appeared which 

address the social and historical conditions of this intellectually progressive 

period, the diverse ties among its leading figures and, finally, the cultural exodus 

from Austria. An important characteristic of Viennese modernism was the way it 

encompassed both culture understood in a more narrow sense and science 

(JABLONER, 1998:1)
38

. 

                                                 
37

 Embora tenha sido tratado na infância e na adolescência de maneira comum, inclusive tendo freqüentando o 

Akademisches Gymnasium – escola vienense de bom nível, mas nada excepcional, que preparava seus alunos para 

ocuparem postos medianos na sociedade (JABLONER,1998:2) – Kelsen representa o intelectual austríaco típico 

desse momento histórico. Combinando o rigor de uma formação clássica e um acurado senso ético, Kelsen encaixa-

se no arquétipo do genial scholar europeu de origem judaica que é obrigado a emigrar para a América devido ao 

intolerante totalitarismo nazi-fascista: “Hans Kelsen exerted a decisive influence on this period [ou seja, no 

modernismo vienense]. With his Pure Theory of Law he subjected the theoretical underpinnings of a discipline that 

had been practised for centuries – namely, jurisprudence – to a fundamental critique, while at the same time 

constructing a new foundation for legal theory. Both in his life and work, Kelsen conforms with a pattern often 

found in the leading figures of Viennese modernism: family background of assimilated Judaism; Viennese 

gymnasium schooling; involvement in the most progressive intellectual movements of the time; radicalism and 

acuity in his particular revolutionary approach; a unique combination of rationalism with an ethic of scientific 

world conception; development of a ‘theory’, founding of a ‘Viennese school’; world fame; emigration to America” 

(JABLONER, 1998:1). Tradução: “Hans Kelsen exerceu influência decisiva nesse período [ou seja, no modernismo 

vienense]. Com sua Teoria Pura do Direito ele submeteu aquilo que constituía o suporte teórico de uma disciplina 

praticada durante vários séculos – a saber, a ciência jurídica – a uma crítica fundamental, construindo, ao mesmo 

tempo, um novo alicerce para a teoria do direito. Tanto em sua vida como na obra, Kelsen se ajusta ao padrão que 

freqüentemente se encontra nas figuras mestras do modernismo vienense: raízes em uma família de judaísmo 

assimilado; formação acadêmica vienense; participação nos movimentos intelectuais mais progressistas da época; 

radicalismo e acuidade na específica abordagem revolucionária que adotou; uma conjugação inigualada de 

racionalismo com uma ética da concepção científica do mundo; desenvolvimento de uma ‘teoria’, a fundação de 

uma ‘escola vienense’; renome mundial; emigração para os Estados Unidos” 
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 Tradução: “O período em que Kelsen viveu em Viena coincidiu com o auge do modernismo vienense, o famoso fin 

de siècle. A era modernista se estendeu pelas três primeiras décadas do século 20, e só terminou, de forma abrupta, 

com o Ständestaat. Têm aparecido, nos últimos anos, numerosas publicações que examinam as condições sociais e 

históricas desse período intelectualmente progressista, os diversos vínculos criados entre suas figuras mais 

expressivas e, finalmente, o êxodo cultural da Áustria. Característica importante do modernismo vienense foi a 

forma como ele foi capaz de abarcar tanto a cultura entendida em sentido mais estrito como a ciência”. 
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Sobre a relação existente entre a Teoria Pura do Direito e a Atenas decadente do fim de 

milênio fala-nos Robert Walter – atual diretor do Instituto Hans Kelsen, localizado em Viena e 

criado em 1971 pelo governo austríaco para homenagear o autor em seu 90º aniversário e 

preservar seu espólio intelectual – no ensaio “A teoria pura do direito”, inserido na primeira 

edição brasileira da obra máxima de Kelsen: 

 

Freqüentemente se suscita a pergunta se existem motivos histórico-sociais para o 

nascimento da Teoria Pura do Direito, em Viena, no começo de nosso século, 

certamente em seu último período. Pode-se fazer referência ao ambiente crítico 

geral da época. Sigmund Freud desenvolvia, então, sua Psicanálise, surgia 

paulatinamente, a Escola neopositivista do Círculo de Viena, uma nova arte – 

pense-se, por exemplo, em Klimt – modifica-se, na ruptura do tradicional, 

Schönberg começava com sua música dodecafônica e estabelecia-se uma literatura 

crítica (certamente com Schnitzler). Pode-se falar de um espírito de modernidade, 

em cujo âmbito havia também lugar para uma nova Escola de Direito. Daí, é 

natural que a Teoria Pura do Direito subtraia, ocasionalmente, sua conexão com a 

ciência positivista do século XIX (in KELSEN, 2003:26). 

  

Os anos em Viena foram intelectualmente muito férteis para Kelsen, pois a capital 

austríaca oferecia ao jovem doutor em Direito opções variadas de pesquisa e vastos campos de 

estudo. Kelsen representou um papel central no modernismo vienense, apesar de tal fato não ser 

lembrando com freqüência nos dias de hoje. Basta lembrar, afirma Walter, que a escola de 

Viena, movimento intelectual que congregou e influenciou juristas de enorme envergadura tais 

como Adolf Merkl, Josef Kunz, Alfred Verdross, Franz Weyr, Felix Kauffmann e Felix Schreier 

(in KELSEN, 2003:10) gravitou em torno de sua figura. Todos esses cientistas do direito – e 

outros, tais como Erich Voegelin, Alf Ross, Charles Eisenmann, Luis Legaz y Lacambra e Franz 

Weyr – foram seus discípulos e, posteriormente, colaboraram para o desenvolvimento – e a 

crítica, quando era necessário – da Teoria Pura do Direito (LADAVAC, 1998:1). Sobre a 

dinâmica do grupo, escreveu Clemens JABLONER, atual vice-diretor do Instituto Hans Kelsen: 

 

Kelsen experienced a number of conflicts during his Austrian years with his 

colleagues at the University of Vienna. At the same time, though, he very soon 

succeeded in creating a circle of like-minded scholars. Seen from the perspective 

of a sociology of science, Viennese modernism developed via “circles”, 

characterized by both academic and private dynamics. Hans Kelsen lived with his 

family near the University and held regular weekly meetings with his circle. 

Indeed, it might be more apt to speak of the more prominent members of the 

circle, Adolf Julius Merkl and Alfred Verdross, as “companions” rather than 

“students”. In particular, Merkl’s contribution to the development of the Pure 

Theory of Law was substantial – which Kelsen always acknowledged (1998:5)
39

. 

 

A interação entre os diversos círculos intelectuais vienenses era intensa, razão pela qual 

Kelsen participou de discussões e debates em esferas culturais variadas como, por exemplo, a 
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 Tradução: “Em seus anos em Viena, Kelsen enfrentou não poucas disputas com seus colegas da Universidade de 

Viena. Todavia, ao mesmo tempo conseguiu criar um círculo de estudiosos que com ele tinham afinidade. Visto sob 

a perspectiva de uma sociologia da ciência, o modernismo vienense se desenvolveu por meio de ‘círculos’, 

caracterizados tanto pela dinâmica acadêmica como por vias privadas. Hans Kelsen morava com a família perto da 

Universidade e tinha encontros semanais regulares com seu círculo. Na verdade, seria mais apropriado falar dos 

membros mais proeminentes do círculo – Adolf Julius Merkl e Alfred Verdross – antes como ‘companheiros’ do que 

como ‘estudantes’. Foi particularmente substancial a contribuição de Merkl, sempre reconhecida por Kelsen, para 

o desenvolvimento da Teoria Pura do Direito”. 
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dos economistas neoliberais (Schumpeter, Hayek e Haberler). Todavia, segundo JABLONER, 

três foram as principais conexões intelectuais de Kelsen nos anos vienenses: o Partido Social 

Democrata Austríaco, o círculo de Viena e o círculo de Freud (1998:5). Vejamos no que 

consistiram tais conexões. 

Apesar de nunca ter se afiliado a partidos políticos, Kelsen manteve estreitos laços com o 

Partido Social Democrata Austríaco, cujos membros mais proeminentes foram Karl Renner, Otto 

Bauer e Max Adler. O primeiro deles professava idéias similares às de Kelsen e acreditava que o 

Estado deveria ter uma função neutra na sociedade, configurando-se como simples instrumento 

técnico de controle social (JABLONER,1998:6).  

O partido, de tendência marxista moderada, teve uma importante atuação nas reformas 

educacionais austríacas do início do século passado, das quais Kelsen participou ativamente. A 

linha esquerdista do dito partido influenciou de alguma forma o cidadão Hans Kelsen – não o 

jurista, axiologicamente neutro – e explica muitas de suas posições políticas, como a defesa da 

coletivização dos meios de produção. Essa idéia foi exposta em seu debate com Hayek, que 

defendia tese segundo a qual o socialismo e a democracia eram incompatíveis, posição refutada 

por Kelsen no ensaio “Democracia e socialismo” (JABLONER, 1998:7-8). 

Ao contrário de sua “tendência marxista”, as ligações de Kelsen com o círculo de Viena 

dos neopositivistas lógicos foram destacadas de forma ampla por diversos estudiosos, embora o 

próprio jurista tenha admitido que não fazia parte, formalmente, do referido grupo
40

. É certo que 

a Teoria Pura do Direito coincide com a negação da metafísica operada pela teoria 

neopositivista, mas em um ponto essencial ambas divergem, pois a última não acredita na 

possibilidade de uma ciência jurídica normativista. De acordo com os neopositivistas o Direito é 

pouco mais que uma Sociologia mais desenvolvida, pois não trata de normas per se, e sim de 

coisas, pessoas e suas relações (JABLONER,1998:7). Neurath, v.g., acreditava que falar em 

obscuras categorias do “ser” e do “dever-ser” seria um inadmissível retorno ao idealismo 

(JABLONER, 1998:8). 

Por outro lado, os contatos de Kelsen com Freud e a escola da psicanálise vienense foram 

muito profícuos, tendo influenciado profundamente o jurista. Em 1911 ele se tornou membro da 

Sociedade de Psicanálise de Viena, onde inclusive proferiu algumas palestras. A mais importante 

delas versava sobre a psicologia das massas em Freud e sua relação com a teoria do Estado, 

sendo posteriormente publicada como um denso artigo (KELSEN, 2000). Em vários aspectos a 

obra freudiana repercutiu na de Kelsen, mas talvez o momento mais importante dessa 

aproximação interdisciplinar seja o que culminou com a teoria dos tipos de personalidades 

democráticas e autocráticas, criada por Kelsen com base em conceitos e estruturas da psicanálise 

(JABLONER, 1998:9-10). Mais à  frente  voltaremos a tratar desse ponto.  
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 Em uma carta datada de 05/05/1963 e dirigida a Henk L. Mulder, pesquisador que então estudava o círculo de 

Viena, lemos o seguinte trecho da autoria de Kelsen, citado por JABLONER: “In response to your letter of March 

31, I would like to inform you that I did not belong to the so-called ‘Vienna Circle’ in the stricter sense of the word. 

I had personal contacts with this circle through my acquaintance with Prof. Schlick, Dr. Otto Neurath, Prof. Philipp 

Frank and Prof. Victor Kraft. What connected me to the philosophy of this circle – without being influenced by it – 

was its antimetaphysical thrust. From the very beginning I rejected the moral philosophy of this circle – as is 

formulated in Schlick’s ‘Issues of Ethics’. However, the writings by Philipp Frank and Hans Reichenbach on 

causality did influence my view of this issue. The journal ‘Erkenntnis’ published my essay ‘Die Entstehung des 

Kausalgesetzes aus dem Vergeltungsprinzip’ in its 8th volume and an essay titled ‘Causality and Retribution’  in its 

9th volume” (1998:7). Tradução: “Em atenção à sua carta de 31 de março, desejo informá-lo de que não pertenci ao 

chamado ‘Círculo de Viena’ no sentido mais estrito da palavra. Tive contatos pessoais com esse círculo em virtude 

das minhas relações com o Prof. Schlick, o Dr. Otto Neurath, o Prof. Philipp Frank e o Prof. Victor Kraft. O que me 

ligou à filosofia desse círculo – sem ser por ele influenciado – foi a sua ênfase antimetafísica. Desde o primeiro 

momento rejeitei a filosofia moral desse círculo – pela maneira como está formulada nas ‘Questões de Ética’ de 

Schlick. Entretanto, os escritos de Philipp Frank e Hans Reichenback sobre causalidade influenciaram minha visão 

dessa questão. A revista ‘Erkenntnis’ publicou meu ensaio ‘Die Entstehung des Kausalgesetzes aus dem 

Vergeltungsprinzip’, em seu 8º volume, e um ensaio intitulado “Causalidade e Retribuição”, no 9º volume”. 
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Um acontecimento curioso envolvendo a psicanálise freudiana e que esclarece alguns 

aspectos pessoais da vida de Kelsen – sempre muito reservada – é o incidente envolvendo um de 

seus mais devotados discípulos, Fritz Sander, que após renegar a Teoria Pura do Direito 

desenvolveu uma teoria jurídica da experiência, publicando um volume sobre o assunto em 1922. 

Tal não impediu Kelsen de auxiliá-lo em vários aspectos profissionais, quando Sander já 

ocupava o cargo de professor na Universidade alemã de Praga. Nada obstante, o antigo aluno 

acusou o mestre de plágio acadêmico. Ao seu turno, Kelsen respondeu imediatamente por meio 

de um inquérito disciplinar que tinha por objetivo investigar o conteúdo das acusações que, é 

claro, eram vazias. Mesmo após o grave episódio Kelsen retomou contato com Sander durante o 

chamado “período negro de Praga” e explicou o estranho comportamento do seu ex-discípulo 

como um caso mal-resolvido de complexo de Édipo, sendo que a acusação de plágio não passou 

de uma tentativa frustrada de matar simbolicamente o pai (JABLONER, 1998:9-10). 

Como JABLONER sugere, a vida de Kelsen na Áustria nunca foi totalmente tranqüila, 

nem na Universidade e nem como operador do direito. Em relação a este último aspecto, não se 

pode olvidar que Kelsen foi membro da Corte Constitucional Austríaca – a qual ajudou a criar 

quando da elaboração da Constituição da Áustria de 1920 –, tendo se envolvido em polêmicas de 

natureza política que acabaram lhe custando o cargo em 1930. Os ataques políticos foram tão 

ferozes que ele resolveu se mudar para Colônia, na Alemanha. Lá aprofundou seus estudos em 

Direito Internacional e continuou a desenvolver a Teoria Pura do Direito, além de atuar como 

professor na Universidade da cidade. Nessa época Kelsen publicou vários textos nos quais 

debatia com as grandes figuras intelectuais do momento, sendo famosa, por exemplo, sua 

controvérsia com Carl Schmitt, constitucionalista alemão de pronunciada orientação nazista 

(LADAVAC, 1998:1).  

Kelsen foi obrigado a abandonar sua cátedra em Colônia e partir para Genebra com 

esposa e duas filhas quando o partido nazista tomou o poder em 1933. Lá retomou sua carreira 

no Institut Universitaire des Hautes Études International
41

, mantendo freqüente contato com os 

meios científico-culturais da época, especialmente após a publicação da primeira edição da 

“Teoria pura do direito”, em 1934. Todavia, em 1940 Kelsen deixou a Europa devido ao 

aumento das manifestações anti-semitas por parte dos estudantes e, principalmente, em razão do 

início da Segunda Grande Guerra Mundial. Dirigiu-se então para os Estados Unidos da América. 

Situação dramática para um jurista de mais de cinqüenta anos criado no sistema romano-

germânico e com parcos conhecimentos de inglês
42

. Paradoxalmente, é somente na fase norte-

americana que Kelsen obteve a estabilidade necessária aos seus estudos. Ensinou em várias 

Universidades, publicou grandes obras – como a segunda e definitiva edição da “Teoria pura do 

direito” em 1960 – e participou ativamente dos destinos do mundo, tendo produzido estudos 

pioneiros no que tange à ONU e preparado os aspectos técnicos e legais do Tribunal de 

Nuremberg. Suas principais preocupações teóricas giraram em torno de temas até hoje atuais 

como a manutenção da paz e da cooperação internacional. Mesmo após sua aposentadoria 
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 “However, when the Nazis seized power in 1933 the situation at the University of Cologne changed rapidly, with 

the result that Kelsen was removed. Together with his wife and two daughters, he left for Geneva in autumn 1933 to 

start a new academic career at the Institut Universitaire des Hautes Études International”(LADAVAC, 1998:1). 

Tradução: “Entretanto, quando os nazistas tomaram o poder em 1933 a situação da Universidade de Colônia 

mudou rapidamente, razão pela qual Kelsen foi demitido. Junto com sua esposa e duas filhas, ele partiu para 

Genebra no outono de 1933 para iniciar uma nova carreira acadêmica no Institut Universitaire des Hautes Études 

International” 

 
42

 “Once again, the hurdles he was compelled to cross in settling into a new environment were by no means 

insignificant. Just on 60 years of age, with a poor knowledge of English, with no certainty regarding his career or 

his future, Kelsen embarked on yet another new life” (LADAVAC, 1998:2). Tradução: “Mais uma vez, não foram 

desprezíveis os obstáculos que foi obrigado a enfrentar para  ajustar-se a um novo ambiente. Chegando aos 60 

anos de idade, com pouco conhecimento de Inglês e sem nenhuma certeza sobre sua carreira ou seu futuro, encetou 

Kelsen vida nova”. 
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permaneceu trabalhando, tendo viajado por todo o mundo. Recebeu as mais diversas 

homenagens
43

, sendo amplamente reconhecido como o mais importante jurista do século, honra 

que poucos intelectuais experimentam enquanto vivos (LADAVAC, 1998:2). 

A construção teórica kelseniana é um esforço intelectual que está destinado a fazer parte 

do seleto grupo das teorias do direito que marcaram uma época. Pode-se concordar ou discordar 

das afirmações de Kelsen. Todavia, é inadmissível desconhecê-las ou – o que é pior – falsear-

lhes o sentido
44

.  

Em relação à extensão e à importância da obra kelseniana é de se ter em vista o seguinte 

excerto de TAMAYO Y SALMORÁN retirado de texto escrito por ocasião da morte do grande 

jurista
45

:  

 

Por más de medio siglo la ciencia del derecho y, particularmente, la filosofia 

jurídica, conocieron con Hans Kelsen los momentos más importantes y 

espetaculares de su historia. Más de 1300 obras entre libros y artículos se han 

dedicado a comentar las 626 publicaciones de Hans Kelsen, las cuales han 

recorrido el mundo en 24 lenguas, incluyendo el chino, el indonesio y el coreano. 

La Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen constituye la primera gran 

sistematización del conocimiento jurídico y, por ello, los filósofos del derecho y 

los juristas de todo el mundo están de acuerdo con el maestro Roscoe Pound en 

caracterizar a Hans Kelsen como el más grande jurista de la época, y en asignarle, 

en la historia de la filosofía jurídica, una posición igual a la que corresponde a 

Kant en la filosofía en General (1974:XIII). 

  

Hans Kelsen morreu em Berkeley, no dia 19 de abril de 1973, aos 92 anos de vida plena, 

legando-nos uma obra fundamental, densa e enorme. Sua parcela estritamente jurídica representa 

o ápice do positivismo jurídico. Após a criação máxima de Kelsen, a Teoria Pura do Direito, tal 

corrente começou a declinar
46

. Todavia, não é preciso ser positivista para compreender a 
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 “He also continued to travel all over the world, teaching and giving conferences as visiting professor in Geneva, 

Newport, The Hague [...], Vienna, Copenhagen, Stockholm, Helsingfors, Edinburgh and Chicago. He received 11 

honorary doctorates (Utrecht, Harvard, Chicago, Mexico, Berkeley, Salamanca, Berlin, Vienna, New York, Paris, 

Salzburg) and innumerable awards from all corners of the academic world” (LADAVAC, 1998:2). Tradução: 

“Também continuou a viajar por todo o mundo, ensinando e dando conferências como professor visitante em 

Genebra, Newport, Haia [...], Viena, Copenhague, Estocolmo, Halsinque, Edimburgo e Chicago. Recebeu 11 títulos 

de doutor honoris causa (Utrecht,  Harvard, Chicago, México, Berkeley, Salamanca, Berlim, Viena, Nova York, 

Paris, Salzburgo) e inúmeras distinções de todas as partes do mundo acadêmico”. 
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 Sublinhe-se que, assim como no caso de Hegel, é importante distinguir com clareza o que disseram os discípulos 

de Kelsen daquilo que disse o próprio autor. Com efeito, existem kelsenianos de esquerda e de direita e acima dos 

dois grupos há Kelsen. É nele que se devem centrar os esforços interpretativos.  

 
45

 É claro que os números apresentados por Tamayo y Salmorán estão desatualizados. E cremos ser praticamente 

impossível catalogar hoje, mais de trinta anos após a morte de Kelsen, as obras dedicadas a ele e às suas teorias. 

Quanto à bibliografia kelseniana, uma lista completa dos escritos do jurista – listados cronologicamente e por temas 

– pode ser encontrada no livro de Robert Walter publicado em 1985: “Hans Kelsen: Ein Leben im Dienste der 

Wissenschaft” (LADAVAC, 1998:3). 
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 Hoje assistimos aos últimos suspiros do positivismo jurídico enquanto teoria. Isso porque assim como as doutrinas 

que lhe são contrárias – principalmente as do neojusnaturalismo e as do realismo jurídico –, não consegue explicar 

satisfatoriamente os fenômenos jurídicos (GOYARD-FABRE, 2002:I e ss.). BOBBIO entende que não é o 

positivismo jurídico enquanto teoria – em especial sua versão normativista – que está em crise, mas sim a chamada 

ideologia positivista extremada: “Personally I feel that what is in crisis is not so much the normativist model as 

legal positivism. What is in crisis is the positivist ideology of the primacy of the law of the state, the supremacy of 

legislation in relation to jurisdictional law or contractual law. This is so because of the poor technical quality of 

legislative output, because of disproportionate quantities of legislation and also because of the growing complexity 

of social phenomena requiring regulation” (1998:4). Tradução: “Pessoalmente, sinto que o que está em crise não é 
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dimensão e a importância da obra kelseniana para o Direito atual. Afirma o professor Edgar de 

Godói da MATA MACHADO: 

 

A Teoria Geral do Direito encontra na obra de Hans Kelsen, qualquer que seja o 

juízo crítico que se lhe faça, o maior e mais poderoso impulso de elaboração. 

Pode-se mesmo afirmar que nenhum autor contribuiu, tanto quanto o fundador da 

Escola de Viena, para dar estatuto próprio à ciência do direito positivo 

(1995:147). 

 

Por sua vez, Vittorio Frosini, recém-falecido professor de Filosofia do Direito da 

Universidade de Catania (Itália), costumava comparar a importância de Kelsen no Direito com a 

de Spinoza na Filosofia: 

 

Di Kelsen, dirà Frosini, si può ripetere ciò che affermava Hegel in relazione a 

Spinoza: è necessario spinozieren per poter philosophieren. Il sistema di Spinoza 

rappresentò un momento chiave nella storia del pensiero europeo, che per ciò 

stesso doveva essere superato. Secondo Vittorio Frosini, Kelsen assomiglia a 

Spinoza: in entrambi c’è un’identica esigenza speculativa di un assoluto monismo, 

in funzione del quale Dio diventa natura per Spinoza e lo Stato diventa diritto in 

Kelsen. All’ordo rerum e all’ordo idearum del primo corrisponde il parallelismo 

tra i fatti e le norme propugnato dal secondo (PÉREZ LUÑO, 2003:6)
47

. 

 

Chaïm PERELMAN reconhece a inestimável contribuição de Kelsen para a ciência 

jurídica: 

 

O esforço notável de Hans Kelsen de constituir uma ciência do direito livre de 

toda ideologia, de toda intervenção de considerações extra-jurídicas, e que se 

concretizou pela elaboração de sua teoria pura do direito (Reine Rechtslehre), foi 

talvez o fato que suscitou mais controvérsias entre os teóricos do direito do último 

meio século.  As teses apresentadas por esse mestre inconteste do pensamento 

jurídico, com a clareza e a força de convencimento que caracterizam todos os seus 

escritos, colocaram em questão tantas idéias comumente admitidas, atingiram 

tantas conseqüências paradoxais [...] que nenhum teórico do direito poderia nem 

as ignorar nem abster-se de posicionar-se a seu respeito (1993:1). 

 

Kelsen tinha plena consciência de sua filiação e entendia que deveria extrair as 

conseqüências lógicas finais da teoria positivista que vinha sendo gestada há algum tempo na 

Alemanha
48

. Seus antecessores estancaram no meio do caminho talvez por estarem temerosos em 

                                                                                                                                                             
tanto o modelo normativista quanto o positivismo jurídico. O que está em crise é a ideologia positivista do primado 

do direito estatal, a supremacia da legislação em relação à jurisprudência e o contrato. Isso ocorre devido à 

medíocre qualidade técnica da produção legislativa, às quantidades desproporcionais de legislação, e também em 

virtude da crescente complexidade dos fenômenos sociais que demandam regulamentação”. 

 
47

 Tradução: “Em relação a Kelsen, dirá Frosini, pode-se repetir aquilo que afirmava Hegel sobre Spinoza: é 

necessário spinozieren para poder philosophieren. O sistema de Spinoza representou um momento chave na história 

do pensamento europeu, que por isso mesmo devia ser superado. Segundo Vittorio Frosini, Kelsen se assemelha a 

Spinoza: em ambos há uma idêntica exigência especulativa de um absoluto monismo, em função do qual Deus se 

torna natureza para Spinoza e o Estado se torna direito em Kelsen. Ao ordo rerum e ao ordo idearum do primeiro 

corresponde o paralelismo entre os fatos e as normas propugnado pelo segundo”. 

 
48

 Exemplifiquemos: a noção de norma fundamental – ou seja, o elemento mais controvertido da Teoria Pura do 

Direito – não é criação exclusiva de Kelsen. Ele apenas sistematizou a idéia, pressuposto básico de qualquer escola 

jurídico-positivista: “O próprio Kelsen afirma que a postulação da norma fundamental não é inovação sua. Os 
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relação a essas conseqüências. Kelsen, ao contrário, aceitando e assumindo todos os riscos, 

construiu a maior, a mais completa e a mais coerente teoria jurídica do século XX.  

Horst Dreier, citado por Robert Walter no ensaio que serve de introdução à edição da 

“Teoria pura do direito” publicada pela Universidade da Colômbia (Bogotá)
49

, informa-nos que a 

Teoria Pura do Direito é a “[...] mais conseqüente, clara e conceitualmente aguda forma de 

ciência do direito positivista” (in KELSEN, 2003:25). No mesmo sentido manifesta-se Karl 

LARENZ, para quem a Teoria Pura do Direito é, apesar das limitações que os postulados 

positivistas lhe impõem, a mais grandiosa tentativa de fundamentação da ciência jurídica do 

século que findou (1997:82).  

Em síntese, pode-se afirmar que com Kelsen o Direito deixou de ser alquimia 

jusnaturalista e se configurou como pura e científica química positivista, atingindo a maturidade 

e experimentando assim todos os problemas próprios dessa complexa fase da existência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – O NORMATIVISMO JURÍDICO DE HANS KELSEN 

 

 

1. A NORMA FUNDAMENTAL E A CIÊNCIA JURÍDICA 

 

“A atmosfera que cerca esse problema é terrível. Névoas densas da 

linguagem estão situadas em torno do ponto problemático. É quase 

impossível avançar em sua direção” (306). Mas Wittgenstein também 

pensava: “Queremos entender algo que já está diante de nossos olhos” 

(IF, 89). “Os aspectos das coisas mais importantes para nós estão ocultos 

por sua simplicidade e familiaridade” (IF, 129). [...] aquilo a respeito do 

que nos questionamos em filosofia é realmente muito simples, mas não 

conseguimos vê-lo, porque nossa maneira de ver está enfeitiçada por 

analogias e metáforas lingüísticas enganadoras. “A filosofia é uma luta 

contra o enfeitiçamento de nosso entendimento pelos meios de nossa 

linguagem” (IF, 109). [...] Em IF, 309, ele pergunta: “Qual é o teu 

objetivo na filosofia?” E responde: “Mostrar à mosca a saída da redoma 

[Fliegenglas]”.  

 

       Ernst Tugendhat
50

 

 

 

O campo específico de nossas investigações localiza-se no tratamento dispensado por 

Kelsen ao valor da justiça. Contudo, antes de enfrentar o tema é necessário visualizar alguns 

                                                                                                                                                             
juristas assim já faziam, ainda que de forma inconsciente. De fato, ao analisarmos uma ordem jurídica positiva, 

buscamos na norma superior o fundamento de validade da norma inferior, e ao atingirmos a Constituição, 

pressupomos que a ela devemos obedecer. Não indagamos por que devemos obedecer-lhe, pois pressupomos que 

devemos” (GOMES, 2000:198). 
49

 Traduzido do castelhano por José Cretella Júnior e Agnes Cretella e inserido na tradução brasileira da edição de 

1934 da “Teoria pura do direito”. 
50

 TUGENDHAT, 1992:47-48. 
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conceitos basilares de sua teoria propriamente jurídica, conforme advertem ALMEIDA e 

BITTAR
51

, sem, obviamente, termos a pretensão de passar em revista a longa e profícua obra 

kelseniana.  

Com o que restou dito não se afirma que há uma relação necessária entre a Teoria Pura do 

Direito e as perquirições axiológicas de Kelsen, mas sim que existe uma relação importante
52

 

entre os dois campos, como veremos especialmente nas questões que envolvem o conceito de 

ciência do direito, a pureza metodológica e a função da norma fundamental. Não podemos, 

portanto, aceitar de forma irrestrita a opinião de Recaséns Siches, para quem é possível discordar 

completamente do relativismo axiológico de Kelsen sem promover o menor abalo nas estruturas 

de sua teoria jurídico-científica.
53

 

Pois bem, Kelsen engloba em um único corpo teórico o criticismo kantiano e algumas das 

principais posições do positivismo jurídico moderno
54

, muito distante das posições ingênuas de 

Austin e de Benthan, da jurisprudência dos conceitos de von Jhering, da escola histórica de von 

Savigny e, principalmente, dos exegetas franceses. Na época em que o mestre de Viena começou 

a escrever sua obra o positivismo jurídico já se encontrava firmemente assentado nas obras de 

Paul Laband, Otto Mayer e Edmund Bernatzik. É de se frisar com Walter que, conforme vimos 

supra, apesar de não se relacionar diretamente com o círculo de Viena de Schlick, Carnap e 

Neurath, o positivismo kelseniano coincide com esses estudiosos na negação científica da 

metafísica (in KELSEN, 2003:25). 

A teoria jurídica de Kelsen não é, todavia, mera repetição ou continuação dos positivistas 

do início do século XX, sendo que em vários e importantes pontos Kelsen discorda de suas 

posições. Assim, por exemplo, o autor rejeita a qualificação da Teoria Pura do Direito como 

mero “labandismo”, observando que Laband, apesar de ter ensaiado uma distinção entre direito e 
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 “Para que se possa compreender com todo rigor necessário o que Hans Kelsen pretende em sua teoria acerca do 

valor justiça, é mister atravessar a longa planície de suas investigações propriamente jurídicas. Ou seja, para que 

se possa dizer algo sobre o Kelsen da justiça, é necessário passar anteriormente pelo esquadrinhamento de 

conceitos-chave e pontos nodais de desenvolvimento de sua teoria do Direito” (2002:335). 

 
52

 Além de Almeida e Bittar, também Gomes acredita que existem fortes conexões entre as obras jurídicas, políticas 

e axiológicas de Kelsen, posição com a qual concordamos, não obstante a autoridade da fala de Recaséns Siches, 

que transcrevemos na próxima nota. Segundo GOMES: “Como visto, a Ciência do Direito tem, em Kelsen, caráter 

meramente descritivo. Não interessa, para o cientista jurídico, isto é, para o jurista, o conteúdo de uma 

determinada ordem jurídica, ou, em outros termos, se o conteúdo de determinada ordem jurídica é justo ou injusto. 

Que razão teria levado Kelsen a essa postura extrema em relação à neutralidade axiológica da Ciência do Direito? 

A resposta só pode ser uma: o relativismo filosófico. Em nosso entendimento, é o relativismo filosófico que governa 

todas as concepções kelsenianas” (2000:192, grifo nosso). 

 
53

 Bem se vê que RECASÉNS SICHES busca justificar sua própria atitude em relação à obra kelseniana. Ele a 

admira, porém não a reproduz integralmente em suas concepções axiológico-jurídicas: “Puede uno disentir 

diametralmente del relativismo kelseniano en materia de valores, sin que esta radical discrepancia afecte en lo más 

mínimo la validez que uno pueda reconocer a varias de las tesis de la teoría jurídica pura del eminente maestro 

austro-americano. Así tambien resulta perfectamente correcto estar de acuerdo con varios puntos de la Teoría 

general del Derecho de Kelsen y no compartir el relativismo axiológico de éste, antes bien, empeñarse en el 

desarrollo de una estimativa objetiva” (1970:407).  

 
54

 É reveladora a opinião de KELSEN, para quem Kant já é, pelo menos na “Crítica da razão pura” e in potentia, 

positivista: “A posição de Kant é bem peculiar. Acostumamo-nos a qualificar seu sistema como ‘idealismo’, 

opondo-o ao positivismo. Mas isso não é correto. O idealismo kantiano já é positivista em virtude de seu caráter 

crítico. A filosofia transcendental pode ser justamente interpretada apenas como uma teoria da experiência. 

Pensada com lógica e profundidade, ela deveria conduzir, mesmo no terreno da filosofia dos valores, à recusa de 

qualquer Absoluto metafísico, a teorias relativistas. Com a mesma constância com que se evidencia o caráter 

antimetafísico e, portanto, positivista da filosofia kantiana da natureza, tradicionalmente afirma-se a oposição mais 

nítida entre a moral e o raciocínio político dessa mesma filosofia, e sua atitude cético-relativista fundamental, e 

essa concepção pode ser apoiada nas próprias palavras de Kant” (2000:373). 
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política, não obteve sucesso na empresa, pois sua teoria não passa de uma ideologia do princípio 

monárquico (apud TREVES, 1987:333). 

Para MIRANDA AFONSO, dois grandes propósitos norteiam a obra kelseniana: a 

construção de uma ciência do direito autônoma e independente e a extração das últimas 

conseqüências dos postulados positivistas (1984:5).  A Teoria Pura do Direito é, portanto, como 

sustenta JABLONER, uma epistemologia e uma reação contra as correntes que tradicionalmente 

explicavam a natureza do fenômeno jurídico: 

 

All in all, the Pure Theory of Law thus has a dual function: on the one hand, it is 

an epistemology, a “methodology” upon which jurists can base legal science (in 

the sense of Rechtsdogmatik, a specifically German concept); on the other hand, 

however, it also represents a critical dispute with conventional jurisprudence, 

which Kelsen accused of distorting positive law “ideologically” under the guise of 

seemingly juridical constructions (Ideologiekritik) (1998:3)
55

. 

 

Um elemento que diferencia a doutrina de Kelsen do positivismo jurídico lato sensu é a 

sua profunda fundamentação filosófica. Os comentadores têm enfatizado especialmente sua 

ligação com a obra de Kant, o que deve ser feito com o devido cuidado. Nota-se, antes de tudo, 

que além da idéia de norma fundamental como hipótese lógico-transcendental – que se deve 

tanto à Kant quanto à leitura de Kant efetuada por Cohen
56

 –, Kelsen lança mão, como vimos, da 

clássica distinção kantiana dos mundos do ser e do dever-ser.  

Kelsen pretendeu construir um conhecimento antimetafísico do direito assim como Kant 

fizera no campo das ciências naturais. Mas não se pode confundir – retornaremos a este ponto – 

a filosofia pura kantiana, seu criticismo transcendental assumido por Kelsen, com sua filosofia 

jurídica, amplamente jusnaturalista e metafísica. O Kant da “Crítica da razão pura” é peça 

fundamental para a Teoria Pura do Direito, todavia o Kant da “Crítica da razão prática”, da 

“Fundamentação da metafísica dos costumes” e da “Metafísica dos costumes” é, para Kelsen, 

apenas mais um teórico jusnaturalista a ser criticado. Kelsen explicitou com bastante clareza sua 

posição em carta dirigida a Renato Treves: 

 

Il est absolument vrai que le fondement philosophique de la Théorie Pure du Droit 

repose sur la philosophie kantienne ou, plus précisément, sur l’interprétation 

cohenienne de sa philosophie. [...] Tout comme la philosophie transcendantale de 

Kant s’érige contre la métaphysique, la Théorie Pure du Droit s’érige contre le 

droit naturel, celui-ci étant le correspondant exact, dans le domaine de la realité 
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 Tradução: “Ao fim e ao cabo, a Teoria Pura do Direito tem, assim, função dupla: por um lado, é uma 

epistemologia, uma ‘metodologia’ sobre a qual os juristas podem basear a ciência jurídica (no sentido da 

Rechtsdogmatik, que é um conceito especificamente alemão); por outro lado, entretanto, também representa uma 

disputa crítica com a ciência do direito convencional, que Kelsen acusou de distorcer o direito positivo 

‘ideologicamente’ sob o disfarce de construções aparentemente jurídicas (Ideologiekritik)”. 

 
56

 Para JABLONER, a originalidade de Kelsen consistiu na aplicação de uma estrutura filosófica já satisfatoriamente 

estabilizada à então caótica seara jurídica. Assim, Kelsen obteve as respostas que procurava para a fundamentação 

da ciência do direito no rico legado kantiano: “Kelsen’s method can be seen to be influenced by Kant’s 

transcendental philosophy in the broadest sense. Parallels to contemporary neo-Kantian approaches can be found – 

in particular, Cohen – but they only become evident in the later development of the Pure Theory of Law, most 

notably with the introduction of the basic norm. Kelsen’s originality lies in the fact that he had recourse to 

theoretical models already developed in philosophy, which he used in order to found his legal science” (1998:4). 

Tradução: “Pode-se notar que o método de Kelsen é influenciado pela filosofia transcendental de Kant no sentido 

mais lato. Podem-se encontrar enfoques neokantianos contemporâneos – particularmente o de Cohen –, mas só se 

tornam evidentes no desenvolvimento posterior da Teoria Pura do Direito, muito especialmente com a introdução 

da norma fundamental. A originalidade de Kelsen está no fato de que ele recorreu a modelos teóricos desenvolvidos 

em filosofia, que usou a fim de fundar sua ciência jurídica”. 
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sociale, en général, et du droit positif en particulier, de la métaphysique. [...] Dans 

la mesure où la Théorie Pure du Droit a essayé, de façon tout à fait inédite, de 

présenter la philosophie de Kant comme une théorie du droit positif (à l’opposé de 

Stammler, encore très lié à la théorie du droit naturel) elle est allée, dans un 

certain sens, au-delà de la pensée de Kant qui, dans sa doctrine du droit, 

abandonna la méthode transcendantale (apud TREVES, 1987:334)
57

. 

 

De acordo com TREVES, ao mesmo tempo em que se afasta do Kant jusnaturalista, 

Kelsen também se distancia, em certo sentido, da escola neokantista que desenvolveu suas idéias 

com base nesse mesmo Kant que enxergava a liberdade como o único direito natural do 

homem
58

. Kelsen se ocupa de conceitos puros na construção da Teoria Pura do Direito, 

orientando seu pensamento para o a priori jurídico. (TREVES, 1987:328). Mais um ponto de 

ligação com o Kant da “Crítica da razão pura”. Para MIRANDA AFONSO, “[...] o 

conhecimento que Kant denomina a priori é aquele que independe da experiência e se distingue, 

portanto, do conhecimento empírico” (1984:22). Esse é o sentido da filosofia transcendental (e 

não transcendente) kantiana, que não se baseia na experiência sensível. O termo “transcendental” 

se opõe a “empirismo”, conforme preceitua LALANDE
59

. Por isso o objeto da filosofia 

transcendental não são os dados da experiência, mas as condições do conhecimento científico 

(MIRANDA AFONSO, 1984:23). 

Pois bem, feitas as presentes ressalvas pode-se sustentar que assim como Kant havia se 

perguntado como era possível conhecer, referindo-se às ciências naturais, Kelsen se pergunta 

como é possível conhecer o fenômeno social chamado direito. Para tanto, é preciso pensar – à 

maneira kantiana – um pressuposto lógico-transcendental capaz de fundamentar toda a ordem 
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 Tradução: “É absolutamente verdadeiro que o fundamento filosófico da Teoria Pura do Direito se assenta na 

filosofia kantiana ou, mais precisamente, na interpretação coheniana dessa filosofia. [...] Assim como a filosofia 

transcendental de Kant se erige contra a metafísica, a Teoria Pura do Direito se erige contra o direito natural, este 

sendo o correspondente exato, no domínio da realidade social, em geral, e do direito positivo em particular, da 

metafísica. [...] Na medida que a Teoria Pura do Direito tentou, de maneira totalmente inédita, apresentar a 

filosofia de Kant como uma teoria do direito positivo (em oposição a Stammler, ainda muito ligado à teoria do 

direito natural) ela foi, em um certo sentido, além do pensamento de Kant que, em sua doutrina do direito, 

abandona o método transcendental”. 

 
58

 “[...] bien qu’en suivant les principes de l’école néo-kantienne pour ce qui se rapporte à la ‘pureté’ et à la 

tentative d’appliquer au champ du droit la méthode transcendantale employée par Kant dans sa ‘Critique de la 

raison pure’, Kelsen se détache de plusieurs partisans de cette école, Stammler et Sander notamment. Selon ces 

auteurs, en effet, on ne peut pas, dans l’étude du droit, s’occuper uniquement du concept selon les principes de la 

logique transcendantale, mais il faut s’occuper aussi du phénomène juridique et de l’idée du droit selon les 

principes de l’esthétique et de la dialectique transcendantale. Pour Kelsen au contraire, le droit n’est pas autre 

chose que concept, ou mieux ensemble de concepts intellectuels purs qui sont produits par une activité cognitive 

créatrice d’un droit réduit à une ensemble de propositions juridiques, constitutives de la science du droit” 

(1987:328). Tradução: [...] ainda que siga os princípios da escola neokantista no que concerne à ‘pureza’ e à 

tentativa de aplicar no campo do direito o método transcendental empregado por Kant na sua ‘Crítica da razão 

pura’, Kelsen se destaca de vários partidários dessa escola, notadamente Stammler e Sander. De acordo com esses 

autores, com efeito, não se pode, no estudo do direito, se ocupar unicamente do conceito segundo os princípios da 

lógica transcendental, mas é preciso se ocupar também do fenômeno jurídico e da idéia de direito segundo os 

princípios da estética e da dialética transcendental. Para Kelsen, ao contrário, o direito não é outra coisa senão 

conceito, ou melhor, um conjunto de conceitos intelectuais puros que são produzidos por uma atividade cognitiva 

criadora de um direito reduzido a um conjunto de proposições jurídicas, constitutivas da ciência do direito”. 
59

 O vocábulo é tomado em seu sentido kantiano: “Em Kant, transcendental aplica-se sempre, originariamente, a um 

conhecimento. A palavra é oposta ora a empírico (em dois sentidos diferentes), ora a transcendente, ora a 

metafísico. É transcendental, por oposição ao empírico, aquilo que é uma condição a priori e não um dado da 

experiência” (1993:1151). Já a palavra “transcendente” recebe a seguinte definição por parte de LALANDE: “[...] 

aquilo que está além de toda experiência possível, quer ao falar de realidades, de seres, quer ao falar de princípios 

de conhecimento. Este sentido pertence sobretudo a Kant. [...] Kant opõe nitidamente (em princípio) transcendente a 

transcendental” (1993:1154).  
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jurídica. Surge então a norma fundamental (Grundnorm), que tem função eminentemente 

epistemológica na teoria kelseniana, razão suficiente para afirmar que o normativismo de Kelsen 

não é um mero logicismo no qual as normas inferiores são obtidas por meio de um processo 

hipotético-dedutivo que tem como premissa maior a norma fundamental. Ao contrário, essa 

última não se esgota em seu aspecto lógico: 

 

[...] é preciso uma “hipótese lógica transcendental” para torná-la [a ordem 

jurídica] pensável, isto é, para dar conta da exigência racional segundo a qual se 

opera a “instituição do elemento fundamental das operações de criação do 

direito”. Em outras palavras, a pirâmide jurídica não é uma metáfora lógica. 

Oferece uma maquete epistemológica na qual, como no criticismo kantiano, as 

problemáticas da possibilidade e da validade estão ligadas – o que permite 

responder à questão de saber “por que as normas de uma ordem de coação eficaz 

devem ser aplicadas ou obedecidas”. A resposta é clara: é uma exigência a priori 

da razão humana que se delineia em toda ordem de direito: a universalidade 

transcendental identifica-se com a pura racionalidade (GOYARD-FABRE, 

2002:352). 

 

A norma que confere validade a todo o sistema jurídico é, portanto, a norma 

fundamental
60

, pressuposto hipotético lógico-transcendental
61

 para que se possa conhecer 

cientificamente o direito. Se quisermos dar uma interpretação normativa ao direito devemos 

pressupor a norma fundamental, hipótese
62

 sem a qual é problemático pensar o fundamento de 
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 Não é nosso objetivo discutir a viabilidade teórica da norma fundamental. Para tanto, remetemos às obras de 

MIRANDA AFONSO (1984), GOMES (2000) e, é claro, às duas edições da “Teoria pura do direito” (KELSEN, 

1997 e 2003) e à “Teoria geral do direito e do estado” (KELSEN, 1995). O problema da norma fundamental – que 

Kelsen também chamou de “constituição em sentido lógico-jurídico” – é certamente o calcanhar de Aquiles da 

Teoria Pura do Direito, não porque seja inadequada a sua formulação científica, mas pela quantidade de críticas a 

que deu margem, o que, de certa forma, é algo bastante positivo. WARAT (1981) nota que atualmente quase todos 

os âmbitos da ciência jurídica criticam a idéia kelseniana de uma norma fundamental hipotética. Norbert 

ROULAND a qualifica, ironicamente, de “misteriosa” (1991:297). Até mesmo os dogmáticos rechaçam tal 

concepção, já que por carecer de conteúdo a Grundnorm não teria nenhum valor para a prática jurídica concreta. 

Além disso, a norma fundamental não se conformaria com a maneira de pensar do “jurista de ofício”, para quem 

uma pressuposição transcendental não possui qualquer utilidade. Para o prático do foro o direito encontra 

fundamento na Constituição positiva (WARAT, 1981). Mas é claro que em termos de ciência do direito essa solução 

é tão ingênua quanto insustentável. Na verdade, a discussão sobre o estatuto teórico da norma fundamental é imensa 

e infindável e não poderia ser feita aqui, razão pela qual as indicações deste tópico são meramente instrumentais em 

relação à segunda parte do presente trabalho. 
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 A norma fundamental é transcendental – tal qualificação lhe foi dada pelo próprio Kelsen – porque torna possível 

a ciência do direito, como vimos. Por sua vez, GOMES matiza o tema de forma interessante: “O que há de 

transcendental na norma fundamental é que ela torna possível o direito e a Ciência do Direito, assim como as 

categorias kantianas tornam possível a ciência e a liberdade torna possível a Ética. Embora haja essa 

característica comum, a norma fundamental não pode ser considerada transcendental, pois não apresenta uma 

característica essencial da transcendentalidade: não é norma a priori, mas pressuposta a partir da experiência. 

Além disso, a norma fundamental não pode ser considerada norma transcendente (metafísica), pois é pressuposta a 

partir da experiência. Só pode ser considerada transcendente, assim como a liberdade em Kant, no sentido de que a 

ela não corresponde um objeto da experiência, isto é, uma norma positiva” (2000:191, grifo nosso). Discordamos 

do trecho sublinhado, já que a norma fundamental não torna possível o direito, mas sim o Direito, i. e., a ciência 

jurídica; da mesma forma, as categorias kantianas não tornam possível a natureza, mas antes o conhecimento 

científico da natureza. A existência da natureza e do direito é dado empiricamente verificável, não se pergunta sobre 

a possibilidade de ambos. Seu conhecimento científico é que pode ser possível ou não. 
62

 Muito já se disse sobre a pretensa mudança de opinião de Kelsen acerca da natureza da norma fundamental. Seria 

ela uma hipótese ou uma simples ficção jurídica? A questão é espinhosa e merece estudo aprofundado, mas alguns 

pontos parecem estar claros. Na obra póstuma “Teoria geral das normas” (publicada em 1979, ou seja, seis anos 

após a morte do jurista), Kelsen afirma ser a norma fundamental uma ficção jurídica, baseando-se para sua 

formulação na obra de Hans Vaihinger intitulada “Filosofia do como-se” (Die Philosophie des Als-Ob). Todavia, a 
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validade do direito de forma científica, i. e., desvinculada de quaisquer especulações metafísicas: 

“Uma teoria coerente do ordenamento jurídico e a teoria da norma fundamental são 

indissociáveis” (BOBBIO, 1999b:62). É claro que como pressuposto a norma fundamental não é 

positiva, não se confundindo com a Constituição do Estado: 

 

                                                                                                                                                             
obra “Teoria geral das normas” (“Allgemeine theorie der normen”), editada pelo Instituto Hans Kelsen, reúne vários 

textos do jurista, alguns deles não destinados à publicação, conforme se pode observar na introdução preparada por 

K. Ringhofer e R. Walter. Muitos dos textos que a compõem têm a datação incerta e não se sabe quando Kelsen 

efetivamente pensou ser a Grundnorm uma espécie de ficção jurídica. Devido ao fato da “Teoria geral das normas” 

ser a última grande obra de Kelsen, passou-se a acreditar que ele havia mudado a opinião exposta na última edição 

da “Teoria pura do direito”, na qual a norma fundamental é tratada como hipótese lógico-transcendental. O professor 

José Florentino Duarte, que traduziu a “Teoria geral das normas” para o português, escreveu – com entusiasmo – na 

sua introdução, datada de 1986: “Um dos pontos retificados por Kelsen, e de grande repercussão, refere-se à norma 

fundamental, porque muito já se explicou sobre esta matéria, e tudo o que disseram está, agora, revogado. Assim, a 

norma fundamental, neste tratado, recebeu conceituação nova e definitiva, corrigindo, o autor mesmo, o que 

escrevera anteriormente ao tratá-la como hipótese. Esse acontecimento, repito, é da mais elevada importância, pois 

tornou inválido não apenas o que ele próprio explanara como também tudo quanto outros divulgaram sobre a 

Teoria da Norma Fundamental. No novo conceito, a norma fundamental – a que fundamenta a validade de um 

ordenamento jurídico – passou a ser vista como uma norma fictícia, meramente pensada, produto de um mero ato 

de vontade também fictício: ‘... uma autêntica ou ‘verdadeira’ ficção no sentido do da Filosofia do Como-Se 

vaihingeriana... Por conseguinte, é de se considerar que a norma fundamental no sentido da Filosofia do Como-Se 

vaihingeriana não é uma hipótese – como eu mesmo ocasionalmente a qualifiquei – e sim uma ficção que se 

diferencia de uma hipótese pelo fato de que ela é acompanhada pela consciência ou, digo, deve ser acompanhada; 

pelo fato de que a realidade não lhe corresponde’” (in KELSEN, 1986:VIII-IX). Entretanto, em 1987 – uma ano 

após a edição brasileira da “Teoria geral das normas” – essa idéia perdeu força graças à publicação de uma carta até 

então inédita de Kelsen, datada de 3 de agosto de 1933 (antes, portanto, da formulação definitiva da “Teoria pura do 

Direito”) e destinada a Renato Treves (o documento encontra-se inserido em TREVES, 1987). Nesse texto o mestre 

afirma expressamente que, no início, pensara em construir a norma fundamental inspirando-se em Vaihinger, mas 

como tal fora muito problemático, optou pela via kantiana e, com base em Cohen, arquitetou a norma fundamental 

como uma hipótese lógico-transcendental. Nas palavras de Kelsen: “Même si, dans un certain sens, il est exact 

d’affirmer que la théorie de la norme fondamentale trouve son origine dans le principe de l’économie de la pensée 

de Mach et dans la théorie de la fiction de Vaihinger, je préfère renoncer, à la suite de nombreux malentendus, à 

m’inspirer de ces deux auteurs. L’essentiel est que la théorie de la norme fondamentale découle entièrement de la 

méthode de l’hypothèse développée par Cohen” (apud TREVES, 1987:335). Tradução: “Mesmo se, em um certo 

sentido, é exato afirmar que a teoria da norma fundamental encontra sua origem no princípio da economia do 

pensamento de Mach e na teoria da ficção de Vaihinger, prefiro desistir, em razão de numerosos mal-entendidos, de 

me inspirar nesses dois autores. O essencial é que a teoria da norma fundamental deriva inteiramente do método da 

hipótese desenvolvido por Cohen”. Assim, o caminho de evolução da norma fundamental não é da hipótese à ficção, 

mas da ficção à hipótese, conforme bem nota Elza Maria MIRANDA AFONSO (2003), a quem agradecemos a 

disponibilização da preciosa e rara missiva. Aliás, toda esta nota deve ser creditada a Miranda Afonso, que trabalhou 

o presente tema com profundidade no curso de “Filosofia do direito II”, ministrado no primeiro semestre de 2003 na 

Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A interpretação de Miranda Afonso inclusive 

se coaduna com o firme intento que tinha Kelsen de não mais se debruçar sobre a Teoria Pura do Direito. Isso não 

porque ela estivesse acabada, mas pela convicção do autor de que a sua contribuição, essa sim, tinha se esgotado no 

momento da edição da segunda e última versão da Teoria Pura do Direito, em 1960. Basta conferir o prefácio da 

obra para lá surpreender essa disposição de Kelsen de não mais modificar sua obra capital. Para ele, o 

desenvolvimento da Teoria Pura do Direito terminava ali, cabendo aos seus discípulos continuar o trabalho 

(KELSEN, 1997). E nessa segunda edição, como se sabe, a norma fundamental é vista como uma hipótese, 

orientação que adotamos no presente trabalho. Para GOMES, contudo, trata-se de matéria que dá margem a dúvidas, 

conforme expõe com base nas lições de Miranda Afonso: “[...] Miranda Afonso ressalta que se Kelsen quisesse 

mudar a concepção de norma fundamental, teria publicado escritos nesse sentido, o que não fez. Por fim, cita uma 

contradição, dentro da própria Teoria Geral das Normas, pois no tópico ‘d’, item I – capítulo 59, Kelsen expõe a 

teoria da ficção, enquanto no tópico ‘f’ do mesmo item, Kelsen remete o leitor para a segunda edição da Teoria 

Pura do Direito, o que levaria à conclusão de que esses tópicos não teriam sido escritos na mesma época. 

Entendemos tratar-se de uma questão polêmica, e embora não se possa afirmar ter Kelsen mudado, após a segunda 

edição da Teoria Pura do Direito sua concepção de norma fundamental, a questão permanece aberta, uma vez que 

Kelsen certamente escreveu sobre a norma fundamental após 1960 (pois no tópico f. item I do capítulo 59 faz 

menção à segunda edição da Teoria Pura do Direito)” (2000:153). 
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La norme fondamentale ne peut être la Constitution de l’Etat, laquelle est une 

norme posée (Gesezt), car à partir de là on est conduit à une impasse logique. En 

effet la norme fondamentale est par définition la plus élevée dans la hiérarchie des 

normes, la norme suprême qui valide de proche en proche toutes les autres. Si la 

Constitution est cette norme, elle devrait être validée par une norme de plus haut 

niveau, et celle-ci ne peut être posée, car elle devrait elle-même être validée par 

une norme supérieure, et ainsi à l’infini. La norme fondamentale ne peut être 

posée, elle ne peut être que supposée, d’une autre nature que la Constitution, 

norme suprême posée. Et c’est bien ainsi que l’entend Kelsen (MARTIN, 

1997:388)
63

. 

 

Por mais de uma vez o mestre vienense explicitou a natureza não-positiva e 

essencialmente epistemológica da norma fundamental, pressuposta pelo pensamento jurídico
64

. 

Por ser um pressuposto lógico, a norma fundamental só pode ser expressa em termos 

condicionais: se reconhecemos uma ordem jurídica como válida e globalmente eficaz, 

necessariamente devemos pressupor uma norma fundamental que lhe confira fundamento. De 

acordo com a lição de MIRANDA AFONSO: 

 

A possibilidade de que a ciência jurídica interprete o sentido subjetivo de certos 

atos como normas jurídicas, para descrevê-las através das proposições jurídicas, é 

uma questão para qual a Teoria Pura do Direito oferece uma resposta 

epistemológica (teorético-gnoseológico) [...]. [A norma fundamental] irá tornar 

possível o conhecimento jurídico científico, irá tornar possível uma ciência 

jurídica, cuja tarefa é descritiva, mas que necessita da legitimação de seu objeto 

(1984:248-249). 

 

Ao exigir a eficácia global do ordenamento jurídico como condição necessária à 

pressuposição da norma fundamental, a doutrina de Kelsen foi mal interpretada por muitos 

estudiosos. Um bom exemplo dessa leitura equivocada é a de Losano, que localizando 

corretamente a norma fundamental no mundo do dever-ser, acaba por notar uma suposta 

contradição no pensamento kelseniano, pois a Grundnorm estaria dependendo, para sua 

configuração, da eficácia, fato do mundo do ser (in KELSEN, 1998b). 

Comete o mesmo erro interpretativo Jean-François Perrin, que sustenta ter Kelsen, ao 

final, desobservado a tese kantiana da separação entre natureza e cultura
65

 por força exatamente 

da formulação da norma fundamental (apud TREVES, 1987:327). 
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 Tradução: “A norma fundamental não pode ser a Constituição do Estado, que é uma norma posta (Gesezt), 

porque a partir daí ela conduz a um impasse lógico. Com efeito, a norma fundamental é, por definição, a mais 

elevada na hierarquia das normas, a norma suprema que valida passo a passo todas as outras. Se a Constituição 

fosse essa norma, ela deveria ser validada por uma norma de mais alto nível, e esta não pode ser posta, já que ela 

mesma deveria ser validada por uma norma de nível superior, e assim até ao infinito. A norma fundamental não 

pode ser posta, pode apenas ser pressuposta, sendo de uma outra natureza que a Constituição, norma suprema 

posta. E é dessa maneira que Kelsen a compreende”. 
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 Kelsen diz o seguinte sobre tal tema: “La norme fondamentale répond à la question suivante: quel est le 

présupposé permettant de soutenir que n’importe quel acte juridique peut être qualifié comme tel, c’est-à-dire défini 

comme un acte servant de base a l’établissement de la norme ainsi qu’à son exécution. Cette question s’insère 

complètement dans l’esprit de la logique transcendantale” (apud TREVES, 1987:335). Tradução: “A norma 

fundamental responde à seguinte questão: qual é o pressuposto que permite sustentar que qualquer ato jurídico 

pode ser qualificado como tal, isto é, definido como um ato que serve de base ao estabelecimento e à execução da 

norma. Tal questão se insere completamente no espírito da lógica transcendental”. 
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 A diferença epistemológica entre natureza e cultura – essencial para Kelsen –, apesar de intuitiva, recebeu 

tratamento sistemático pela primeira vez na obra de KANT. Já no prefácio da “Fundamentação da metafísica dos 



 

42 

Ao criticar as objeções de D’Entréves, KELSEN afirma categoricamente que um fato não 

pode ser o fundamento de validade de uma ordem normativa: “A norma fundamental refere-se 

apenas a uma ordem coactiva regular e globalmente eficaz. Esta eficácia não é o seu fundamento 

de validade” (1963:172).  

Para BOBBIO, todas as críticas dirigidas à pressuposição da norma fundamental resultam 

da incompreensão de sua função (1999b:59). Entende o jurista italiano que a norma fundamental 

representa uma conveniente forma de clausura do sistema jurídico-positivo que, se não se quer 

metafísico, não pode buscar seu fundamento de validade em uma esfera transcendente: 

 

Kelsen’s closure of the legal order is a sort of reference back from final causes to 

the first cause, from empirical determinations to the causa sui. Thus in an 

essentially non-metaphysical thinker like Kelsen the “closure” of a system 

through the Grundnorm is only, so to speak, a closure of convenience. It is a little 

like the idea of the absolute sovereignty of the nation-state. The idea of 

sovereignty as “power of powers” is a closure of convenience, no different from 

the Grundnorm conceived of as a “norm of norms” (1998:2-3)
66

. 

 

Segundo BOBBIO, a norma fundamental é similar aos postulados dos sistemas 

científicos, dos quais se deduzem outros, mas que são, em si mesmos, não-dedutíveis, ou seja, 

são pressupostos localizados no ápice do sistema e que permitem que os princípios particulares 

lhe sejam reconduzidos (1999b:62). Além disso, BOBBIO sustenta que a fundamentação da 

norma fundamental não seria um problema jurídico, e sim metajurídico: 

 

À pergunta “sobre o que ela se funda” deve-se responder que ela não tem 

fundamento, porque, se tivesse, não seria mais a norma fundamental, mas haveria 

outra norma superior, da qual ela dependeria. Ficaria sempre aberto o problema do 

fundamento da nova norma, e esse problema não poderia ser resolvido senão 

remontando também a outra norma, ou aceitando a nova norma como postulado. 

Todo sistema tem um início. Perguntar o que estaria por trás desse início é um 

problema estéril. A única resposta que se pode dar a quem quiser saber qual seria 

o fundamento do fundamento é que para sabê-lo seria preciso sair do sistema. 

Assim, no que diz respeito ao fundamento da norma fundamental, pode-se dizer 

que ele se constitui num problema não mais jurídico, ou seja, daquele sistema que 

para ser fundado traz a norma fundamental como postulado (1999b:62-63). 

 

É fácil perceber que BOBBIO
67

 não enxerga a norma fundamental da mesma forma que 

Kelsen, como demonstra FERRAZ JÚNIOR.: 

                                                                                                                                                             
costumes” o autor escreve: “A filosofia formal chama-se Lógica; a material porém, que se ocupa de determinados 

objectos e das leis a que eles estão submetidos, é por sua vez dupla, pois que estas leis ou são leis da natureza ou 

leis da liberdade. A ciência da primeira chama-se Física, a da outra é a Ética; aquela chama-se também Teoria da 

Natureza, esta Teoria dos Costumes” (s./d.b:13). 
66

 Tradução: “A clausura kelseniana da ordem jurídica é uma espécie de retorno das causas finais à causa primeira, 

das determinações empíricas à causa sui. Assim, em um pensador essencialmente não-metafísico como Kelsen, a 

clausura de um sistema por meio da Grundnorm é, apenas, por assim dizer, uma clausura de conveniência. É mais 

ou menos como a idéia da soberania absoluta do Estado-nação. A idéia de soberania como ‘poder dos poderes’ é 

uma clausura de conveniência, em nada diferente da Grundnorm concebida como ‘norma das normas’”. 
67

 Salgado abona a interpretação de Bobbio sustentando que a norma fundamental kelseniana não passa de um deus 

ex machina. O jurista mineiro critica o purismo rigoroso de Kelsen que, ao seu ver, acaba por desconectar o 

fenômeno jurídico da realidade: “Com razão observou Bobbio a desnecessidade de uma pureza tal que pusesse o 

direito como saber sem pressupostos ou desligado da realidade externa; isso resultaria num sincretismo da postura 

filosófica – que tem a pretensão de conhecer sem pressupostos, por ser de totalidade – com a científica stricto 

sensu, a qual, sendo um conhecer particular, tem de inserir o direito no real como um todo e admitir a sua 

vinculação, mesmo que seja casual, com outros fenômenos não especificamente jurídicos e que devem ser tratados 
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Observando que Kelsen, com sua norma fundamental pressuposta, está buscando 

o impossível (uma validade não relacional), propõe ele [ou seja, BOBBIO] que a 

norma última identifique-se com um ato de poder. A norma fundamental é a que é 

posta por poder fundante da ordem jurídica e sua característica é a efetividade: ou 

o poder se impõe, ou não é poder fundante e não teremos norma fundamental 

(2001:184).  

 

Mas com isso a norma fundamental deixa de ser norma e passa a integrar a esfera do ser: 

é simples ato de poder. E a menos que aceitemos que o valor é imanente à realidade – o que de 

fato não é –, um dever-ser (a ordem normativa) não pode derivar de um ser (ato de poder). Do 

fato de alguém querer uma certa conduta (dever-ser subjetivo) não decorre nenhum dever 

jurídico de obediência para os indivíduos. É necessário que um dever-ser objetivo se dirija à 

nossa conduta para que surja o dever jurídico. Por isso a norma fundamental deve ser pensada 

(i.e., pressuposta) como condição lógico-transcendental.  

Somente dessa maneira podemos falar em uma ciência do direito, não sendo válida a 

presente ressalva para o direito como ordenamento social, pois, esse sim, pode resultar de ato de 

poder. Todavia, a ciência do direito é a única disciplina apta a descrever esse direito-resultado-

do-ato-de-poder. E sem a pressuposição da norma fundamental não há ciência do direito 

verdadeira
68

. 

                                                                                                                                                             
na ultrapassagem da fronteira epistemológica do recorte temático dado pelos respectivos objetos formais de outras 

ciências, no caso, a que cuida do fato do poder de que nasce a constituição” (in GOMES, 2000:9-10). 
68

 Nesse ponto pode ser útil comparar a doutrina de Kelsen com a de outro grande positivista: Hart. Na formulação 

da regra de reconhecimento, HART recusa, com veemência, a suposição de uma norma que não pode ser 

demonstrada. Para o jurista inglês, tal é uma afirmação obscura que não explica a natureza do direito (1994:119-

121). O alvo de suas críticas, sem dúvida, é Kelsen. Contudo, a explicação de Hart não convence, pois segundo o 

autor, a regra de reconhecimento – que conferirá o status jurídico às normas do sistema – deve ser buscada no fato 

das pessoas a terem por existente. Ora, em última análise tal significa fazer o direito (dever-ser) nascer da mera 

faticidade (ser). O pragmatismo, típico dos ingleses e grande responsável pela forma como esse povo concebe o 

direito, leva Hart a confundir duas esferas que, depois da obra de Kelsen, jamais podem ser tratadas 

indiferenciadamente no mundo jurídico: faticidade e juridicidade. Veja-se o seguinte trecho de HART: “[...] a regra 

de reconhecimento é diferente das outras regras do sistema. A asserção de que existe só pode ser uma afirmação 

externa de facto. Porque enquanto uma regra subordinada de um sistema pode ser válida e, nesse sentido, ‘existir’, 

mesmo se for geralmente ignorada, a regra de reconhecimento apenas existe como uma prática complexa, mas 

normalmente concordante, dos tribunais, dos funcionários e dos particulares, ao identificarem o direito por 

referência a certos critérios. A sua existência é uma questão de facto” (1994:121). A regra de reconhecimento de 

Hart – ele próprio a caracteriza como regra última do sistema (1994:117) – configura-se como aquilo que a 

comunidade jurídica julga que ela é em certo momento histórico. Não oferece, assim, qualquer certeza. Pode ser 

pragmaticamente útil para a prática do direito, mas é não só inútil como altamente questionável para a ciência do 

direito, que não pode se contentar com simples explicações factuais. A confusão na obra de HART entre ser e dever-

ser é patente quando ele critica a suposição de uma regra que, contudo, não pode ser demonstrada: “Expressar este 

simples facto [o da validade da regra suprema de um dado ordenamento] dizendo de forma pouco clara que a sua 

validade é ‘suposta, mas não pode ser demonstrada’, é como dizer que supomos, mas não podemos demonstrar, que 

a barra do metro-padrão em Paris, que é o teste último da correcção de toda a medida métrica, é ela própria 

correcta” (1994:120). É evidente que o metro-padrão é uma convenção (e não uma suposição) e, portanto, não pode 

ser demonstrado se o mesmo está certo ou errado. Convenções são artifícios dos quais as ciências lançam mão para 

tornarem possível o seu desenvolvimento sistemático, sendo posteriores às ciências em si mesmas, pois não as 

tornam possíveis. A norma fundamental kelseniana, ao contrário, não é convenção, mas hipótese lógico-

transcendental, que não pode ser demonstrada empiricamente (por outro lado, é pressuposta condicionalmente) e 

torna possível a ciência jurídica. Ao final, é de se notar que, apesar do que restou dito, Hart e Kelsen não são tidos 

como pensadores antagônicos, mas complementares, de acordo com a visão de BOBBIO: “Kelsen was the only 

author to offer a clear theoretical alternative. Then a few years later the figure of Herbert Hart appeared and I 

developed a much closer personal and intellectual relationship with him than with Kelsen. Hart was British, but his 

theoretical research was closely associated with German legal culture, and was essentially a development of 

Kelsen’s reflections” (1998:2). Tradução: “Kelsen era o único autor que oferecia uma alternativa teórica clara. 

Então, alguns anos mais tarde surgiu Herbert Hart, e eu criei uma relação pessoal e intelectual muito mais íntima 
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Por isso, a questão deve ser repensada nos seguintes termos: A condição para se 

descrever o fundamento de validade é, como se vê, a eficácia global do ordenamento que se 

pretende ver fundamentado. É certo que a eficácia pertence ao mundo do ser, mas isso não 

significa que o dever-ser primordial chamado Grundnorm derive da esfera factual ou nela 

encontre seu fundamento. A eficácia é apenas uma condição lógica necessária à pressuposição da 

norma fundamental, que por sua vez validará todo o ordenamento jurídico
69

.  A eficácia é assim, 

segundo JABLONER, apenas uma condição “razoável” para que a ciência descreva seu objeto: 

 

However, social effectiveness does not provide the reason for the validity of law, 

rather it is (only) a reasonable condition for legal science, given that there exists 

an interest in describing effective coercive systems (Zwangsordnungen) 

(1998:3)
70

. 

 

Aceitar a eficácia como condição no sentido acima exposto é inevitável, pois a Teoria 

Pura do Direito é, como se sabe, teoria do direito positivo, do direito efetivamente existente e 

operante na realidade social
71

. Nas palavras de Kelsen: “Si par droit positif, on entend le droit 

empirique, ou le droit dans l’expérience, ou encore, avec Sander, l’expérience juridique, alors la 

Théorie Pure du Droit est certainement empirique” (apud TREVES, 1987:334)
72

. 

Com efeito condição é algo diferente de fundamento. A eficácia da norma jurídica ou do 

ordenamento jurídico é uma condição de validade e não se confunde, é claro, com a validade em 

si mesma. Exemplificando, KELSEN diz que para um ser humano viver é necessário que ele 

nasça. Nascer é assim condição para se estar vivo. Por outro lado, para que mantenha a vida o ser 

humano deve cumprir também algumas outras condições como, v.g., alimentar-se: “Si estas otras 

condiciones no se cumplen, perderá la vida. Pero la vida no es lo mismo que nascer o 

alimentarse” (1969:61). Do mesmo modo, quando se trata de uma norma jurídica ou de um 

ordenamento jurídico, ser válido não é o mesmo que ser eficaz, embora essa última característica 

seja condição da primeira. 

                                                                                                                                                             
com ele do que com Kelsen. Hart era britânico, mas sua pesquisa teórica era intimamente ligada à cultura jurídica 

alemã, e foi essencialmente um desenvolvimento das reflexões de Kelsen”. 
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 De acordo com GOMES, tal caracterizaria a posição intermediária adotada pela Teoria Pura do Direito no que se 

relaciona à eficácia: “Ao argumento de que a eficácia é o fundamento de validade de uma ordem jurídica ou de uma 

norma singular, Kelsen opõe que ela é simples ‘condição de validade’ dessa ordem ou dessa norma. Embora não se 

possa identificar o direito com sua eficácia, não se pode tampouco afirmar que sua validade é dela completamente 

independente. A Teoria Pura do Direito adota uma posição intermediária” (2000:174). 

 
70

 Tradução: “Entretanto, a eficácia social não provê a razão para a validade do direito; é antes (apenas) uma 

condição razoável para a ciência jurídica, considerando-se que haja interesse em descrever sistemas coercivos 

eficazes (Zwangsordnungen)”. 

 
71

 “No campo do Direito, quando se pergunta qual o fundamento de validade de uma norma posta pelo legislador, a 

resposta é: ‘porque esse ato é autorizado por uma norma da Constituição’, e quando se pergunta qual seu 

fundamento de validade, então a resposta é: ‘porque, como jurista, se pressupõe que se deve conduzir como 

historicamente prescreve a primeira Constituição’. Kelsen afirma que a norma fundamental pode, mas não precisa, 

ser pressuposta. Entretanto, somente se ela é pressuposta, o sentido subjetivo dos atos de vontade dirigidos à 

conduta de outrem pode ser interpretado também como seu sentido objetivo, ou seja, como normas jurídicas ou 

morais obrigatórias. Nesse sentido ela é, como já vimos anteriormente, norma hipotética (em oposição a norma 

categórica)” (GOMES, 2000:168). 

 
72

 Tradução: “Se por direito positivo entende-se direito empírico, ou o direito na experiência, ou ainda, com Sander, 

a experiência jurídica, então a Teoria Pura do Direito é certamente empírica”. 
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MIRANDA AFONSO, com a virtude da clareza, explica que a norma jurídica e o 

ordenamento serão válidos se eficazes e não porque eficazes (1984:260). A eficácia é, portanto, 

condição necessária, mas não suficiente para a validade do direito. Segundo a autora: 

 

A eficácia aparece, assim, como condição de validade da norma jurídica e da 

própria ordem jurídica. A eficácia é condição de validade, condição sine qua non, 

mas não per quam. O fundamento de validade da ordem jurídica estatal é a norma 

fundamental (1984:256-257). 

 

 

 

 

 

 

2. CIÊNCIA, MÉTODO E OBJETO: A EPISTEMOLOGIA KELSENIANA 

 

Quando, ao entardecer, caminhávamos à beira-mar, esse homem 

universal se interessava pela estrutura das conchas e pela composição do 

lodo marinho. Carecia, entretanto, dos meios de experimentação, e 

ressentia-se da falta dos laboratórios e das salas de dissecação do Museu 

de Alexandria, que freqüentara na juventude, do choque das opiniões e da 

proveitosa concorrência dos homens. Espírito positivo, ensinou-me a 

preferir as coisas às palavras, a desconfiar das fórmulas, a observar mais 

do que julgar. Esse Grego amargo ensinou-me o método. 

 

Marguerite Yourcenar
73

 

 

 

O que é ciência para o positivismo jurídico? Da resposta de Aristóteles – para quem 

ciência é um conjunto de verdades certas e gerais – até os dias de hoje muitas foram as 

concepções da expressão “conhecimento científico”. Nada obstante, o positivismo jurídico 

adotou a formulação do positivismo filosófico de Comte e seus discípulos. A noção positivista de 

ciência que Kelsen utiliza começou a se formar a partir do século XVII, se desenvolveu 

enormemente com as doutrinas de Bacon e alcançou sua plenitude com o positivismo filosófico 

do século XIX (MIRANDA AFONSO, 1984:210).  

Kelsen não parte simplesmente da distinção geral entre ciências sociais e ciências 

naturais, mas prefere acolher uma outra divisão, mais profunda: ciências causais e ciências 

normativas. Com isso ele se distancia do positivismo jurídico em geral que, conforme entende 

GOYARD-FABRE, cometeu o equívoco de “pensar o direito de acordo com o modelo das 

ciências da natureza, analíticas e redutoras” (2002:367). Hoje não se discute a tese kelseniana 

segundo a qual o método das ciências naturais – e, mais amplamente, o das causais, como a 

Sociologia – é inaplicável ao estudo científico do direito
74

. De acordo com Kelsen, as ciências 
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 YOURCENAR, 1980:43. 
74

 “Pensamos constituir equívoco procurar a gênese fundamental do Direito no campo das ciências da natureza, 

essencialmente estranhas à versatilidade jurídica, como a Biologia, a Psicologia, ou mesmo no campo das ciências 

do espírito, como a Lógica, a Psicologia, a Axiologia. Tais setores ordenados do saber científico, ainda quando 

muito possam facilitar a compreensão de fenômenos jurídicos, não poderiam explicar a gênese fundamental do 

Direito, pois têm, respectivamente, objeto e objetivos próprios diversos. Sua intimidade com o Direito, que tem 

servido a uma tradicional metodologia expositiva, relativa às suas afinidades com a ciência jurídica, não vão além 

disso mesmo, isto é, pontos de contatos ou de conexões que, no setor, amalgamam a unidade do saber, indicando-se 

as áreas de maior proximidade, em face de colocações reais de problemas, da terminologia e oferta de soluções à 

problemática geral do conhecimento” (BOSON, 1993:136-137).  
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causais são regidas pelo princípio da causalidade, enquanto as ciências normativas regem-se pelo 

princípio da imputação (voltaremos a esse ponto infra). No último grupo se encontra a ciência do 

direito que, a todas às luzes, não se ocupa da descrição de fatos sociais. Seu objeto não é o que 

acontece na realidade, mas sim um complexo jurídico-normativo (LARENZ, 1997:82). 

 Esclarecendo ainda mais o assunto, é de se recordar que Kelsen localiza a ciência do 

direito no quadro geral das ciências humanas, onde algumas ciências são causais, como a 

Sociologia, e outras normativas, como a Ética e o Direito. São normativas não porque criam 

normas, mas sim porque as descrevem: “Uma ciência normativa, conforme entende Kelsen, tem 

unicamente a função de descrever as normas que são o seu objeto de conhecimento” 

(MIRANDA AFONSO, 1984:203-204). Assim, a ciência do direito tem como missão específica 

descrever o conjunto das normas jurídico-positivas: “A ciência, para Kelsen, resume-se em uma 

atividade que tem como única função a de descrever uma determinada realidade que pode ser 

constatada pela experiência” (MIRANDA AFONSO, 1984:204). 

Conquanto a norma jurídica seja o objeto da ciência do direito, o jurista a descreve por 

meio de proposições jurídicas, i.e., enunciados ou juízos descritivos formulados pela ciência 

jurídica
75

 e que com as normas jamais se confundem, pois as últimas são dados apresentados ao 

cientista do direito, e não suas criações (MIRANDA AFONSO, 1984:206). A relação entre as 

proposições jurídicas e as normas jurídicas é similar àquela existente entre as proposições 

enunciativas das ciências naturais e seu objeto, que não é outro senão a própria natureza. O físico 

não cria a natureza, mas descreve as leis que nela consegue descobrir pela via da observação. 

Kelsen reivindica uma postura similar para a nascente ciência do direito
76

. 

A norma jurídica – objeto da ciência do direito – é o sentido objetivo de um dever-ser, 

sendo voltada assim para a conduta humana. Diferencia-se das demais normas (morais, 

religiosas, etc., que também são sentidos objetivos de dever-ser) pela particular compostura da 

sanção que se lhe agrega. Tal sanção é imanente (verifica-se no aquém e não no transcendente 

além, com o que se aparta das normas religiosas) e socialmente organizada, ou seja, aplicada por 

um aparelho central monopolizador da violência, isto é, o Estado (ao contrário das normas 

morais, cuja sanção é relativamente desorganizada). A norma jurídica expressa um sentido 

objetivo de dever-ser porque se funda em outra norma jurídica – um dever-ser somente nasce de 

outro dever-ser – e não na simples vontade de alguém (dever-ser subjetivo).  

Em Kelsen a norma – jurídica, moral, religiosa etc. – põe a descoberto o sentido de um 

ato por meio do qual uma conduta é prescrita, permitida ou especialmente facultada, no sentido 

de adjudicada à competência de alguém (1997). Eis o conceito amplo de norma para KELSEN: 

 

A palavra “norma” procede do latim: norma, e na língua alemã tomou o caráter de 

uma palavra de origem estrangeira – se bem que não em caráter exclusivo, todavia 

primacial. Com o termo se designa um mandamento, uma prescrição, uma ordem. 

Mandamento não é, todavia, a única função de uma norma. Também conferir 

poderes, permitir, derrogar são funções de normas (cf. infra, p. 120 e ss.). Fala-se 

de normas de moral, de normas de Direito, como de prescrições para a conduta 

recíproca de seres humanos, e com isto se quer manifestar que aquilo que se 
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 Na descrição das normas jurídicas efetivadas por meio das proposições jurídicas o jurista lança mão da lógica. 

Sustenta GOMES que na “Teoria pura do direito” Kelsen defende a aplicação indireta da lógica às normas jurídicas 

positivas, por intermédio das proposições, enquanto que na “Teoria geral das normas” o autor entende ser a lógica 

aplicável unicamente às proposições jurídicas, não gerando efeitos na seara do direito positivo (2000:182-183). 

 
76

 “Como as ciências naturais, conforme entende Kelsen, descrevem o seu objeto formulando as leis naturais, 

proposições enunciativas das relações causais, a ciência do direito, descreve seu objeto formulando juízos 

enunciativos. A relação estabelecida por Kelsen entre o juízo enunciativo das ciências naturais e o juízo 

enunciativo da ciência jurídica é apenas analógica pois a primeira refere-se ao mundo do ser e a segunda ao reino 

do dever-ser” (MIRANDA AFONSO, 1984:207). 
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qualifica como “Moral” ou “Direito” compõe-se de normas, é um agregado ou 

sistema de normas (1986:1). 

 

Pois bem, a importância das normas jurídicas na doutrina kelseniana é patente, já que, 

segundo a interpretação que dela faz MATA MACHADO, o direito somente se manifesta por 

meio das supraditas normas jurídicas que, ao seu turno, só podem ser conhecidas lançando-se 

mão de uma operação lógica. É por essa razão que a teoria do direito de Kelsen é chamada de 

normativismo lógico (1995:150-151). 

As normas jurídicas cumprem na ciência do direito o papel de esquema de interpretação. 

É graças a elas – e tão somente a elas – que se qualifica um ato (v.g., a morte de um homem por 

outro homem) como jurídico (v.g., homicídio ou cumprimento de uma sentença de morte) 

(GOYARD-FABRE, 2002:343). Na visão de Kelsen, o que interessa especificamente ao jurista 

não são os fatos sociais, mas o significado que as normas componentes do ordenamento jurídico 

lhes conferem (MATA MACHADO, 1995:152). 

Contudo, se o objeto da ciência jurídica é a norma jurídico-positiva, ou seja, aquela criada 

por atos humanos de vontade, como entender a posição de TREVES, para quem o modelo de 

ciência kelseniano, ao mesmo tempo em que descreve seu objeto, o cria? Escreveu o jurista 

italiano: “On apprécie surtout le fait que pour cet auteur [Kelsen] la science du droit non 

seulement connaît, mais crée son propre objet” (1987:330)
77

. É que, segundo GOYARD-

FABRE, a Teoria Pura do Direito constrói, metodologicamente e segundo os postulados filosofia 

transcendental kantiana, seu objeto de investigação:  

 

Hegel acusara Kant de fazer do método um instrumento antes para a constituição 

do saber do que para sua exposição; pelo contrário, é isso o que Kelsen admira em 

Kant, chegando a copiá-lo (2002:344).  

 

Na realidade, não é apenas a ciência do direito que cria seu próprio objeto, mas também o 

direito, como sistema de normas, regula sua própria criação por meio de um procedimento 

formal específico. Isso porque para Kelsen o direito positivo é um sistema dinâmico, que não 

pode existir senão por sua própria força e em consonância com uma instância específica de 

fundamentação: a norma fundamental. Anote-se, por oportuno, que o normativismo kelseniano – 

que Simone GOYARD-FABRE chamou de teoria transcendentalista (2002:366) – não se 

confunde com a teoria autopoiética do direito porque são diferentes os propósitos que animam 

ambas as propostas teóricas. A Teoria Pura do Direito, diferentemente da autopoiésis, orienta-se 

rumo a um a priori jurídico, arquitetando as próprias condições de sua pensabilidade
78

 e 

remonta, num processo ascendente, à sua última razão de ser (GOYARD-FABRE, 2002:366). 

De acordo com Michel Troper, em Kelsen o direito não é um objeto natural, mas antes 

“[...] o produto de uma operação intelectual comandada e conduzida pelo querer humano” (apud 

GOYARD-FABRE, 2002:231). É por isso que o momento ontológico do direito tem importância 

apenas secundária na Teoria Pura do Direito que, como se pode facilmente verificar, privilegia o 

momento epistemológico. Nessa esteira afirma GOYARD FABRE: 
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 Tradução: “Aprecia-se sobretudo o fato de que para esse autor [Kelsen] a ciência do direito não apenas conhece, 

mas cria seu próprio objeto”. 
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 Na teoria kelseniana o direito só é pensável cientificamente se o cientista que pretende fazê-lo pressupuser a 

norma fundamental: “Num sistema assim, em que as contradições, os conflitos entre as normas e as lacunas são 

impossíveis, a Grundnorm, enquanto norma principal, confere uma unidade identitária. Mas ela é também o axioma 

básico que é preciso supor para que seja determinada uma ordem jurídica: portanto, ela é, ao mesmo tempo, 

condição de validade das normas do edifício jurídico e condição de possibilidade, isto é, de pensabilidade, de todas 

as regras que pertencem ao sistema. ‘A razão’, como dizia Kant, ‘tem necessidade de supor o que lhe é inteligível’” 

(GOYARD-FABRE, 2002:352). 
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Portanto, como diz M. Troper, quando se dá uma “definição estipulativa” de 

caráter operatório do direito, decerto não se está falando de sua natureza – tal 

definição não tem referência ontológica –; mas se faz entender que, por oferecer 

às condutas humanas um bosquejo normativo, o direito é uma construção desejada 

e elaborada pelo espírito humano em conformidade com as exigências puras que 

governam seu trabalho (2002:231). 

 

Assim, no normativismo kelseniano a criação do direito no plano epistemológico é 

diferente de sua criação no plano ontológico, conforme preceitua MIRANDA AFONSO 

(1984:219), sendo certo, todavia, que a ciência do direito tem uma função unicamente descritiva, 

não criando ou julgando axiologicamente seu objeto, quais sejam, as normas jurídico-positivas. 

Quanto aos valores que conformam o conteúdo das normas jurídicas, o máximo que o cientista 

do direito pode fazer é descrevê-los, nunca julgá-los. Ao jurista cabe apenas declarar que certa 

conduta está de acordo ou não com o valor presente na norma jurídica sob análise
79

.  

Voltaremos a discutir amplamente a questão dos valores na segunda parte deste trabalho. 

Por agora, basta-nos sublinhar, juntamente com MIRANDA AFONSO, que Kelsen é o pai de 

uma verdadeira epistemologia jurídica, com a qual ele procede à crítica do conhecimento 

jurídico partindo de uma prévia concepção do que seja ciência. Como vimos, tal concepção 

corresponde àquela do positivismo jurídico, que ao seu turno baseia-se no positivismo filosófico, 

para quem ciência é, basicamente, descrição da realidade
80

 (1984:7).  

Recordemo-nos de que no estudo da concepção científica de Kelsen não se pode 

desconsiderar a influência de Kant, como já ressaltado. Kelsen adota as premissas da “Crítica da 

razão pura” na construção de sua teoria, aproveitando a formidável teoria do conhecimento do 

filósofo alemão e rejeitando, por seu inegável viés jusnaturalista, a filosofia prática kantiana
81

. 

Dessa forma Kelsen realiza a síntese da filosofia transcendental kantiana – conforme fora 

exposta na primeira das “Críticas” – e da noção de ciência do positivismo: 

 

A Teoria Pura do Direito se propõe, assim, a ser uma crítica do conhecimento 

jurídico, mas uma crítica do conhecimento que já parte de uma concepção pré-

definida do que seja o conhecimento científico do direito. Quando definiu a Teoria 

Pura do Direito, Kelsen delimitou previamente a realidade jurídica que pode ser 

objeto do conhecimento científico. E o objeto do conhecimento científico do 

Direito, conforme entende Kelsen, é o direito positivo, em geral (MIRANDA 

AFONSO, 1984:24). 

 

A limitação do objeto da ciência jurídica ao direito positivo – o dado da experiência 

jurídica, segundo MIRANDA AFONSO (1984:25) – é conditio sine qua non para o surgimento 
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 “Em seu papel exclusivamente descritivo, a ciência do direito só pode formular juízos de valor objetivos, isto é, 

juízos que anunciam que uma conduta corresponde ou não corresponde a uma norma considerada objetivamente 

válida” (MIRANDA AFONSO, 1984:221). 
80

 Essa idéia de ciência é amplamente refutada pela epistemologia contemporânea, conforme nota MIRANDA 

AFONSO ao estudar as idéias de Popper, Koiré, Bronowski e Einstein (1984:214-218). 
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 “Os postulados referentes às condições de uma ciência autônoma, da recriação do objeto do conhecimento pela 

epistemologia, constituem pontos fundamentais na teoria do direito de Kelsen. Mas, se Kelsen é Kantista nas 

origens, é anti-racionalista nas conclusões, conforme adverte Brimo. Tendo como ponto de partida as preocupações 

epistemológicas derivadas de Kant, tendo presente a necessidade da definição do método e da demarcação do 

objeto do conhecimento jurídico, Kelsen se utiliza de conceitos de Kant para construir, epistemologicamente, o 

objeto da ciência do direito. Entretanto, esse objeto será por ele reconstruído no quadro de uma epistemologia 

preconizada por outro sistema filosófico – a epistemologia do positivismo” (MIRANDA AFONSO, 1984:44). 
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de uma doutrina jurídica depurada de todos os elementos alienígenas que atravancam seu 

desenvolvimento e ameaçam anexá-la à política (GOYARD-FABRE, 2002:XXIX). 

A Teoria Pura do Direito é uma epistemologia do direito, i.e., crítica do conhecimento 

jurídico. Essa epistemologia sustenta-se na filosofia transcendental de Kant (MIRANDA 

AFONSO, 1984:46) e culmina com a fixação do método da ciência jurídica, que nada mais é do 

que a descrição rigorosa do ordenamento jurídico positivo, momento primordial da Teoria Pura 

do Direito, já que “toda a filosofia jurídica de Kelsen é dominada por uma questão de método” 

(GOYARD-FABRE, 2002:340).  

Pouco importa que Kelsen tenha deixado de apresentar em seu opus magnum um discurso 

preliminar acerca do método, pois a preocupação metodológica é inseparável de sua visão 

teórica. Para Kelsen – e também para Kant – o método é muito mais que simples instrumento de 

investigação científica: é um verdadeiro problema filosófico. Por isso se sustenta que a Teoria 

Pura do Direito pode ser qualificada como verdadeira filosofia jurídica (GOYARD-FABRE, 

2002:341). MIRANDA AFONSO, com base em Legaz y Lacambra, não dissente desse 

entendimento, pois de acordo com ela a Teoria Pura do Direito não apenas se sustenta em bases 

filosóficas, mas é, ela própria, uma filosofia do direito: 

 

[...] consideramos que a Teoria Pura do Direito de Kelsen é uma filosofia. 

Entendemos que tem razão Legaz y Lacambra quando afirma: “En Kelsen, la 

teoría jurídica pura es mucho más que una simples teoría del Derecho: es una 

verdadera filosofía del Derecho o, mas exactamente, una concepción integral del 

Derecho desde los puntos de vista no sólo jurídico sino también metafísico, ético, 

sociológico y político (aun cuando sea para luego declarar que estos puntos de 

vista no interesan al jurista) integrada en una concepción del mundo y de la vida” 

(1984:46).  

 

O criticismo kelseniano, assim como o kantiano, vai muito além da pura preocupação 

metodológica. O método na obra de Kelsen também cumpre a tarefa que Kant chamou de 

“metafísica” na “Crítica da razão pura”, ou seja, engloba todo o conhecimento filosófico da 

razão pura em um encadeamento sistemático. A diferença é que o conhecimento a que se refere 

Kelsen é o jurídico
82

, não utilizando o autor a expressão “metafísica”, definitivamente banida de 

seus escritos (GOYARD-FABRE, 2002:347).  

Como filosofia, está a Teoria Pura do Direito autorizada a fazer a crítica da ciência 

jurídica. E ela o fará com base na concepção de ciência do direito formulada pelo positivismo. 

Antes Kant já procedera à crítica do conhecimento assentado na ciência natural de seu tempo. 

Essa junção do método criticista e da epistemologia positivista observável na obra de Kelsen é 

uma das teses centrais do bem fundamentado trabalho de MIRANDA AFONSO: 

 

Mas se Kelsen se preocupa com as condições do conhecimento jurídico, esse 

conhecimento é identificado ao conhecimento científico. A Teoria Pura do Direito 

torna-se uma crítica do conhecimento jurídico desenvolvida sobre uma prévia 

concepção do que seja o conhecimento científico do direito. E a concepção de 

Kelsen do que seja conhecimento científico é uma concepção baseada no 

positivismo (1984:28). 
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 “Com efeito, o método de Kelsen, como o de Kant, é antipsicologista e, sem negar a importância do conteúdo do 

direito, interroga-se essencialmente sobre sua lei formal de produção. A regra de pureza indica depois que, por não 

ter de expor uma gênese de fato, ‘a ciência objetiva do direito’ deverá recorrer, em sua originalidade, a esquemas 

de pensamento com estruturas específicas” (GOYARD-FABRE, 2002:342). 
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3. O SENTIDO DA PUREZA METODOLÓGICA 

 

A autoridade que cria o Direito e que, por isso, o procura manter, pode 

perguntar-se se é útil um conhecimento do seu produto isento de 

ideologia. E também as forças que destroem a ordem existente e a 

querem substituir por uma outra, havida como melhor, podem não saber 

como empreender algo importante com um tal conhecimento jurídico. A 

ciência do Direito não pode, no entanto, preocupar-se, quer com uma, 

quer com as outras. Uma tal ciência jurídica é o que a Teoria Pura do 

Direito pretende ser. 

 

                      Hans Kelsen
83

 

 

  

KELSEN jamais quis construir uma ciência do direito puro. Tal representaria uma 

ingenuidade vã. O purismo kelseniano refere-se à teoria, à forma de conhecer e estudar o direito: 

“Não se trata, portanto, de dizer que Kelsen afirmava a pureza do direito em si; a pureza é 

atributo da ciência que quer construir” (ALMEIDA e BITTAR 2002:341). Antes REALE já 

esclarecera o que nos parece gramaticalmente óbvio: o adjetivo “pura” refere-se à teoria e não ao 

direito (1985:19). Assim, Teoria Pura do Direito, e não Teoria do Direito Puro. Kelsen 

acreditava que essa pureza teórica era requisito indispensável à construção de uma ciência do 

direito independente: 

 

Vendo, pois, a ciência jurídica tradicional do século XIX impregnada de 

elementos estranhos que prejudicavam a sua autonomia, vendo-a diluída entre os 

conceitos da psicologia, da biologia, da moral e da teologia, Kelsen se propõe a 

dela eliminar todos os elementos que lesam a sua pureza e a sua independência 

(MIRANDA AFONSO,1984:15). 
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 KELSEN,1997:119. 
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 A reivindicação de Kelsen encontra explicação no momento histórico no qual é gestada 

sua obra maior. Conforme ele próprio nos explica, até aquele momento as teorias jurídicas 

pensavam o direito de maneira não-autônoma, dissolvendo sua especificidade no caudal 

indiferenciante de outras ciências disciplinas (Sociologia, Filosofia, Psicologia, História etc.). 

Por trás dessa posição da doutrina tradicional havia a insofismável vontade de atrelar à teoria 

jurídica uma ideologia qualquer, atitude repudiada por Kelsen, que a enfrentou ao objetivar a 

criação de uma ciência jurídica pura e objetiva, inapta para legitimar ou deslegitimar 

axiologicamente quaisquer sistemas jurídicos
84

. Evidentemente, tal lhe rendeu virulentas críticas 

por parte daqueles que viam na ciência do direito apenas mais um instrumento para a obtenção 

e/ou manutenção do poder. Os ataques ao purismo caracterizador da Teoria Pura do Direito 

nasceram praticamente junto com a mesma. Confessa-nos o autor já no prólogo da edição 

vienense de 1934 da “Teoria pura do direito”: 

 

Na realidade, estamos diante de uma luta da política contra a ciência, luta em que 

também estão empenhadas as mais diferentes orientações políticas, reacionárias 

ou revolucionárias, socialistas ou liberais, timbrando todos em não aceitar o 

conhecimento objetivo do Estado e do Direito, desnivelado de qualquer tipo de 

ideologia (2003:5). 

 

O propósito de muitas teorias jurídicas de então – e de agora também, sendo a crítica 

kelseniana à espúria vinculação entre ciência e ideologia mais atual do que nunca – era servir ao 

poder constituído ou que pretendia se constituir, agregando à idéia de direito teses e argumentos 

próprios da política. Segundo RECASÉNS SICHES, a depuração da ciência do direito em 

Kelsen tem em vista especialmente duas tendências: a ético-política, que se propõe a estudar as 

finalidades concretas das normas e sua justiça intrínseca e a sociológica, que confunde fatos e 

normas jurídicas (1963:141). KELSEN sintetizou suas idéias acerca da pureza de forma 

admirável: 

 

Quando a si própria se designa como “pura” teoria do Direito, isto significa que 

ela se propõe a garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir 

desse conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não 

possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende 

libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é o 

seu princípio metodológico fundamental (1997:1). 

 

 O método positivista seria o único apto a garantir a autonomia da ciência jurídica. Ora, a 

Kelsen sempre repugnou a idéia de que a ciência deveria servir a outra senhora que não a 

verdade. Por isso o jurista está jungido ao material estritamente jurídico, devendo desconsiderar 

quaisquer elementos estranhos ao seu campo de estudos
85

. Desde o primeiro momento Kelsen 
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 Nesse sentido, é acertada a observação de PERELMAN: “A ciência do direito, como conhecimento de um sistema 

de normas jurídicas, não pode constituir-se, segundo nosso autor, senão excluindo tudo o que é estranho ao direito 

propriamente dito. O direito, sendo um sistema de normas coercitivas válido em um Estado determinado, pode ser 

distingüido nitidamente, por um lado, das ciências que estudam os fatos de toda espécie, o que é e não o que deve 

ser (o Sein oposto ao Sollen), e, por outro, de todo sistema de normas diverso – de moral ou de direito natural – 

com o qual gostaríamos de confundi-lo ou ao qual gostaríamos de subordiná-lo. Uma ciência do direito não é 

possível, segundo Hans Kelsen, a não ser que seu objeto seja fixado sem interferências estranhas ao direito 

positivo” (1993:1).   
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 “A ciência do direito, enquanto conhecimento do direito positivo deve eliminar impiedosamente todas as 

considerações que são essencialmente estranhas a seu objeto e que introduzem sub-repticiamente, por intermédio 

de ideologias de toda espécie, tomadas de posição decorrentes da política jurídica, fazendo-as passar por 

resultados cognitivos, decorrentes da ciência do direito” (PERELMAN, 1993:3). 
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explicou abertamente a natureza da exigência de pureza metodológica no Direito, o que não 

impediu que suas palavras fossem interpretadas de forma errônea e não sem certa malícia por 

seus opositores. A nós, entretanto, parecem bastante claras e coerentes: 

 

Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto 

é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência 

natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade porque consciente da 

legalidade específica do seu objeto. Logo desde o começo foi meu intento elevar a 

jurisprudência, que – que aberta ou veladamente – se esgotava quase por completo 

em raciocínios de política jurídica, à altura de uma genuína ciência, de uma 

ciência do espírito. Importava explicar, não as suas tendências endereçadas à 

formação do Direito, mas as suas tendências exclusivamente dirigidas ao 

conhecimento do Direito, e aproximar tanto quanto possível os seus resultados do 

ideal de toda a ciência: objetividade e exatidão (1997:XI)  

 

Baseando-se nas idéias da psicanálise freudiana, Kelsen entende que o sujeito 

cognoscente se torna servo da ciência quando anseia conhecer e buscar a verdade, por mais crua 

que ela possa parecer. Mas, se ao contrário, pretende dominar os outros homens, seu motor 

propulsor é o poder, ou melhor, a vontade de poder. Nesse último caso o indivíduo entenderá a 

ciência não como um fim, mas como um meio para alcançar objetivos pragmáticos, invertendo 

assim a posição original da mesma, que antes era senhora daquele que buscava a verdade e 

depois passa a ser escrava do poder como na Idade Média, período no qual, segundo nos informa 

REALE, a Filosofia não passava de simples ancilla theologiae
86

. A vontade de conhecer e a 

vontade de dominar conformam tipo ideais de personalidade que, por sua vez, ligam-se 

respectivamente ao sistemas democráticos e autocráticos
87

. 

É para evitar que a ciência se torne mais um meio de dominação do que de libertação que 

Kelsen adota o purismo exacerbado, fruto maduro do seu positivismo jurídico. Para BOBBIO, o 

método positivista é indiscutivelmente o único capaz de construir uma verdadeira ciência do 

direito: 

 

A ciência tem por característica fundamental sua avaloratividade: a distinção 

entre juízos de fato e juízos de valor e a rigorosa exclusão destes últimos do 

campo científico. [...] Como a ciência consiste na descrição avaliatória da 

realidade, o método positivista é pura e simplesmente o método científico, 

portanto é necessário adotá-lo se se quer fazer ciência jurídica ou teoria do direito. 
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 “[...] tal como explicitamente se enuncia no conhecido Traité Elémentaire de Philosophie, de Mercier-De Wulf e 

Nys, Louvain, 1911, t. I, págs. 33 e segs.: ‘Ela [a Igreja] respeita a liberdade da Ciência e da Filosofia até e 

enquanto os cientistas e os filósofos não se ponham em oposição às verdades que ela sabe reveladas por Deus e, 

por conseguinte, indubitavelmente verdadeiras” (2000:17). 
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 “No grande dilema entre vontade e conhecimento, entre o desejo de dominar o mundo e o de compreendê-lo, 

[quando se trata de uma personalidade democrática] o pêndulo oscila mais em direção ao conhecimento do que à 

vontade, mais para o entendimento do que para a dominação, exatamente porque num caráter dessa natureza a 

vontade de poder e a intensidade da experiência do ego são relativamente reduzidas e a autocrítica relativamente 

intensificada; em decorrência disso, fica assegurada a crença na ciência crítica e, portanto, objetiva. Em uma 

autocracia, por outro lado, nenhuma oposição é tolerada. Não existe discussão nem conciliação; só existe injunção. 

Portanto, não há liberdade de religião ou de opinião. Se a vontade predomina sobre o conhecimento, a justiça 

predomina sobre a verdade. Mas a questão do que é justo deve ser decidida exclusivamente pela autoridade do 

Estado, à qual não apenas a vontade, mas também a opinião do cidadãos estão sujeitas, de tal modo que o 

inconformismo frente a essa autoridade não constitui apenas um erro, mas, ao mesmo tempo, um crime passível de 

punição. É evidente que em tal regime político a ciência não pode ser livre, sendo apenas um joguete nas mãos do 

governo” (2000:184-185). 
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Se não for adotado, não se fará ciência, mas filosofia ou ideologia do direito 

(1999a:135 e 238) 

 

Pois bem, a opção metodológica kelseniana pressupõe pelo menos três condições:   

1ª-) Delimitação rigorosa do campo de estudos: o objeto a ser conhecido não pode ser 

comum a outras investigações científicas. Se é verdade que várias disciplinas ou ciências podem 

estudar o mesmo objeto, i.e., podem ter o mesmo objeto material, é certo também que cada uma 

delas deve abordá-lo de forma específica, constituindo assim seu objeto formal. É essa especial 

maneira de estudar e visualizar o objeto que diferencia cada uma das ciências, sendo que tal 

condição já é exigida por Kant, como nota Afonso Bertagnoli na introdução à sua tradução da 

“Crítica da razão prática”: 

 

Ao apresentarmos um conhecimento como ciência, afirma Kant, há necessidade, 

primacialmente, de determinar com precisão o que o mesmo tem de próprio e o 

que o distingue de outro conhecimento. Daí a função das diferentes críticas 

elaboradas pelo grande filósofo de Koenigsberg (in KANT, s./d.a:13). 

 

2ª-) Ausência absoluta de juízos de valor: a ciência não tem a missão de decidir e 

solucionar conflitos de interesse, como faz a política, mas sim de descrever, o mais fielmente 

possível, a realidade sobre a qual se debruça. 

3ª-) Neutralidade do cientista: o jurista deve comparecer à relação sujeito-objeto 

desinteressadamente, pois do contrário a ciência sempre refletirá suas opiniões pessoais e não a 

realidade efetiva. O pressuposto de que parte essa condição é a idéia segundo a qual sujeito e 

objeto não se relacionam, estando, cada um deles, isolado em sua própria esfera, sendo o método 

o único caminho que os liga, com o que se produz conhecimento científico (descrição da 

realidade). 

Kelsen tinha consciência dos problemas que advêm das três condições acima expostas e 

muitas vezes os enfrentou, especialmente no que toca à idéia da separação sujeito/objeto. 

Entretanto, permaneceu fiel ao longo de sua obra à exigência de pureza que formulara, pois 

enxergava nela a única maneira de garantir a liberdade da ciência do direito. Com isso não se 

afirma que Kelsen reduziu o direito à ciência jurídica formal, pois ele reconhece a legitimidade 

das investigações filosóficas, sociológicas, históricas e quaisquer outras que possam tê-lo por 

objeto e estudar seus vários aspectos, inclusive os conteúdos das normas jurídico-positivas e o 

processo sócio-político de criação das mesmas, temática inegavelmente metajurídica
88

: 

 

De um modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com a 

psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política. Esta confusão pode 

porventura explicar-se pelo fato de estas ciências se referirem a objetos que 

                                                 
88

 PERELMAN dirigiu a seguinte objeção à Teoria Pura do Direito: “É igualmente um fato, contrariando as teses 

positivistas, que nas decisões judiciárias são introduzidas noções provenientes da moral; algumas foram fundadas, 

no passado, no direito natural; nós as consideramos hoje, mais modestamente, como conformes aos princípios 

gerais do direito” (1993:7). Trata-se de crítica infundada, pois como vimos Kelsen reconhece que o direito pode ser 

– e efetivamente é – criado com base em valores morais, religiosos, costumeiros, culturais etc. O que não se admite 

no cientista do direito é que ele assuma uma postura avaliativa. Quanto à alusão às decisões judiciárias, nem é 

preciso fazer constar que a teoria da interpretação kelseniana não sustenta que o juiz, ao criar a norma jurídica 

individual (sentença), não utiliza as mais diversas fontes. A única exigência que se lhe faz é que suas decisões 

localizem-se no quadro geral das interpretações possíveis (KELSEN, 1997). É curioso notar que no mesmo texto em 

que aparece a crítica acima transcrita, PERELMAN demonstra – páginas antes – entender perfeitamente a teoria 

kelseniana: “A motivação de uma decisão judiciária, assim como o preâmbulo que justifica um projeto de lei, 

pertence não à teoria do direito, mas à política jurídica, que precisam ser nitidamente dissociadas. Se é 

incontestável que o direito é um meio em vista da realização de finalidades sociais de toda espécie, a ciência do 

direito, como conhecimento de um sistema de normas, não tem por objeto senão o estudo dessas normas e de seu 

significado, independentemente das conseqüências que resultariam de sua aplicação” (1993:3).   
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indubitavelmente têm uma estreita conexão com o Direito. Quando a Teoria Pura 

do Direito empreende delimitar o conhecimento do Direito em face destas 

disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão, mas 

porque intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da 

ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza de seu objeto 

(KELSEN, 1997:1-2).  

 

Kelsen simplesmente reivindica um campo de estudos específico para a ciência do 

direito. Ora, a pureza torna-se então exigência inarredável
89

. A ciência jurídica kelseniana pode 

evitar o sincretismo metodológico acima aludido porque está sob o signo da pureza, ou seja, 

possui um método especial e um objeto próprio, ambos diferentes dos de outras ciências. O 

direito dobra-se sobre si mesmo e é como a serpente que engole a própria cauda
90

. Também 

pensa a si mesmo, com o auxílio da ciência que é adequada às suas idiossincrasias.  

Se quisermos uma imagem exata da Teoria Pura do Direito não devemos visualizar o 

direito trancado em uma caixa preta, como sugere MARTIN
91

, mas sim antevê-lo submetido à 

ciência jurídica – única e verdadeira dona da chave para sua compreensão – que o enclausura em 

uma extensa campina desértica para transformá-lo, apenas por um momento, em objeto de 

estudo.  
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 Kelsen explica o papel da pureza na sua teoria jurídica: “The purety of the theory of Law... consists in nothing else 

in eliminating from its sphere problems that require a method different from the appropriate to its specific problem. 

The postulate of purety is the indispensable requirement of avoiding syncretism of method” (apud GOYARD-

FABRE, 2002:348). Tradução: “A pureza da teoria do Direito... consiste em nada mais do que eliminar de sua 

esfera problemas que requeiram um método diferente do apropriado ao seu problema específico. O postulado de 

pureza é o requisito indispensável para se evitar o sincretismo metodológico”. 
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 TREVES enxerga o limite da pureza kelseniana na formulação da norma fundamental: “J’indique enfin la limite 

de la pureté de la doctrine kelsenienne. Cette limite réside dans la norme fondamentale qui se trouve au sommet de 

la construction hiérarchique et qui, lorsqu’elle n’est pas conçue comme une hypothèse mais comme un fait 

déterminé dans l’espace et le temps, ne se présente pas comme le principe productif de la normativité pure, mais 

comme ‘le principe qui attribue la validité normative au simple fait, qui détermine la métamorphose de la factualité 

en normativité et qui établit ainsi l’union indissoluble du monde de l’être avec celui du devoir être’” (1987:329-

330). Tradução: “Indico, enfim, o limite da pureza da doutrina kelseniana. Tal limite reside na norma fundamental 

que se encontra no topo da construção hierárquica e que, uma vez que não é concebida como hipótese, mas como 

fato determinado no espaço e no tempo, não se apresenta como o princípio produtivo da normatividade pura, mas 

como ‘o princípio que atribui validade normativa ao simples fato, que determina a metamorfose da faticidade em 

normatividade e que assim estabelece a união indissolúvel do mundo do ser com o do dever-ser’”. 
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 “H. Kelsen a réussi la gageure de refermer le droit sur lui-même, de le décrire et de le faire fonctionner dans un 

cercle sans échappatoire. Tel est l’objet de sa Théorie pure [...]. Le droit est enfermé dans une boite noire” 

(MARTIN, 1997:387). Tradução: “H. Kelsen venceu o desafio de fechar o direito nele mesmo, de descrevê-lo e de 

fazê-lo funcionar em um círculo sem escapatória. Tal é o objeto de sua Teoria pura [...]. O direito está trancado em 

uma caixa-preta”. 
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4. O FORMALISMO DA TEORIA PURA DO DIREITO 

 

A maioria dos ataques de que foi alvo a teoria de Kelsen provêm, como 

dissemos, da incompreensão de sua filosofia implícita, difícil em sua 

tremenda elevação. Essa filosofia procede de um pensamento forte e [...] 

é um desafio àqueles que, tendo constatado já em 1930 a crise e o 

declínio do direito, envolveram a razão em uma aura de suspeita tão 

amarga que se propuseram a “desconstruí-la”. Na contracorrente de um 

tempo em que prolifera o irracional, Kelsen toma a defesa da 

racionalidade no que ela tem de mais sublime. 

 

Simone Goyard-Fabre
92

 

 

 

A Teoria Pura do Direito é uma criação complexa, ou melhor, um “produto intelectual 

áspero”, como reconheceu o próprio Kelsen, segundo nos informa RECASÉNS SICHES 

(1974:165). Com o fim de facilitar sua compreensão, traçamos abaixo, com base em 

JABLONER (1998:3), suas principais características, sendo que para a correta inteligência da 

Reine Rechtslehre é preciso congregar todos esses tópicos, alguns já tratados em seções 

anteriores e outros que ainda serão objeto de reflexão mais detida no decorrer do presente 

trabalho: 

 

1. A Teoria Pura do Direito consiste na descrição do direito positivo, entendido o 

mesmo como um método coercitivo específico de controle social. 

2. A Teoria Pura do Direito tem por objeto normas jurídicas positivas.  

3. O ordenamento jurídico é um conjunto sistemático de tais normas e não uma 

congregação aleatória de fatos sociais.  

4. O único estudo que compete à verdadeira ciência do direito é o normativo, isto 

é, aquele que se pergunta a respeito da existência específica das normas 

(validade ou vigência). 

5. A Teoria Pura do Direito é uma teoria positivista, pois encara seu objeto – a 

norma jurídica positiva – como o sentido objetivo de atos de vontade humanos, 

o que a impossibilita de se referir a quaisquer doutrinas jusnaturalistas que 

concebem o direito como produto da ordem natural, de uma vontade 

sobrenatural ou da razão humana per se. 

6. A Teoria Pura do Direito baseia-se na rigorosa distinção entre ser e dever-ser, 

díade que funda o dualismo epistemológico entre fato e valor, de um lado, e 

cognição e volição, de outro.  

7. Todas as doutrinas jurídicas que buscam o fundamento de validade do direito 

em sua efetividade são desprovidas de valor científico para a Teoria Pura do 

Direito. 
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 GOYARD-FABRE, 2002:367. 
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8. O direito encontra seu fundamento de validade na norma fundamental 

hipotética, pressuposta pelo jurista quando o mesmo está diante de um 

ordenamento jurídico globalmente eficaz e deseja descrevê-lo de maneira 

científica.  

9. O mínimo de eficácia é condição e não pressuposto de validade da norma 

jurídica e do ordenamento jurídico. 

10. A Teoria Pura do Direito descreve qualquer ordenamento jurídico globalmente 

eficaz, não importando se o conteúdo das normas do mesmo é moral, amoral 

ou imoral segundo determinada perspectiva axiológica. 

11. Deve-se distinguir a ciência do direito – que descreve as normas jurídicas 

positivas – da política jurídica – que produz essas mesmas normas.  

12. Em razão da diferenciação supradita deve-se também separar as normas 

jurídicas positivas das proposições jurídicas (Rechtssätze) criadas pela ciência 

do direito para descrever as primeiras. 

13. A aplicação do direito efetuada pela autoridade competente é ao mesmo tempo 

criação do direito porque um ordenamento jurídico formal tal como o 

concebido pela Teoria Pura do Direito é  sempre dinâmico. 

 

Após a caracterização acima, é preciso explicitar-lhe alguns aspectos. Antes de mais, 

enfatize-se que, como vimos, o positivismo jurídico kelseniano só reconhece duas espécies de 

ciências: as naturais e as formais (hipotético-dedutivas). Desse modo, Kelsen localiza a ciência 

do direito na segunda categoria, pois se trata de ciência que se ocupa de normas, e não de fatos, 

como a Sociologia e a Psicologia Jurídica. Escreve Baptista Machado na introdução da edição 

portuguesa de “A justiça e o direito natural”: 

 

O sistema da “Teoria Pura do Direito”, é um sistema hipotético dedutivo no 

sentido de que a Norma Fundamental tem de ser pressuposta para poder sequer ser 

possível uma consideração científica (isto é, como veremos, lógico-objectivante) 

do Direito (in KELSEN, 1963:VII). 

 

Para Baptista Machado – tradutor português de Kelsen – a Teoria Pura do Direito 

representa o momento em que se traça uma linha de fronteira entre a esfera lógica e a teleológica 

(in KELSEN, 1963:I e ss.). Por seu turno, GOMES afirma – com fincas em Goyard-Fabre – que 

a Teoria Pura do Direito busca estabelecer as condições de possibilidade da ciência do direito 

(2000:114-115). Kelsen entende que os limites dessa ciência não se encontram, todavia, no 

conteúdo das normas jurídicas. 

De acordo com a Teoria Pura do Direito não faz sentido pensar cientificamente em um 

ordenamento jurídico localizado no tempo e no espaço, já que seu propósito é buscar aquele quid 

invariável e universal comum a todas às experiências sociais que podem ser chamadas de direito. 

Como o conteúdo dos diversos ordenamentos jurídicos é variado, resta a Kelsen explorar-lhes a 

forma. Sem dúvida, a teoria jurídica kelseniana é formal, conforme preceitua Mario Losano (in 

KELSEN, 1998b).  

Na Teoria Pura o direito é um sistema hierárquico e dinâmico no qual a norma jurídica 

vale devido à sua localização na tessitura da pirâmide normativa (Stufenbau)
93

. Seu conteúdo não 

tem qualquer relevância quando se trata de argüir acerca de sua validade, isto é, de sua existência 
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 A figura da pirâmide escolhida por Kelsen para simbolizar o ordenamento jurídico hierarquizado encontra 

antecedentes históricos no pensamento de Santo Tomás de Aquino, que por sua vez se baseou nas doutrinas de 

Santo Agostinho que dialogam com a tradição estóica da tripartição legal escalonada: lex aeterna, lex naturalis e lex 

humana. No tempo de Kelsen, seu célebre discípulo Adolf Merkl também lançou mão da idéia. 
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específica
94

. Ao analisar o pensamento kelseniano Edgar BODENHEIMER destaca sua feição 

formalista, reconhecendo que poucos ousaram o que Kelsen realizou na ciência do direito: 

 

A doutrina de Kelsen talvez seja a mais consistente expressão do positivismo 

jurídico na teoria do Direito. Porque é característico do positivismo jurídico 

preocupar-se antes com a forma da lei que com o seu conteúdo moral ou social, 

restringindo-se ao exame da lei como ela é, sem considerar-lhe a justiça ou 

injustiça, e procurando liberar a teoria do Direito de tôdas as qualidades ou 

critérios de valor de natureza moral, política, social ou econômica. Poucas vêzes a 

completa segregação da ciência social terá chegado ao extremo a que chegou a 

Teoria Pura do Direito (1966:123). 

 

O próprio Kelsen admite o formalismo acentuado de sua teoria. Na introdução à primeira 

edição da “Teoria pura do direito” o autor chega a fazer referência às interpretações de seus 

detratores, pois cada um deles viu na Teoria Pura do Direito os conteúdos mais diversos, o que, 

afinal, apenas comprova sua inegável pureza, qualidade que na sistemática kelseniana obtém-se 

pela via formal. As palavras de KELSEN não escondem certa satisfação irônica – algo raro em 

seus escritos – ao falar sobre a desvinculação da Teoria Pura de quaisquer sistemas políticos: 

 

Os fascistas declaram-na [a Teoria Pura do Direito] liberalismo democrático, os 

democratas liberais ou sociais-democratas consideram-na um posto avançado do 

fascismo. Do lado comunista é desclassificada como ideologia de um estatismo 

capitalista, do lado capitalista-nacionalista é desqualificada, já como bolchevismo 
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 “La validité [des normes juridiques] ne résulte pas de leur contenu. Le droit peut avoir n’importe quel contenu et 

aucun comportement humain n’est par lui même inapte à devenir l’objet d’une norme juridique. La validité d’une 

telle norme n’est pas affectée par le fait que son contenu se trouverait en opposition avec une valeur quelconque, 

morale ou autre. Une norme juridique est valable si elle a été créée d’une manière particulière, à savoir selon des 

règles déterminées et une méthode spécifique. Le seul droit valable est le droit positif, celui qui a été ‘posé’. Sa 

positivité réside dans le fait qu’il procède nécessairement d’un acte créateur et se trouve ainsi indépendant de la 

morale et de tout autre système normatif. Les normes du droit naturel et celles de la morale sont au contraire 

déduites d’une norme fondamentale qui, en raison de son contenu, est censée apparaître de façon immédiatement 

évidente comme une émanation de la volonté divine, de la nature ou de la raison pure. La norme fondamentale d’un 

ordre juridique est d’une autre nature. Elle se borne à indiquer comment les normes de cet ordre sont créées; elle 

pose le principe même de leur création. Elle est donc le point de départ d’une procédure et son caractère est 

essentiellement formel et dynamique. Seule la validité des normes d’un ordre juridique peut être déduite de sa 

norme fondamentale, car leur contenu est déterminé dans chaque cas par un acte particulier, qui n’est pas un acte 

de connaissance, mais un acte de volonté: coutume ou procédure législative s’il s’agit de normes générales, acte 

administratif ou acte de droit privé s’il s’agit de normes individuelles” (KELSEN, 1988:122). Tradução: “A 

validade [das normas jurídicas] não resulta de seu conteúdo. O direito pode ter qualquer conteúdo e nenhum 

comportamento humano é em si mesmo inapto a se tornar objeto de uma norma jurídica. A validade de uma tal 

norma não é afetada pelo fato de que seu conteúdo se opõe a um valor qualquer, moral ou outro. Uma norma 

jurídica é válida se foi criada de uma maneira específica, a saber, segundo regras determinadas e um método 

específico. O único direito válido é o direito positivo, aquele que foi ‘posto’. Sua positividade reside no fato de que 

ele procede necessariamente de um ato criador e por isso é independente da moral e de qualquer outro sistema 

normativo. As normas do direito natural e as da moral são, ao contrário, deduzidas de uma norma fundamental 

que, em razão de seu conteúdo, presume-se que surge de maneira imediatamente evidente como uma emanação da 

vontade divina, da natureza ou da razão pura. A norma fundamental de uma ordem jurídica é de uma outra 

natureza. Ela se limita a indicar como as normas de tal ordem são criadas; ela inclusive põe o princípio de sua 

criação. Ela é, portanto, o ponto de partida de um procedimento e seu caráter é essencialmente formal e dinâmico. 

Somente a validade das normas de uma ordem jurídica pode ser deduzida de sua norma fundamental, já que o 

conteúdo das mesmas é determinado em cada caso por um ato particular, que não é um ato de conhecimento, mas 

um ato de vontade: costume ou procedimento legislativo se se trata de normas gerais, ato administrativo ou ato de 

direito privado se se trata de normas individuais”.  
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crasso, já como anarquismo velado. O seu espírito é – asseguram muitos – 

aparentado com o da escolástica católica; ao passo que outros crêem reconhecer 

nela as características distintivas de uma teoria protestante do Estado e do Direito. 

E não falta quem a pretenda estigmatizar com a marca de ateísta. Em suma, não 

há qualquer orientação política de que a Teoria Pura do Direito não se tenha ainda 

tornado suspeita. Mas isso precisamente demonstra, melhor do que ela própria o 

poderia fazer, a sua pureza (1997:XIII e XIV). 

 

O formalismo kelseniano encontra sua expressão máxima na idéia de norma fundamental, 

condição lógico-transcendental da ciência jurídica. Raymond MARTIN entende que é devido ao 

formalismo co-natural à Teoria Pura do Direito que a norma fundamental tanto pode servir de 

fundamento de validade para um ordenamento jurídico baseado nos princípios do nacional-

socialismo quanto para outro construído segundo os ditames da doutrina liberal clássica ou 

marxista-leninista (1997:391). Acrescentamos: desde que globalmente eficazes.  

Na verdade, a adoção de um ponto de vista formal é imprescindível para uma teoria que, 

como a de Kelsen, busca conhecer o direito tal como ele efetivamente se apresenta na realidade. 

Para estudar esse complexo objeto chamado “direito” o cientista não utiliza juízos de valor, 

limitando-se a uma postura formal
95

. A Teoria Pura do Direito não é política jurídica e, portanto, 

a ela não interessa saber como o direito deve, deveria ou deverá ser: “A função do ‘jurista 

científico’ é apenas a de descrever o valor posto na realidade pela norma jurídica, sem assumir 

qualquer posição axiológica perante o valor que descreve” (MIRANDA AFONSO, 1984:224). 

Robert Walter é feliz ao dissertar sobre esse ponto nevrálgico da teoria kelseniana: 

 

Ao escolher o direito positivo como objeto da consideração normativa, 

subentende-se que, em todos os enunciados, só pode tratar-se desse sistema de 

normas. Unicamente este deve ser descrito. Somente desse modo é que aparece 

claramente. Em conseqüência, toda a mistura com outros sistemas normativos 

(moral, direito natural) será excluída – no sentido da conhecida tese da separação. 

Da descrição do direito positivo devem ser rigorosamente diferenciados os 

problemas relativos a sua origem histórica, efeitos sociais e valoração moral. Não 

se excluem, de maneira alguma, investigações sobre essas questões, mas deverão 

ser empreendidas, contudo, em esferas científicas próprias – a história do direito, a 

sociologia jurídica e a ética. Ninguém negará que existem vínculos entre estas 

disciplinas, sublinhando, entretanto, seu significado autônomo. Não se pode 

substituir a dogmática jurídica por história do direito, sociologia jurídica ou ética 

(in KELSEN, 2003:24). 

 

 A única pretensão da Teoria Pura do Direito é conhecer seu objeto – razão pela qual o 

purifica metodologicamente –, o que não seria possível sem o formalismo. Ora, não se faz 

ciência de uma ordem jurídica particular, estudando o conteúdo de suas normas, mas antes do 

direito positivo em geral que, segundo KELSEN, só pode ser objeto de uma ciência formal 

exatamente porque essa não se ocupa de conteúdos mutáveis e mutantes ao sabor das 

circunstâncias políticas, econômicas, ideológicas, éticas, culturais etc. (1997:1). A Teoria Pura 
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 “Correto é o pensamento de Kelsen quando, na sua teoria normativa do Direito, exclui desta todos os elementos 

de conteúdo, estranhos ao seu puro formalismo logicista. À teoria normativa do Direito, um dos lados integrantes 

da teorização da sua idéia, não cabe carrear valores, nem quaisquer outros conteúdos que comportem diversa 

logicidade epistemológica. Sem essa exclusão advirá a tempestade das infindáveis discussões, próprias e inevitáveis 

ao mistério dos valores. Na teoria normativa [...] é legítimo somente examinar os aspectos lógico-formais de todo o 

Direito, e não ir além, em busca de sua justiça, porque as normas jurídicas constituem tão-só a instrumentação 

lógica necessária à execução da idéia de Direito” (BOSON, 1993:136). 
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do Direito se recusa a ser uma teoria ideológica do direito. Recusa-se a qualificar qualquer 

ordenamento jurídico como bom, mal, justo ou injusto, pois objetiva apenas descrever suas 

normas positivas, não as valorar: 

 

Neste sentido, a Teoria Pura do Direito tem uma pronunciada tendência 

antiideológica. Comprova-se esta sua tendência pelo fato de, na sua descrição do 

Direito positivo, manter este isento de qualquer confusão com um Direito “ideal” 

ou “justo”. Quer representar o Direito tal como ele é, e não como ele deve ser: 

pergunta pelo Direito real e possível, não pelo Direito “ideal” ou “justo”. Neste 

sentido é uma teoria do Direito radicalmente realista, isto é, uma teoria do 

positivismo jurídico (KELSEN, 1997:118). 

 

Do modo como foi gestada, buscando separar o político do especificamente jurídico por 

meio da via formal, a Teoria Pura do Direito configura-se como momento ímpar da história do 

pensamento jusfilosófico. Contudo, como obra humana, não está imune a críticas, como veremos 

agora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LEITURAS CRÍTICAS DA TEORIA PURA DO DIREITO 

 

Se [...] o leitor pretende criticar a Kelsen, [...] arme-se, primeiro, de 

amplíssimos conhecimentos jusfilosóficos e, mesmo com uma bagagem 

científica imensa, o árduo labor será difícil, quiçá improfícuo, como com 

aqueles que se arrojaram, se aventuraram, se arriscaram a tal 

cometimento. 

 

José Florentino Duarte
96

 

 

 

Kelsen operou no Direito o que Kant operara na Filosofia, ou seja, a separação das 

esferas do ser e do dever ser. Com isso pôde fundar a ciência do direito, que tem seu objeto 

formal próprio (a norma jurídica positiva), seu método específico (o normológico, que descreve 

as normas jurídicas por meio de proposições jurídicas) e seu axioma fundamental (a 

Grundnorm).  
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 In KELSEN, 1986:V. 
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Esse sistema que parece simples – na verdade, é monstruosamente complexo – foi 

criticado
97

 por muitos autores (H. Dupeyroux e D. Maury, por exemplo) pelo fato de ser por 

demais intransigente no que se refere à bipartição epistemológica entre Sein e Sollen, a qual 

subordinaria o direito a uma suposição meramente pensada – e não elucidada –, afastando-o 

assim da realidade social. Contudo, tal crítica não merece prevalecer, pois para Kelsen o 

essencial da Teoria Pura é “[...] a problematização filosófica da ordem jurídica no tocante à sua 

fundação última” (GOYARD-FABRE, 2002:355). Na Teoria Pura do Direito essa 

problematização importa muito mais que soluções perfeitas e respostas dogmáticas, já que 

Kelsen está em busca da lei do pensamento jurídico (GOYARD-FABRE, 2002:352). Sobre esse 

ponto não vamos nos estender mais porque foi abordado supra com certo detalhamento. 

Outra crítica bastante comum dirigida à Teoria Pura do Direito é que tal teoria seria falha 

por não se ocupar dos valores que compõem o conteúdo de qualquer direito. Sem dúvida, trata-se 

de crítica descabida. E isso por duas razões. A primeira e a mais óbvia: como adverte 

RECASÉNS SICHES
98

, não se pode criticar uma teoria por aquilo que ela não é. E a Teoria Pura 

do Direito certamente não é axiologia jurídica. A segunda exige, para sua compreensão, algum 

conhecimento – ainda que mínimo – das propostas informadoras da Teoria Pura do Direito. 

Kelsen não nega a legitimidade do problema axiológico, mas apenas se limita a verificar a 

impossibilidade de seu tratamento científico: “Lo que sucede es que [Kelsen] no cree que este 

problema pueda ser planteado, ni mesmo resuelto, en el plano estrictamente científico, esto es, 

comprobable por la experiencia, o justificable por el raciocinio” (RECASÉNS SICHES, 

1970:408). 

Mais rica e profunda é uma terceira leitura crítica que discute exatamente a noção de 

ciência por meio da qual foi arquitetada a Teoria Pura do Direito. Na visão de Kelsen, a 

tradicional dogmática jurídica – i.e., aquela que faz incidir sua visualização sobre um 

ordenamento jurídico concreto e que não pode desconsiderar os fins e os conteúdos ético e 

políticos das normas jurídicas – não pode ser considerada ciência. Baptista Machado é um dos 

teóricos que se recusa a aceitar o tipo de ciência lógico-formal propugnado por Kelsen como o 

único adequado e suficiente à ciência jurídica. Acredita o professor português que a ciência do 

direito não pode se limitar apenas a um caráter lógico-objetivante. Por perspectiva lógico-

objetivante – a única admitida pelo positivismo jurídico – entende-se a leitura estrutural (formal) 

do direito, que com isso passa a ser entendido como algo dado. Escreve Baptista Machado:   

 

A jurisprudência tem por tarefa organizar (estrategicamente, isto é, com 

“prudência”) a passagem de uma intencionalidade espiritual para o efetivo 

processo histórico, pelo que pretende conhecer o Direito para o realizar – ou 
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 No que se relaciona às inúmeras críticas dirigidas à obra de Kelsen, é de se recordar o clarividente juízo de Legaz 

y Lacambra, um de seus ex-discípulos: “Legaz-Lacambra, em artigo dedicado aos 90 anos de vida de Kelsen, 

afirmou que a uma pessoa como Kelsen, ‘una de las figuras máximas de la ciencia jurídica’, a homenagem não 

precisa ser uma apologia, sobretudo porque Kelsen fez da vida, da inteligência e do culto à liberdade científica a 

forma e a razão de ser de sua existência como homem e como intelectual. O reconhecimento de seu valor não 

implica, pois, a adoção dogmática de suas posições, própria dos seguidores acríticos” (GOMES, 2000:199). 
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 “Me parece fuera de lugar censurar la teoría pura de Kelsen no por lo que ella es, sino por lo que ella no es. 

Porque lo que queda fuera de una pura teoría de las meras formas generales a priori no está necesariamente 

afectado por esa teoría; antes bien, constittuye una zona libre. Por esso no tiene sentido reprochar a la teoría pura 

el hecho de que no contiene ninguna sociología del Derecho. No es justo echar en cara esas omisiones, 

sencillamente porque el programa de la Teoría Pura del Derecho explícitamente limita el cometido de ésta a 

esclarecer las formas generales del Derecho, y expresamente excluye de su programa la especulación axiológica y 

el estudio sociológico de los hechos. Pero, al excluir estimativa y sociología, con ello no niega la legitimidad ni la 

plausibilidad de las meditaciones e investigaciones sobre esos dos tipos de temas” (1970:408). Apesar do dito, logo 

depois RECASÉNS SICHES critica o relativismo axiológico de Kelsen por nele não encontrar referências a temas 

trabalhados por Scheler, Hartmann, Dilthey, Ortega y Gasset, Collingwood e Dewey (1970:416). 
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conhecer e realizar o Direito – e não conhecer o “Direito realizado”, transformado 

em “fato” ou dado “inerte”. [...] a natureza do Direito, como produto do espírito, 

obriga-nos a ter sempre presente a intencionalidade operante, uma vez que ele 

pretende dirigir o curso dos aconteceres, moldar a história. [...] Por conseguinte, a 

jurisprudência não pode bastar-se com a “leitura” estrutural do Direito, com a 

perspectiva lógico-objetivante – pois que a esta escapa a dimensão vital do 

jurídico, o seu sentido modelador da vida (in KELSEN, 1963:XVI – XVII). 

 

Uma análise rigorosa da prática jurídica também revela, segundo Baptista Machado, a 

insuficiência da perspectiva lógico-objetivante, já que a aplicação da norma jurídica ao caso 

concreto resulta sempre de uma combinação de subsunção lógica e interpretação axiológica
99

. 

Com o objetivo de corroborar suas teses segundo as quais a perspectiva lógico-objetivante 

kelseniana é deficiente, Baptista Machado cita algumas noções e conceitos que o pensamento 

jurídico utiliza correntemente e que não têm guarida em uma Teoria Pura do Direito: fraude à lei, 

lacuna, abuso de direito, ordem pública e outros (in KELSEN, 1963: XIX). 

Chega-se então a um dilema: ou se dá prevalência a teorias jurídicas que subtraem ao 

Direito todo seu caráter científico, não oferecendo qualquer segurança e objetividade ou 

privilegiamos a Teoria Pura do Direito que, por sua vez, não comporta uma problematização da 

realidade a ser explorada e teorizada. Baptista Machado tenta resolver o problema reconhecendo 

um caráter científico no direito diferente daquele preconizado por Kelsen: 

 

 [...] se verá, antes de tudo, que não têm justificação as exigências transcendentais 

e idealista-racionalistas postas por Kelsen ao método científico e que a redução ou 

formalização conceitual a que sempre recorre o pensamento científico não exclui, 

mas apenas neutraliza (como que provisória e dialecticamente) os aspectos 

concretos de seu objeto (in KELSEN, 1963:XXV). 

 

Conceitos do que seja ciência existem tantos quanto existem cientistas (ou 

pseudocientistas). Tal relativismo conceitual não nos permite obter uma definição absoluta de 

ciência, válida sem restrições. Como toda obra humana, os conceitos se desmancham no ar. 

Mesmo a definição clássica – e por isso relativamente segura – de ciência natural vem sendo 

questionada diante das recentes descobertas de Planck e de outros estudiosos da física 

quântica
100

.  

Por conseguinte, todos os conceitos de ciência são, pelo menos a princípio, válidos. Tal 

não significa, contudo, que esses vários conceitos podem ser utilizados indistintamente. Quando 

estudamos a concepção de justiça de Kelsen em face do positivismo relativista e do 

jusnaturalismo absolutista devemos pressupor como válido seu sistema jurídico-filosófico e a 

estrutura de seu pensar, mormente seu conceito de ciência, elemento central da obra kelseniana. 

Do contrário, não estaremos descrevendo a concepção de justiça kelseniana, mas sim a 

criticando, atitude que, segundo nos parece, apenas pode ser desenvolvida em momento 

posterior. Não se critica sem antes conhecer.  

Desse modo, a leitura de Perelman – que se centra na pré-compreensão de ciência de 

Kelsen – não é uma descrição explicativa da Teoria Pura do Direito, mas um ataque. Segundo o 

autor, ao conceber a ciência de maneira positivista, Kelsen acaba desconsiderando certas 
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 Assevera Miguel Reale, citado por Baptista Machado em seu estudo à obra “A justiça e o direito natural”: “A 

norma jurídica não pode ser considerada pelo intérprete como um modelo definitivo; é um modelo sujeito à 

prudência determinada pelo conjunto das circunstâncias factivo-axiológicas em que se encontra situado o 

administrador ou o juiz. [...] Decisiva não é a questão de saber se uma conseqüência jurídica é justa ou adequada 

para a hipótese abstrata a que a norma se refere, mas a de saber se a sua imputação a situações concretas da vida, 

certas e determinadas, pode valer como justa” (in KELSEN, 1963:XX-XXI). 
100

 Kelsen discute com grande interesse esse tema em vários dos artigos reunidos na obra “O que é justiça?” (1998c). 
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realidades importantes no mundo jurídico. Incorrendo no vício já descrito por RECASÉNS 

SICHES (1970:408), PERELMAN critica a teoria kelseniana por aquilo que ela não é
101

, ou seja, 

uma teoria da argumentação jurídica aos moldes da sua: 

 

Parece-me que todos os paradoxos da teoria pura do direito, bem como todas as 

suas implicações filosóficas, derivam de uma teoria do conhecimento que não 

atribui valor senão a um saber incontroverso, inteiramente fundado nos dados da 

experiência e na prova demonstrativa, negligenciando totalmente o papel da 

argumentação. [...] Mas seria preciso, à falta de prova demonstrativa, renunciar a 

justificar por uma argumentação igualmente convincente e possível nossas 

escolhas e decisões, nossos valores e normas? E seria preciso, na ambição de 

constituir uma ciência do direito e uma teoria pura do direito, considerar como 

juridicamente arbitrário tudo o que só pode ser justificado por meio de semelhante 

argumentação? (1993:4-5). 

 

Ora, aceitar o conceito de ciência formulado por Kelsen configura-se como pressuposto 

metodológico fundamental para nos aproximarmos de seus trabalhos acerca da justiça e dos 

valores. Nada obstante, não pretendemos aqui mascarar as claras fissuras que se entremostram no 

impressionante edifício teórico da Teoria Pura do Direito. O pensamento kelseniano – 

especialmente no que se relaciona às suas conseqüências – não é isento de críticas. Em alguns 

pontos são evidentes as fragilidades da dita construção teórica, como nota a professora Elza 

Maria MIRANDA AFONSO ao refletir sobre a maneira adequada de concretizar o propósito 

maior da teoria jurídica de Kelsen: 

 

Cremos que a independência da Ciência do Direito – tão cara a Kelsen – não será 

obtida por uma posição a-crítica, em que o conhecimento jurídico se liberta, não 

dos conteúdos valorativos do Direito, mas de qualquer responsabilidade perante 

esses conteúdos. Cremos que essa independência será alcançada quando a Ciência 

do Direito se comprometer com um valor maior, que desafia toda manifestação 

circunstancial do poder, que se sobrepõe a todas as colorações ideológicas – o da 

dignidade do homem, parâmetro, não para a justificação, mas para a qualificação 

de qualquer ordem jurídica existente (1984:275). 
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 Norbert ROULAND comete o mesmo deslize, pois critica a Teoria Pura do Direito porque ela não comunga dos 

pressupostos da antropologia jurídica, o que nos parece muito mais incompreensão dos objetivos propostos por 

Kelsen do que oposição às suas teses: “Pour lui [Kelsen] une science authentique du droit doit éviter tout 

syncrétisme avec d’autres disciplines, notamment la sociologie, trop infirme pour apporter des réponses positives 

aux questions suscitées par la vie des normes. Le juriste n’a à s’occuper que des normes existantes, ‘effectives’. Il 

doit rester résolument neutre, qu’il s’agisse du droit nazi ou des codes démocratiques. [...] À l’évidence, cette 

perspective est radicalement différente de ce que peut enseigner l’anthropologie juridique. Elle est même à l’opposé 

puisqu’elle refuse toute approche interculturelle, elle demeure étrangère à toute idée de pluralisme, et milite en 

faveur d’une identification entre le droit et l’État” (1991:297). Tradução: “Para ele [Kelsen], uma autêntica ciência 

do direito deve evitar todo sincretismo com outras disciplinas, notadamente a sociologia, débil demais para 

disponibilizar respostas positivas às questões suscitadas pela vida das normas. O jurista deve se ocupar unicamente 

das normas existentes, ‘efetivas’. Deve permanecer resolutamente neutro, quer se trate do direito nazista ou dos 

códigos democráticos. [...] A toda evidência, tal perspectiva é radicalmente diferente da que pode ensinar a 

antropologia jurídica. Ela é até mesmo oposta porque recusa toda aproximação intercultural, permanece estranha 

a toda idéia de pluralismo e milita a favor de uma identificação entre o direito e o Estado”. A crítica de Rouland 

quanto à pretensa negação do pluralismo por parte da Teoria Pura do Direito deixa de ser inexata e torna-se injusta 

quando examinamos a postura axiológica relativista adotada pela Reine Rechtslehre e pelo próprio Kelsen que, 

enquanto cidadão e cientista do direito, tem em alta conta o princípio da tolerância, como veremos mais à frente. 
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Ao seu turno, MATA MACHADO deplora a redução do direito à mera técnica 

(1995:156), operação que não nos parece condenável, já que o objetivo de Kelsen na Teoria Pura 

do Direito não ia além disso. Ele compreendia muito bem que a ordem jurídica é um mecanismo 

técnico para a efetivação de certos fins escolhidos pela comunidade, pelo chefe político ou por 

uma autoridade qualquer, mas nunca pela ciência do direito, que se limita a descrever o 

ordenamento jurídico-positivo. O próprio MATA MACHADO reconhece que na teoria de 

Kelsen: 

 

Em sua “forma específica” o direito pode visar a qualquer fim. O direito é, 

essencialmente, “um mecanismo coativo a que não corresponde em si e por si 

nenhum valor político ou ético” (tradução do autor) (1995:157). 

  

Por outro lado, a crítica de Bobbio é, se não correta, pelo menos defensável. Para ele 

Kelsen comete um equívoco ao dizer que o direito é um ordenamento coercitivo que regula o uso 

da força na comunidade jurídica, posição com qual concorda Alf Ross. De acordo com BOBBIO, 

a força não é o objeto do direito, mas o seu instrumento: “O objetivo de todo legislador não é 

organizar a força, mas organizar a sociedade mediante a força” (1999b:70). 

Enfim, críticas à Teoria Pura do Direito existem e, equivocadas, construtivas ou 

desonestas, sempre existirão. Não é nosso propósito fazer um levantamento exaustivo das 

mesmas, mas apenas recordar que a Teoria Pura do Direito, por mais perfeita que possa parecer, 

é obra humana e por isso mesmo imperfeita. Contudo, não é demasiado lembrar que Kelsen 

nunca considerou a Teoria Pura do Direito como algo irretocável e acabado. Ao contrário, 

sustentou que sua contribuição pessoal para tal opção teórica terminara em 1960, com a 

publicação da segunda e definitiva edição de sua obra magna. Às gerações futuras caberia 

engrandecer seu legado. E a forma de fazê-lo, como bem sabe MIRANDA AFONSO (1984:1-2), 

é proceder à sua crítica fundamentada e séria.  

Até mesmo Kelsen se considerava um crítico de sua obra. Em conhecido episódio 

narrado por Recaséns Siches, quando da viagem de Kelsen ao México em 1960 o mestre se 

espantou ao se defrontar com uma platéia de três mil pessoas que o aguardava na Universidade 

Nacional Autónoma de México para uma conferência sobre a Teoria Pura do Direito que, nas 

suas próprias palavras – transcritas por RECASÉNS SICHES – é um “[...] producto intelectual 

bastante abstracto y áspero”, (1974:165). RECASÉNS SICHES então lhe explicou que suas 

doutrinas sempre foram importantíssimas para os juristas hispano-americanos
102

 que, a esse 

respeito, se dividiam em três grupos bem distintos: 

 

Hay un grupo de kelsenianos fanáticos, devotos integralmente, en un ciento por 

ciento, a la teoría pura del derecho, para los cuales esta doctrina representa la 

última palabra y la definitiva. Hay también muchos juristas y filósofos que 

combaten a usted encarnizadamente, sin cuartel, considerándole como un espíritu 

maligno que hay que desterrar por entero en el campo de nuestros estudios; y tiene 

usted un nutrido grupo de discípulos críticos, que han aprendido mucho de usted, 

pero que aspiran a encontrar algunos ángulos nuevos desde los cuales quepa 

superar alguna de las perspectivas de la teoría pura del derecho. A esto añadí, que 

yo pertenezco a ese tercer grupo, el de los discípulos críticos (1974:166). 
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 Confessa-nos abertamente RECASÉNS SICHES em outro texto: “Y yo mismo he mantenido varios conceptos 

kelsenianos, sobre un fundamento diferente, sobre la base de la metafísica según los principios de la razón vital, o 

filosofia orteguiana de la vida humana. Esto parece probar que el formidable logro de la teoría jurídica general de 

Kelsen no está en la cimentación episódica – debida probablemente a un factor de época – , sino más bien en la 

satisfactoria explicación de muchos de sus temas” (1970:407). 
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 Kelsen sorriu amistosamente e, com fino humor, revelou a Recaséns Siches que também 

fazia parte do terceiro grupo. O autor reconhecia assim, com rara hombridade, a condição 

humana – e quem diz “humano” diz “falho” e “limitado” – que perpassa sua obra. 

Ao final, é de se lembrar que, conforme ensina MIRANDA AFONSO
103

, a excelência de 

um sistema de pensamento é verificada não por seus acertos e desacertos, mas por sua 

capacidade de instigar o espírito humano a permanecer perplexo diante de si mesmo e do mundo 

que continuamente cria para si, qualidade que, sem dúvida nenhuma, existe na Teoria Pura do 

Direito e em numerosas outras criações de Hans Kelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: A CONCEPÇÃO KELSENIANA DE JUSTIÇA  

 

 

 

I – IMPOSSIBILIDADE DE UMA IDÉIA ABSOLUTA DE JUSTIÇA 

 

 

1. RELATIVISMO E ABSOLUTISMO NA FILOSOFIA E NA POLÍTICA 

 

Não é possível discutir racionalmente com alguém que prefere matar-nos 

a ser convencido pelos nossos argumentos. 

 

Karl Popper
104

 

 

 

1.1 – O tratamento dos valores na Teoria Pura do Direito 

 

Não é correto afirmar – como fazem muitos – que Kelsen realiza uma depuração 

axiológica no direito. Seria realmente impossível pensar o fenômeno jurídico como algo 
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 “A grandeza de um sistema de idéias ou de uma doutrina está em sua possibilidade de abrir horizontes para que 

o pensamento continue a sua caminhada, ainda que seja apresentando-se como um sopro vital para reacender a 

crítica, essa seiva essencial de que necessita o espírito” (1984:1-2). 
104

 Apud MICHILES, 2003:55. 
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desvinculado dos valores. O que ocorre é que para ele a ciência jurídica não pode prescrever 

valores, mas apenas descrever seu objeto, ou seja, normas jurídicas que têm valores como 

conteúdo.   

A preocupação com os valores foi uma constante na obra kelseniana, sendo que tal 

matéria recebeu tratamento sistemático e coerente na “Teoria pura do direito”. Nessa obra 

KELSEN afirma que quando uma norma estatui certa conduta como devida, valora-se 

positivamente o fato do mundo fenomênico que consiste no seu cumprimento, enquanto o ato 

que corresponde ao seu descumprimento é valorado negativamente: “A norma considerada como 

objetivamente válida funciona como medida de valor relativamente à conduta real” (1997:19).  

Assim, o juízo segundo o qual uma conduta observa ou não o conteúdo de uma norma é 

um juízo de valor, isto é, algo diverso de um juízo de realidade (Seins-Urteil), que apenas diz 

como algo é
105

.  

A distinção é importante para KELSEN porque para ele apenas fatos do mundo do ser são 

valorados, pois é sempre a realidade que se avalia. Uma norma é apenas válida ou inválida, 

nunca valiosa ou desvaliosa (1997:18-19). 

Após esclarecer o que entende por juízo de valor, Kelsen passa a estudar os próprios 

valores. Assim, é de se frisar que não apenas na Teoria Pura do Direito, mas em toda a doutrina 

kelseniana os valores podem ser qualificados como: a) subjetivos ou objetivos
106

 e b) relativos 

ou absolutos. 

No que tange à primeira díade, um valor só é considerado objetivo quando instituído por 

uma norma. Ao visar à conduta humana um ato de vontade pode revestir-se pura e simplesmente 

de um sentido de dever-ser subjetivo, que se radica na vontade de alguém, ou, ao contrário, pode 

unir a esse primeiro termo um sentido objetivo, que é dado não por um querer psicológico, mas 

por um mandamento normativo válido do tipo “A norma X vale”. E vale porque está localizada 

no ordenamento jurídico positivo de certo Estado, no caso de se tratar de norma jurídica. Essa é a 

razão pela qual uma norma jurídica sempre deriva de outra norma jurídica até encontrar seu 

fundamento supremo, que já não é mais fundamentável, mas fundamental (Grundnorm)
107

. 

É o sentido objetivo da norma jurídica que diferencia o cobrador de impostos estatais dos 

salteadores de estrada, no célebre exemplo que KELSEN toma de Santo Agostinho (1997:48).  

De acordo com Kelsen, valor objetivo na seara do direito é aquele que integra o conteúdo 

da norma jurídico-positiva. Por essa razão SALGADO afirma que na Teoria Pura do Direito o 
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 A diferenciação entre juízos de valor e juízos de realidade também foi tratada na obra weberiana, mas de modo 

bem diverso do de Kelsen: “A idéia que vai marcar o desenvolvimento do raciocínio de Max Weber (1864-1920) a 

respeito da ciência e da política está comprometida com os pressupostos de sua teoria do conhecimento que 

preceitua a diferença entre juízo de valor e juízo de realidade. O primeiro refere-se à complexa relação do sujeito-

objeto na metodologia científica das ciências sociais, que requer um certo grau de despojamento dos valores 

subjetivos para se atingir uma adequação na explicação do objeto. O outro, está relacionado ao imperativo da 

política de considerar as condições concretas da realidade, sem o qual o político enfrentará o fracasso” 

(MICHILES, 2003:51). 

 
106

 Note-se que os adjetivos “objetivo” e “subjetivo” são referidos aos valores e não aos juízos que os expressam, 

que sempre são objetivos, pois devem ser formulados de maneira independente do desejo, da vontade e das 

inclinações pessoais do sujeito cognoscente: “Podemos, com efeito, determinar a relação de uma determinada 

conduta humana com um ordenamento normativo, ou seja, afirmar que esta conduta está de acordo com o 

ordenamento, sem ao mesmo tempo tomarmos emocionalmente posição em face dessa ordem normativa, 

aprovando-a ou desaprovando-a” (KELSEN, 1997:22-23). 

 
107

 “Atos de vontade podem ter o sentido de um dever-ser sem que possam ser interpretados como norma. O que 

confere ao ato de vontade intencionalmente dirigido à conduta de outrem, que já encerra o sentido subjetivo de 

dever-ser, também o sentido objetivo de um dever-ser, é uma norma válida. E somente quando ao sentido subjetivo 

de dever-ser do ato de vontade se agrega o sentido objetivo de dever ser, pode ele ser considerado como uma 

norma válida. Em outras palavras, a norma se funda sempre em outra norma” (MIRANDA AFONSO, 1999:46). 
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valor decorre da norma e não a norma do valor (1995:161)
108

. Kelsen segue assim a linha do 

formalismo ético de Kant, para quem:  

 

Antes da lei moral não se supõe qualquer objeto com o nome de bem como 

motivo determinante da vontade, sob pena de heteronomia. A lei moral é o critério 

supremo do bem e do mal (SALGADO, 1995:161).  

 

Recapitulando: o valor em Kelsen é subjetivo ou objetivo. Objetivo quando instituído por 

uma norma considerada objetivamente válida – seja no campo jurídico, moral ou religioso, 

embora possa parecer mais fácil entender a idéia quando referida apenas ao primeiro tipo, pois o 

direito, diferentemente da moral e da religião, pode se impor em certo território e durante certo 

lapso temporal objetiva e universalmente, isto é, contra a vontade do indivíduo visto de forma 

isolada – e subjetivo quando encontra fundamento não em uma norma, mas na simples vontade 

de alguém
109

. 

Outra importante diferença que distingue os valores subjetivos dos objetivos é a seguinte: 

o valor subjetivo possui diversas gradações conforme a vontade humana que lhe ofereça suporte, 

ao contrário do valor objetivo, que não admite graus, pois não há como cumprir ou descumprir 

gradativamente uma norma. Ou se cumpre a norma, e o juízo de valor será positivo, ou se 

descumpre a norma, e o fato do descumprimento será valorado negativamente. Uma conduta não 

pode ser conforme em maior ou menor grau a uma norma: Tertium non datur (KELSEN, 

1997:22). 

Valor em sentido subjetivo nada mais é do que um particular juízo de realidade, pois 

apenas estabelece uma relação entre dois fatos da ordem do ser – a vontade de alguém e o fato a 

ser valorado – e não uma relação entre um fato da seara do ser e outro do campo do dever ser, 

hipótese na qual o valor em sentido objetivo tem seu nascedouro
110

. 

Kelsen deixa claro que não se pode confundir o campo dos valores com o das normas, 

uma vez que o primeiro é muito mais vasto. Apenas uma pequena parcela dos valores será 

abarcada – ou seja, objetivada – pela normatividade. Todo o restante será subjetivo, já que para 

Kelsen essa é a natureza específica dos valores, que recebem a objetividade normativa como um 

algo a mais, como um acessório que não lhes desnatura a estrutura ôntica. 
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 MIRANDA AFONSO adota um ponto de vista diferente, entendendo que o valor é anterior à norma. Com base 

na doutrina de Scheler, sustenta que há objetividade axiológica independentemente de positivação normativa (1999). 

 
109

 KELSEN explica a distinção de forma analítica: “O valor que consiste na relação de um objeto, especialmente de 

uma conduta humana, com o desejo ou vontade de um ou vários indivíduos, àquele objeto dirigida, pode ser 

designado como valor subjetivo – para o distinguir do valor que consiste na relação de uma conduta com uma 

norma objetivamente válida e que pode ser designado como valor objetivo. Quando o juízo segundo o qual uma 

determinada conduta humana é boa apenas significa que ela é desejada ou querida por uma outra ou várias outras 

pessoas, e o juízo segundo o qual uma conduta humana é má apenas traduz que a conduta contrária é desejada ou 

querida por uma outra ou várias outras pessoas, então o valor ‘bom’ e o desvalor ‘mau’ apenas existem para 

aquela ou aquelas pessoas que desejam ou querem aquela conduta ou a conduta oposta, e não para a pessoa ou 

pessoas cuja conduta é desejada ou querida. Diversamente, quando o juízo segundo o qual uma determinada 

conduta humana é má traduz que tal conduta contraria uma norma objetivamente válida, o valor ‘bom’ e o desvalor 

‘mau’ valem em relação às pessoas cuja conduta assim é apreciada ou julgada, e até em relação às pessoas cuja 

conduta é determinada como devida (devendo ser) pela norma objetivamente válida, independentemente do fato de 

elas desejarem ou quererem essa conduta ou a conduta oposta. A sua conduta tem um valor positivo ou negativo, 

não por ser desejada ou querida – ela mesma ou a conduta oposta –, mas porque é conforme a uma norma ou a 

contradiz. O ato de vontade cujo sentido objetivo é a norma não entra aqui em linha de conta” (1997:21-22). 

 
110

 “Se a afirmação de alguém de que algo é bom ou mau constitui apenas a imediata expressão do seu desejo desse 

algo (ou do seu contrário), essa afirmação não é um ‘juízo’ de valor, visto não corresponder a uma função do 

conhecimento mas a uma função dos componentes emocionais da consciência. Quando aquela manifestação se 

dirige à conduta alheia, como expressão de uma aprovação ou desaprovação emocional, pode traduzir-se por 

exclamações como ‘bravo!’ ou ‘pfiu!’” (KELSEN, 1997:21). 
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Entendida a questão da subjetividade/objetividade, cumpre-nos verificar a segunda 

qualificação que os valores recebem na obra kelseniana: relativos ou absolutos. MIRANDA 

AFONSO adverte-nos que relatividade nada tem a ver com pluralidade de valores porque podem 

existir diversos valores sem que sejam relativos, sendo possível inclusive organizá-los 

hierarquicamente.  

A preferência da doutrina de Max Scheler – ato de cognição de terceira via que se coloca 

ao lado da sensibilidade e do entendimento da doutrina kantiana – também não expressa liame 

necessário com a relatividade, pois não configura uma escolha entre valores relativos, mas 

reconhecimento de prioridade (1999:52). 

Para Kelsen os valores são sempre relativos porque são produtos da cultura humana e não 

de autoridades transcendentes. Quando se avalia a realidade tendo por base uma norma, o juízo 

de valor que emerge de tal operação dependerá do conteúdo dessa mesma norma.  

Assim, uma certa realidade pode ter um valor positivo ou negativo, dependendo da norma 

utilizada como suporte para sua valoração. Se na dita realidade o valor normativo for 

privilegiado, o juízo de valor será positivo. Do contrário, será negativo.  

Todavia, não cabe à ciência do direito fixar uma ou várias normas jurídicas como 

critérios únicos e definitivos de valoração. Ela pode apenas descrever essas normas, mas nunca 

desqualificar ou qualificar uma ordem jurídica como justa ou injusta baseando-se nelas, atitude 

típica das escolas jusnaturalistas.  

O processo de atribuição de valor à realidade por meio de normas é relativo porque 

arbitrário, admitindo sempre contraposição que não é resolúvel pela estreita via da ciência 

positiva: 

 

Na medida em que as normas que constituem o fundamento dos juízos de valor 

são estabelecidas por atos de uma vontade humana, e não de uma vontade sobre-

humana, os valores através delas constituídos são arbitrários. Através de outros 

atos de vontade humana podem ser produzidas outras normas, contrárias às 

primeiras, que constituam outros valores, opostos aos valores que estas 

constituem. O que, segundo aquelas, é bom, pode ser mau segundos estas. Por 

isso, as normas legisladas pelos homens – e não por uma autoridade supra-humana 

– apenas constituem valores relativos. Quer isto dizer que a vigência de uma 

norma desta espécie que prescreva uma determinada conduta como obrigatória, 

bem como a do valor por ela constituído, não exclui a vigência de outra norma 

que prescreva a conduta oposta e constitua uma valor oposto (KELSEN, 1997:21-

20). 

 

De acordo com Kelsen os valores não podem ser absolutos – isto é, incontrastáveis e 

imodificáveis – porque as normas (todas elas: jurídicas, morais, religiosas etc.) que os objetivam 

são criações humanas, portanto variáveis no espaço e no tempo.  

Pretender que um valor seja absoluto é querer que a norma que o objetiva seja tida como 

imutável e perfeita. Essa idéia só pode ser sustentada de forma coerente se for aceita a premissa 

– que informa várias teorias jusnaturalistas – segundo a qual a autoridade que pôs a norma é 

detentora de um poder inoponível, ou seja, trata-se de uma autoridade supra-humana. 

Evidentemente, tal não pode ser admitido por uma teoria positivista do direito
111

. 
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 “Quando, porém, nos representamos a norma constitutiva de certo valor e que prescreve determinada conduta 

como procedente de uma autoridade supra-humana, de Deus ou da natureza criada por Deus, ela apresenta-se-nos 

com a pretensão de excluir a possibilidade de vigência (validade) de uma norma que prescreva a conduta oposta. 

Qualifica-se de absoluto o valor constituído por uma tal norma, em contraposição ao valor constituído através de 

uma norma legislada por um ato de vontade humana. Uma teoria científica dos valores apenas toma em 

consideração, no entanto, as normas estabelecidas por atos de vontade humana e os valores por elas constituídos” 

(KELSEN, 1997:20). 
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1.2 – Relações entre o absolutismo e o relativismo na Filosofia e na política: 

condições e críticas 

 

Como acabamos de ver, os termos absolutismo e relativismo assumem, na obra 

kelseniana, sentidos específicos. Para o mestre de Viena, concepções filosóficas absolutistas são 

aquelas que se pretendem derivadas de uma verdade absoluta e não admitindo contraposições ou 

críticas – é de se lembrar que segundo Karl Popper o criticismo representa o elemento central da 

ciência
112

 e da filosofia ocidental
113

 que tem seus inícios na Grécia –, impõem sua mundividência 

de maneira total. O relativismo filosófico, ao contrário, admite que as teses e idéias que defende 

não são as únicas verdadeiras, abrindo assim ampla possibilidade de debate e crítica dos pontos 

de vista porventura assumidos
114

. O próximo passo de Kelsen é identificar as filosofias absolutas 

com regimes totalitários, ditatoriais ou, de qualquer modo, autocráticos. Ao seu turno, o 

relativismo filosófico seria a concepção adequada aos regimes democráticos.  

Apesar de confessar a profunda admiração que dedica à obra de Kelsen, Miranda Afonso 

dele discorda no que tange às relações existentes entre absolutismo filosófico/autocracia e 

relativismo filosófico/democracia. Os argumentos kelsenianos somente seriam válidos se 

aceitássemos três pressupostos que ela rejeita: 1º-) normatividade intrínseca dos valores: os 

valores não são normativos per naturam, de modo que a simples aceitação dos mesmos pelos 

indivíduos não gera sua imposição no mundo factual, locus onde atuam as normas.  2º-) 

unicidade dos valores: somente deveríamos temer o absolutismo axiológico se os valores fossem 

únicos mas, ao contrário, são múltiplos e até mesmo contraditórios. 3º-) identificação entre juízo 

de valor e valor: não são os valores que podem ser absolutos ou relativos, mas sim os juízos de 

valor. Todavia, Miranda Afonso adverte-nos que os juízos de valor não definem a estrutura 

ôntica dos valores, razão pela qual é inadequada a caracterização de um valor como “absoluto” 

ou “relativo”. Demais disso, os juízos de valor pertencem ao campo específico da lógica formal, 

e por isso não são capazes de validar nenhum regime político, seja relativo ou absoluto 

(MIRANDA AFONSO, 1999). 
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 Popper entende que a ciência iniciou-se com a crítica dos pré-socráticos às verdades absolutas estabelecidas pelo 

mito, pela religião e pela tradição: “Ela [a ciência] não se origina em observações ou na invenção de experimentos, 

mas na discussão crítica dos mitos, das técnicas e práticas mágicas” (apud MICHILES, 2003:54). 
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 Diz Popper: “O que é novo na filosofia grega, o que é acrescentado de novo a tudo isso, parece-me consistir não 

tanto na substituição dos mitos por algo de mais ‘científico’, mas sim em uma nova atitude em relação aos mitos. 

[...] A nova atitude que tenho em mente é a atitude crítica. Em lugar de uma transmissão dogmática da doutrina (na 

qual todo o interesse consiste em preservar a tradição autêntica) encontramos uma tradição crítica da doutrina. 

Algumas pessoas começam a fazer perguntas a respeito da doutrina, duvidam de sua veracidade, de sua verdade” 

(apud MARCONDES, 2001:27). Para SALGADO, o momento socrático é, todavia, fundamental para o pensamento 

crítico grego, não podendo ser eclipsado diante das doutrinas pré-socráticas: “Sócrates realiza também a passagem 

do ‘logos’ mítico das narrações cosmogônicas, teogônicas e heróicas, que constituem modelos indiscutíveis de 

comportamentos na esfera da práxis, para o de ‘logos’ epistêmico, como discurso que demonstra por meio dos fatos 

ou da razão, de modo reflexivo ou crítico” (1995:148).   
114

 “O absolutismo filosófico é a concepção metafísica da existência de uma realidade absoluta, i.e., uma realidade 

que existe independentemente do conhecimento humano. Logo, sua existência é objetiva e ilimitada no ou para além 

do espaço e do tempo, aos quais restringe-se o conhecimento humano. O relativismo filosófico, por seu lado, 

advoga a doutrina empírica de que a realidade só existe no interior do conhecimento humano, e que, enquanto 

objeto de conhecimento, a realidade é relativa ao sujeito cognoscente. O absoluto, a coisa em si, está além da 

experiência humana; é inacessível ao conhecimento humano e, portanto, incognoscível. À suposição de uma 

existência absoluta corresponde a possibilidade de uma verdade absoluta e de valores absolutos, possibilidade 

negada pelo relativismo filosófico, que só reconhece verdade e valores relativos. É apenas relacionando-se em 

última instância com uma existência objetiva que os juízos sobre a realidade podem aspirar à verdade absoluta, isto 

é, pretenderem-se verdadeiros não só para o sujeito do juízo, mas para todos, sempre e em todo lugar. Se existe 

uma realidade absoluta, é forçoso que ela coincida com o valor absoluto” (KELSEN, 2000:347-348). 
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De acordo com MIRANDA AFONSO, o problema do autoritarismo não se deve à crença 

em valores absolutos, mas antes à própria conformação espiritual que preside cada sociedade
115

. 

Onde quer que o ser humano seja reduzido a simples meio, mesmo que nada se afirme acerca da 

relatividade ou não dos valores podemos ter certeza que estarão presentes as condições 

necessárias à instalação e ao desenvolvimento de autoritarismos de todas as matizes. 

Apesar de concordarmos com a posição radicalmente humanista de Miranda Afonso, não 

julgamos que a doutrina de Kelsen seja errônea. Em primeiro lugar porque ele deixa bem claro 

que a relação entre as filosofias absolutistas/relativistas e os sistemas políticos 

autocráticos/democráticos não é necessária: trata-se de analogia que comporta temperamentos. 

Isso porque a formação teórica dos sistemas políticos se dá na mente humana, que tem diversas 

peculiaridades, não se comportando em todas as ocasiões conforme o que nos pareceria 

previsível. À essa natural indeterminação somem-se as circunstâncias externas (históricas, 

sociais, econômicas, políticas, culturais e outras) e saberemos porque “[...] não devemos esperar 

que uma visão política definida esteja sempre, e em toda a parte, associada ao sistema filosófico 

que por lógica lhe corresponde” (KELSEN, 2000:163). 

Com efeito, a mente humana, com suas infinitas possibilidades, pode desvincular, na 

prática, um sistema político de seu correspondente filosófico. Nossas ações não são dominadas 

unicamente pela razão, mas em larga medida pela emoção, que desvia as conclusões lógicas de 

seus rumos originais. Entretanto, a análise deve ser feita não com vistas à mentalidade de todos 

os indivíduos – a “arraia miúda”, no dizer de KELSEN (2000:163-164) – mas com base em uma 

análise comparativa dos grandes pensadores e seus respectivos períodos históricos. 

Como adiantamos acima, outro fator a ser levado em consideração são as circunstâncias 

externas. Graças a elas a assunção de um sistema político autocrático ou democrático pode não 

ser resultado de profunda reflexão filosófica ou do auto-questionamento do grupo social, mas 

sim conseqüência de fatos circunstanciais, passageiros e, às vezes, até mesmo particularistas. 

Nesse sentido, é interessante notar que, v.g., todos aqueles que estiverem insatisfeitos com um 

sistema irão, quase que inevitavelmente, preferir aquele que se lhe opõe, lutando para que 

prevaleça. Além disso, existem os eternos insatisfeitos, que combaterão o regime posto, não 

importa qual seja
116

. 

A segunda ordem de razões que nos leva a aceitar a aproximação entre filosofias 

absolutistas/autocracia e filosofias relativistas/democracia é ainda mais forte que o argumento da 

não-necessariedade: a História milita a favor da tese kelseniana. Tradicionalmente a afirmação 

de valores absolutos sempre serviu de sustentáculo ideológico para os regimes autocráticos: 

 

Se o resultado da análise precedente sobre a relação entre democracia e 

relativismo, por um lado, e autocracia e absolutismo, por um outro, não for ainda 

considerada convincente o bastante, me reporto ao fato histórico de que quase 

todos os representantes mais destacados de uma filosofia relativista eram 

politicamente favoráveis à democracia, ao passo que os seguidores do absolutismo 
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 “Não há, portanto, motivos para concebermos a crença em valores absolutos como sendo incompatível com os 

valores democráticos. Os regimes autoritários poderiam se beneficiar da mesma forma, da crença na relatividade 

dos valores ou na crença em valores absolutos, para justificar quaisquer escolhas arbitrárias a serem impostas em 

nome de qualquer coisa. O problema do autoritarismo não está, definitivamente, na crença em valores absolutos ou 

na crença em valores relativos, mas no desrespeito ao valor da pessoa, na prepotência, na arrogância e no abuso 

do poder” (1999:56). 

 
116

 “Às vezes, são os mesmos descontentes – que talvez o sejam por boas razões – que estão sempre contra o regime 

estabelecido e a favor do regime ainda não estabelecido, ou não mais estabelecido. Muitos dos que, sob um regime 

democrático, atribuem todos os males possíveis à democracia, seriam democratas convictos sob um governo 

fascista e provavelmente fossem favoráveis ao fascismo sob um governo democrático que estivesse no poder por 

tempo suficiente para gerar uma considerável oposição” (KELSEN, 2000:163). 
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filosófico, os grandes metafísicos, eram favoráveis ao absolutismo filosófico e 

contrários à democracia (KELSEN, 2000:195). 

 

Com efeito, a História é um amplo repositório de fatos que estão a confirmar a teoria 

kelseniana segundo a qual há uma relação, se não necessária, importante entre absolutismo 

filosófico/autocracia e relativismo filosófico/democracia
117

. Assim, no campo específico da 

história do pensamento jurídico, pode-se afirmar que, ao contrário do que se sustenta 

comumente, a doutrina do direito natural – por acreditar em valores absolutos e desprezar o 

relativismo filosófico – representou quase sempre o papel de defensora e mantenedora de 

regimes sociais excludentes, opressores e autocráticos. O jusnaturalismo, em todas as suas 

versões (antiga, medieval e moderna), baseia suas posições teóricas na crença em certos valores 

ditos naturais, que graças à sua superioridade norteariam tanto a criação quanto a aplicação do 

imperfeito direito positivo.  

Fundamentando-se no direito natural antigo Aristóteles legitimou e deu verniz filosófico 

à escravidão grega. Do mesmo modo, somente tendo os olhos voltados para o direito natural 

medieval – que se pautava pelo respeito à suposta vontade soberana do Deus unipessoal cristão – 

é que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino puderam pregar a sujeição total do poder 

secular ao poder espiritual. A ordem natural ditaria a submissão da matéria ao espírito
118

 assim 

como a dos homens a Deus e, é claro, a seus representantes na Terra.  

E o que dizer de Bodin e a tese do direito divino dos reis, que certamente encontrou 

fervorosos adeptos nos corredores de Versalhes? É com base no estudo da natureza humana – de 

resto tola, gananciosa, egoísta e fratricida – que Hobbes deduz a necessidade de se obedecer de 

forma incondicional as ordens emanadas do Estado-Leviatã, garantidor da segurança, valor 

absoluto que para o filósofo inglês é superior à própria liberdade individual. Os exemplos 

poderiam continuar indefinidamente, pois que o jusnaturalismo mais fez por conservar o status 

quo do que para desgastá-lo. E em sua ânsia de manter e legitimar os sistemas sociais de vários 

momentos históricos, com freqüência lançou mão de idéias de justiça absolutas, que não 

admitem contraposição, uma vez que representariam verdades naturais ínsitas às coisas mesmas, 

dados da razão pura ou, o que é pior, a vontade de entidades metafísico-religiosas. 

Apenas em duas oportunidades históricas o jusnaturalismo serviu à causa da mudança, 

mas ainda assim utilizando argumentos recheados de valores absolutos para impor suas teses e 

fazer triunfar a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Americana de 1776. É certo que tais 

movimentos sociais vieram extinguir sistemas políticos autoritários, mas tal não representa a 

tendência geral das escolas jusnaturalistas. No saldo geral da História a balança do direito natural 

pende perigosamente para o lado dos sistemas políticos autocráticos pelos quais teóricos como 

Thomas Hobbes e Robert Filmer sentem incontestável atração. Mesmo um neojusnaturalista 

convicto como Victor CATHREIN admite, sem rodeios, que aqueles que conhecem um pouco de 

história do direito devem admitir que os autores jusnaturalistas nunca foram espíritos 

revolucionários (2002:245). 
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 A esse respeito, é de se ter em mente a declaração de Sidney Hook: “Creio ser avassaladora a evidência de que 

existe uma ligação histórica definida entre o movimento social de um período e seus ensinamentos metafísicos; mais 

que isso, estou preparado para defender, como proposição historicamente verdadeira, que, devido aos papéis semi-

oficiais que têm representado em suas respectivas culturas, os sistemas de metafísica idealista têm sido mais 

geralmente usados para apoiar os movimentos antidemocráticos do que os sistemas de metafísica empírica ou 

materialista. [...] Se empirismo for um termo genérico para designar a atitude filosófica que submete todas as 

reivindicações de fato e valor ao exame da experiência, o empirismo enquanto filosofia é mais compatível com uma 

comunidade democrática do que com uma antidemocrática, pois traz à plena luz da crítica os interesses nos quais 

os valores morais e as instituições sociais têm suas raízes”. (apud KELSEN, 2000:383-384). 
118

 “A justiça consiste, também para Santo Agostinho, em dar a cada um o seu, que por sua vez é ditado pela ordem 

natural e justa criada por Deus, isto é, a submissão do corpo à alma, da alma a Deus e das paixões à razão. A 

justiça perfeita, como igualdade de todos, só se opera plenamente na cidade de Deus, em que os homens que 

observam essa hierarquia são iguais” (SALGADO, 1995:59). 
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Nos dias de hoje a renascida doutrina do direito natural – o neojusnaturalismo – pretende 

demonstrar que o direito deve ter, para ser considerado direito, um conteúdo necessário, 

imanente e absolutamente justo. As teorias que adotam tal orientação – surgidas especialmente 

após a Segunda Grande Guerra Mundial – esbarram nos pressupostos teóricos do positivismo 

jurídico, que se pretende uma teoria objetiva do direito. Positivistas como Bergbohm e, antes 

dele até mesmo alguns dos precursores do positivismo jurídico (por exemplo, von Savigny), 

criticaram de forma tão dura os postulados do direito natural
119

 que Cathrein, um dos bastiões do 

neojusnaturalismo, sentiu-se obrigado a rebater suas críticas. Curiosamente, em seu alentado 

estudo sobre as objeções dirigidas à idéia de direito natural Cathrein não dedica uma linha sequer 

à discussão dos pontos de vista de Kelsen, autor que desconsidera por completo talvez devido ao 

fato de suas críticas ao neojusnaturalismo serem irrespondíveis. 

 O positivismo jurídico kelseniano limita-se a descrever o seu objeto. O jusnaturalismo – 

novo e antigo –, ao contrário, por ter função “pedagógica” e não meramente descritiva, acredita 

estar em condições de prescrever um direito absolutamente justo e com isso fixar valores 

incontrastáveis aos quais devem se submeter todas as ordens jurídicas existentes e por existir 

(KELSEN, 1997:XVIII). O confronto entre o positivismo e o jusnaturalismo é, dessa forma, 

inevitável. 

Assim sendo, para que possamos penetrar no âmago da defesa do relativismo efetuada 

por Kelsen, torna-se necessário passar em revista as normas de justiça que a tradição filosófica 

comumente aceita e as teorias da justiça que lhes dão fundamento, com especial ênfase nas 

doutrinas jusnaturalistas, que alegam em seu favor o fato de que o positivismo jurídico teria 

colaborado para a criação dos regimes totalitários. Portanto, antes de discutirmos as normas e as 

teorias da justiça, é preciso examinar tal acusação e conectar as dimensões éticas do relativismo 

e do absolutismo filosófico com a mais horrenda realidade política que o homem já conheceu: o 

totalitarismo.  

 

 

1.3 – O positivismo relativista e o totalitarismo absolutista: traços distintivos 

 

O relativismo kelseniano não se resolve em um ceticismo cínico
120

 ou em um utilitarismo 

decisionista, no sentido de que qualquer valor serviria ao direito, uma vez que as únicas 

                                                 
119

 Friedrich Karl von Savigny acredita que a concepção de direito natural é algo absurdo por desconsiderar – devido 

ao seu dogma da imutabilidade – a evolução e a transformação do fenômeno jurídico, expressão do espírito do povo 

(CATHREIN, 2002:245). Por sua vez, Kohler entende que se aceitássemos a idéia de direito natural não haveria 

sentido em conceber o direito positivo, pois o primeiro esgotaria o segundo graças à sua superioridade hierárquica 

(CATHREIN, 2002:247). Neukamp diz que a idéia de progresso e a de direito natural são completamente 

incompatíveis entre si (CATHREIN, 2002:249). Para Stahl o direito natural não é um verdadeiro direito porque seus 

mandamentos não possuem duas características essenciais: precisão (já que o direito natural não pode ser aplicado 

tout court pela autoridade competente em um caso concreto) e força obrigatória (pois a sanção jusnaturalista não é 

garantida por um aparelho central de coação) (CATHREIN, 2002:250-253). Por seu turno, Bergbohm – um dos 

maiores teóricos do positivismo jurídico – acredita que a noção de um direito natural existente ao lado de um direito 

positivo não passa de pura crença subjetiva ou fantasia e, portanto, não tem qualquer valor objetivo universalmente 

válido. Afirma também que não podem existir duas ordens jurídicas válidas ao mesmo tempo e em um mesmo 

território, argumento que Kelsen desenvolverá com profundidade em sua crítica ao jusnaturalismo. Ademais, se o 

direito natural fosse um verdadeiro direito não necessitaria do positivo para ser aplicado (CATHREIN, 2002:259). 

  
120

 Apesar de se opor à axiologia relativista kelseniana, Recaséns Siches entende perfeitamente o elevado 

humanismo que a informa. É que, em um autor como Kelsen, o relativismo transmuda-se muito facilmente em 

ceticismo. Mas não no ceticismo do demagogo e sim no do tolerante. Ao comentar “O que é justiça?”, RECASÉNS 

SICHES deixou sua posição bem clara: “La agudeza y la brillantez con que Kelsen desarrolla su argumentación 

pueden llevar a la impresión de que esta obra contiene una renovada repulsa de la Estimativa Jurídica y, por lo 

tanto, un vigoroso rebrote de escepticismo sobre este campo. Cierto que hay fundamentos para tal impresión, pues 

en todo caso esa serie de estudios de Kelsen constituye una categórica impugnación de todo o intento de axiología 

objetivista y  un decidido voto en prol del relativismo, de un relativismo que a veces tiene un sabor acremente 
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cogitações que interessariam ao positivismo jurídico seriam aquelas relativas à forma, e não ao 

conteúdo das normas integrantes dos sistemas jurídicos. Se, por um lado, pode-se afirmar que o 

relativismo de Kelsen não se preocupa em legitimar qualquer realidade política, por outro é 

também verdade que ele está comprometido com certa ordem de valores estranha aos regimes 

políticos de orientação autoritária. Aprofundaremos essa discussão mais tarde, ao final dos 

trabalhos, já que por agora cumpre-nos visualizar de forma geral o significado do relativismo na 

ideologia positivista moderada. Tal estudo servirá para que se possa elidir a acusação 

neojusnaturalista – infundada, porém comum – segundo a qual Kelsen e outros autores 

juspositivistas teriam não apenas preparado, mas justificado os sistemas autocráticos e 

totalitários que proliferaram na primeira metade do século XX.  

É de se lembrar que a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial surgiu uma 

acusação geral contra o positivismo jurídico e o relativismo filosófico, pois tais correntes, se 

desinteressando da ética e da justiça, teriam preparado o terreno para as experiências totalitárias. 

Teriam também aceitado como válidos quaisquer espécies de ordenamento jurídico globalmente 

eficazes, não se considerando na análise os traços desumanos que os informavam. Essa denúncia 

é bem visível nas obras do suíço Emil Brunner e do norte-americano Reinhold Niebuhr, ambos 

representantes da teologia democrática cristã de base neojusnaturalista
121

.  

Nada obstante, conforme vimos em capítulo anterior, Bobbio entende que o positivismo 

jurídico não é apenas uma teoria do direito, mas também uma metodologia e uma ideologia que 

se bifurca em duas versões: extremada (absolutista) e moderada (relativista). Ora, as críticas 

neojusnaturalistas são dirigidas muito mais à versão ideológica extremada do positivismo ético 

do que à sua versão ideológica moderada
122

, que adota uma concepção ética relativista, tendo em 

alta conta os valores da ordem, da igualdade formal e da certeza jurídica, que se opõem 

frontalmente a qualquer estatolatria ou totalitarismo, pois que uma das notas peculiares desses 

últimos é exatamente a inexistência de um sistema de direito e o domínio de um regime de 

arbitrariedade (RECASÉNS SICHES, 1970:506). É por isso que Hannah ARENDT sustenta ser 

o totalitarismo apenas uma forma moderna de despotismo, isto é, um governo sem leis
123

 no qual 

o poder é exercido de maneira unipessoal: 

                                                                                                                                                             
escéptico. Sin embargo, a pesar de que esas páginas de Kelsen constituyen una fuerte polémica contra las filosofías 

de la justicia y del Derecho natural, lejos de tener que llevar forzosamente a una total negación escéptica, pueden 

abrir otor camino a la Estimativa, e incluso reafirmar la justificación de ésta aunque tal vez más allá y aparte de 

las intenciones de su autor” (1970:406). 
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 É interessante frisar que Kelsen manteve com Brunner e Niebuhr produtivas polêmicas, como veremos à frente 

em relação ao primeiro. 
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 Ao mesmo tempo, a teoria juspositivista foi atacada pelo realismo jurídico, que a julgava equivocada e 

artificiosa. Entretanto, essa polêmica científica foi completamente eclipsada pelo debate ideológico, muitas vezes 

feroz, entre o positivismo ético extremado e o neojusnaturalismo. BOBBIO assinala que é natural o fato de a crítica 

ideológica ter tido uma ressonância maior na opinião pública do que a crítica científica (1999a:225). 
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 Mais do que um sistema ilegal, o totalitarismo é um sistema de terror. Nele não sobrevive qualquer direito, nem 

nenhuma teoria jurídica, seja positivista ou jusnaturalista, embora essa última possa, efetivamente, justificar o terror 

em nível ideológico como exigência de uma ordem natural superior que separa os fracos e os fortes por meio da 

eliminação dos primeiros. É certo, contudo, que os conceitos de legalidade e ilegalidade não podem ser utilizados 

para se descrever o regime totalitário, como percebe ARENDT: “Por governo legal compreendemos um corpo 

político no qual há necessidade de leis positivas para converter e realizar o imutável ius naturale ou a eterna lei de 

Deus, em critérios de certo e errado. Somente nesses critérios, no corpo das leis positivas de cada país, o ius 

naturale ou os Mandamentos de Deus atingem realidade política. No corpo político do governo totalitário, o lugar 

das leis positivas é tomado pelo terror total, que se destina a converter em realidade a lei do movimento da história 

ou da natureza. Do mesmo modo como as leis positivas, embora definam transgressões, são independentes destas – 

a ausência de crimes numa sociedade não torna as leis supérfluas, mas, pelo contrário, significa o mais perfeito 

domínio da lei –, também o terror no governo totalitário deixa de ser um meio para suprimir a oposição, embora 

ainda seja usado para tais fins. O terror torna-se total quando independe de toda oposição; reina supremo quando 

ninguém mais lhe barra o caminho. Se a legalidade é a essência do governo não tirânico e a ilegalidade é a 

essência da tirania, então o terror é a essência do domínio totalitário” (1989:516-517, grifo nosso). 

 



 

73 

 

De um lado, o poder arbitrário, sem o freio das leis, exercido no interesse do 

governante e contra os interesses dos governados; e, de outro, o medo como 

princípio da ação, ou seja, o medo que o povo tem pelo governante e o medo do 

governante pelo povo [...] (1989:513). 

  

Segundo o positivismo ético moderado o valor primordial do direito é a ordem, que se 

contrapõe ao caos social. Entretanto, tal não o leva a hipostasiar o direito, convertendo-o no 

portador de valores absolutos, que valem em si e por si. De acordo com o positivismo ético 

moderado o direito é apenas um meio
124

 (instrumento) e a lei não está imbuída daquela incensada 

majestade que lhe atribuem os positivistas éticos extremados. Para a versão ideológica atenuada 

do positivismo jurídico a lei não representa mais do que uma forma – a mais perfeita, sem dúvida 

– de fundar, manter e transformar a ordem social. E à legislação positiva não só os cidadãos 

devem obediência, mas também e principalmente o Estado. Esse foi, com efeito, um dos 

argumentos utilizados pelos positivistas éticos moderados (p. ex., Calamandrei, que se opunha ao 

fascismo italiano) para atacar os regimes totalitários da primeira metade do século XX 

(BOBBIO, 1999a). Isso porque os mesmos não se sentiam obrigados a respeitar quaisquer 

limitações que porventura ameaçassem lhes tolher o “destino histórico”. Daí seu desprezo por 

noções caras ao positivismo ideológico moderado como a imperatividade da norma (ou seja, até 

mesmo o Estado deve se submeter aos mandamentos do direito) e a prevalência da ordem. A esse 

respeito RECASÉNS SICHES comenta, v.g., a experiência fascista italiana no que se refere à sua 

“convivência” com o direito: 

 

El fascismo se presentó abiertamente como ilegitimismo, es decir, como desprecio 

hacia cualquier título de legitimidad, como un desprecio a toda norma, como 

jactancia de que no reconocía ningún principio (“el acto precede a la norna”, fue 

su lema favorito), como la mera afirmación violenta de su fuerza vital. El 

fascismo no pretendió instaurar un nuevo sistema de Derecho, sino de suplir el 

hueco de la legitimidad por medio de una continuada violencia. “Más que una 

doctrina es, decía Mussolini, una fe por la que sabe morir” (1970:506-507). 

  

É que o totalitarismo encarna uma legalidade que se localiza muito acima das vontades 

limitadas dos homens: é a própria expressão da lei natural
125

 segundo a qual os fracos devem ser 
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 “[...] a versão moderada do positivismo ético difere da extremista porque, à diferença desta última, não diz que o 

direito é um bem em si, e antes o valor supremo, pelo que necessita-se sempre a ele obedecer, mas diz somente que 

o direito é um meio (em termos kelsenianos, uma técnica de organização social) que serve para realizar um 

determinado bem, a ordem da sociedade, com a conseqüência de que, se desejamos tal bem, devemos obedecer ao 

direito. Porém, a versão moderada não diz que a ordem seja o valor supremo; se, num determinado momento 

histórico, um certo valor parece superior à ordem existente e com ela contrastante, pode-se então romper a ordem 

(mediante um movimento revolucionário) para realizar tal valor. Notamos todavia que, segundo a experiência 

histórica, as revoluções começam por destruir a ordem (uma certa ordem: a existente) e acabam por instaurar a 

ordem (uma nova ordem, inspirada na ideologia própria da revolução); aqueles que eram, primeiramente, 

adversários do direito tornam-se os seus valentes defensores” (BOBBIO, 1999a:232). 
125

 É claro que só a muito custo podemos aproximar a “lei natural” de que fala o totalitarismo daquela à qual se 

referem os teóricos jusnaturalistas, sejam antigos, medievais, modernos ou contemporâneos. Há enormes diferenças 

entre ambas as concepções. Mas o fato que nos parece inegável é que se alguém deseja buscar a raiz da 

argumentação ensandecida dos totalitarismos em alguma corrente de pensamento jurídico, certamente não a 

encontrará no positivismo, mas nas profundezas – talvez até mesmo inconscientes – do jusnaturalismo. É o que se 

pode comprovar no trecho seguinte, no qual se desenha a concepção universal e inquestionável de ordem natural a 

que o totalitarismo se vincula: “O terror total, a essência do regime totalitário, não existe a favor nem contra os 

homens. Sua suposta função é proporcionar às forças da natureza ou da história um meio de acelerar o seu 

movimento. Esse movimento, transcorrendo segundo a sua própria lei, não pode ser tolhido a longo prazo; no fim, a 

sua força se mostrará sempre mais poderosa que as mais poderosas forças engendradas pela ação e pela vontade 

do homem. Mas pode ser retardado, e é retardado quase inevitavelmente pela liberdade do homem; nem mesmo os 
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eliminados pelos fortes. O direito positivo (e o positivismo jurídico que dele se ocupa) não passa 

de medida paliativa sem importância, mero apêndice da ordem natural que, com o fortalecimento 

da mesma, deve ser eliminado do ordo juris. Devido ao desprezo que professam pelo direito 

positivo os movimentos totalitários não aceitam a pecha de “ilegais”: só o são aos olhos 

limitados de seus opositores
126

. Tais movimentos sustentam que atendem à ordem natural, não ao 

direito falho dos homens que, ademais, não é a instância legítima para seu julgamento histórico. 

São contrários, portanto, ao positivismo jurídico, que sustenta a inexistência de qualquer ordem 

jurídica natural. 

Assim, o positivismo jurídico não pode ser culpado pelo surgimento do totalitarismo no 

século passado. Pelo menos não o positivismo ético moderado. Como vimos, no positivismo 

ético extremado o direito é reduzido a lei, que passa a ter um valor absoluto e inquestionável; ao 

contrário, na versão moderada o direito é tido apenas como um meio de garantir a ordem, uma 

forma que conta com certas estruturas básicas – v.g., igualdade formal – que devem ser 

respeitadas. A reductio ad Hitlerum (BOBBIO, 1999a:225) de que o positivismo jurídico é 

comumente acusado não pode ser estendida à sua corrente ética moderada:  

 

[...] a versão moderada da ideologia juspositivista não leva em absoluto à 

estatolatria e ao totalitarismo político. Pelo contrário, estas acusações podem ser 

invertidas, visto que considerar a ordem, a igualdade formal e a certeza como os 

valores próprios do Direito representa uma sustentação ideológica a favor do 

Estado liberal e não do Estado totalitário ou, de qualquer maneira, tirânico. [...] A 

ideologia jurídica do nazismo era, por outro lado, nitidamente contrária ao 

princípio juspositivista, segundo o qual o juiz deve decidir exclusivamente com 

base na lei, sustentando, ao contrário, que o juiz devia decidir com base no 

interesse político do Estado (BOBBIO, 1999a:236, grifo nosso). 

                                                                                                                                                             
governantes totalitários podem negar essa liberdade –, porque ela equivale ao fato de que os homens nascem e que, 

portanto, cada um deles é um novo começo e, em certo sentido, o início de um mundo novo. Do ponto de vista 

totalitário, o fato de que os homens nascem e morrem não pode ser senão um modo aborrecido de interferir com 

forças superiores. O terror, portanto, como servo obediente do movimento natural ou histórico, tem de eliminar do 

processo não apenas a liberdade em todo sentido específico, mas a própria fonte de liberdade que está no 

nascimento do homem e na sua capacidade de começar de novo. No cinturão de ferro do terror, que destrói a 

pluralidade dos homens e faz de todos aquele Um que invariavelmente agirá como se ele próprio fosse parte da 

corrente da história ou da natureza, encontrou-se um meio não apenas de libertar as forças históricas ou naturais, 

mas de imprimir-lhes uma velocidade que elas, por si mesmas, jamais atingiriam. Na prática, isso significa que o 

terror executa sem mais delongas as sentenças de morte que a Natureza supostamente pronunciou contra aquelas 

raças ou aqueles indivíduos que são ‘indignos de viver’, ou que a História decretou contra as ‘classes agonizantes’, 

sem esperar pelos processos mais lerdos e menos eficazes da própria história ou natureza” (ARENDT, 1989:518-

519). 

 
126

 “A afirmação monstruosa e, no entanto, aparentemente irrespondível do governo totalitário é que, longe de ser 

‘ilegal’, recorre à fonte de autoridade da qual as leis positivas recebem a sua legitimidade final; que, longe de ser 

arbitrário, é mais obediente a essas forças sobre-humanas que qualquer governo jamais o foi; e que, longe de 

exercer o seu poder no interesse de um só homem, está perfeitamente disposto a sacrificar os interesses vitais e 

imediatos de todos à execução do que supõe ser a lei da História ou a lei da Natureza. O seu desafio às leis 

positivas pretende ser uma forma superior de legitimidade que, por inspirar-se nas próprias fontes, pode dispensar 

legalidades menores. A legalidade totalitária pretende haver encontrado um meio de estabelecer a lei da justiça na 

terra – algo que a legalidade da lei positiva certamente nunca pôde conseguir. A discrepância entre a legalidade e 

a justiça nunca pôde ser corrigida, porque os critérios de certo e errado nos quais a lei positiva converte a sua 

fonte de autoridade – a ‘lei natural’ que governa todo o universo, ou a lei divina revelada na história humana, ou 

os costumes e tradições que representam a lei comum para os sentimentos de todos os homens – são 

necessariamente gerais e devem ser válidos para um número sem conta e imprevisível de casos, de sorte que cada 

caso individual concreto, com o seu conjunto de circunstâncias irrepetíveis, lhes escapa de certa forma. A 

legitimidade totalitária, desafiando a legalidade e pretendendo estabelecer diretamente o reino da justiça na terra, 

executa a lei da História ou da Natureza sem convertê-la em critérios de certo e errado que norteiem a conduta 

individual” (ARENDT, 1989:513-514). 
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A argumentação de Bobbio pode ser aplicada à perfeição ao caso de Kelsen
127

, que apesar 

de adotar o método e a teoria juspositivista não assume sua ideologia extremada em razão do 

relativismo axiológico que informa suas teorias. É que para BOBBIO a aceitação da metodologia 

e da teoria juspositivista não traz consigo, à maneira de corolário, a aprovação de sua ideologia 

extremada
128

. Dessa maneira, não há razão para afirmar que um método pressupõe 

necessariamente uma ideologia que lhe seja similar. Nesse ponto discordamos, junto com 

Bobbio, da posição assumida por DIAS e GUSTIN:  

 

Toda opção metodológica supõe uma concepção provisória da realidade a ser 

conhecida. Três elementos de grande importância condicionam, em nossos dias, a 

escolha do método científico para a pesquisa a ser desenvolvida. O primeiro 

elemento é a idéia de que a realidade jurídica está condicionada pela trama das 

relações de natureza econômica, política, ética e ideológica. Esse elemento aponta 

para o fato de que o Direito, como fenômeno jurídico, é também social e cultural. 

O segundo elemento constitui-se na necessidade de questionar os instituto do 

Direito Positivo nacional que reproduzem o status quo e que, por conseguinte, 

desconhecem as demandas de transformação da realidade mais abrangente. O 

terceiro elemento refere-se ao fato de que a escolha do método significa a adoção 

de uma postura ideológica perante a realidade, ou seja, a procura nas 

reivindicações e demandas sociais de uma racionalidade que se desprende da 

racionalidade formalista e que supõe a produção de um conhecimento jurídico que 

não se isola do ambiente científico mais abrangente e se realiza por meio de 

reflexões discursivas inter ou transdisciplinares (2002:39, grifo nosso). 

 

Por mais admirável que seja o argumento das professoras a favor de uma 

reconceitualização da ciência jurídica, é certo que com isso não se busca construir uma teoria do 

direito, mas uma política ou uma ideologia jurídica, pois o objetivo almejado é a modificação da 

realidade, não seu conhecimento. Ora, ideologia é, segundo Bobbio, a expressão de um 
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 Com efeito, desde 1981 – ano da publicação do seu ensaio “Kelsen e o problema do poder” – o jusfilósofo 

italiano vem defendendo Kelsen dos ataques de seus detratores que o acusam de ter colaborado com a criação da 

Teoria Pura do Direito para a instalação dos regimes totalitários. Nesse sentido, afirma que se a norma fundamental 

encerra alguma ideologia, é a que entende ser a garantia da paz a única missão do direito. Em recente entrevista 

concedida a Danilo Zolo, BOBBIO explicita seus pontos de vista: “In Kelsen, and let us not forget that he is a 

democratic and pacifist thinker, the reference to the ‘fundamental norm’ is probably a way of removing the legal 

system from the arbitrariness of political power, of asserting the primacy of law and of rights and freedoms over 

raisons d’état. Without neglecting the fact that at the international level law is for Kelsen associated with a 

fundamental value, namely peace. And it is certainly because of this, in the name of an explicitly pacifist and anti-

imperialist ideology, that he asserts the primacy of international law over the legal systems of individual nation-

states” (1998:3). Tradução: “Em Kelsen, e não se esqueça que ele é um pensador democrático e pacifista, a 

referência à ‘norma fundamental’ é provavelmente um meio de afastar o sistema jurídico da arbitrariedade do 

poder político, de afirmar o primado da lei e dos direitos e liberdades sobre raisons d’état. Sem menosprezar o fato 

de que, em nível internacional, o direito, para Kelsen, está associado a um valor fundamental, a saber, a paz. E 

certamente é por esse motivo, em nome de uma ideologia explicitamente pacifista e antiimperialista, que ele afirma 

o primado do direito internacional sobre os sistemas jurídicos dos Estados-nação individualmente considerados”. 
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 “[...] a assunção do método e da teoria juspositivista não implica a assunção da ideologia do positivismo ético. 

Isto é demonstrável seja no plano lógico, visto que nunca é possível extrair de um fato um juízo de valor deste, seja 

no plano histórico, pois a teoria juspositivista parece geralmente ligada a concepções éticas relativistas bem 

distantes da concepção do Estado ético e das outras concepções éticas que comportam o princípio da absoluta 

obediência à lei. Isso pode ser encontrado claramente em Kelsen, que, longe de afirmar o absolutismo ético do 

Direito do Estado, nega-lhe diretamente a supremacia jurídica, sustentando a superioridade do Direito 

internacional em relação ao do Estado (com base numa ideologia pacifista, contraposta à imperialista)” 

(1999a:234, grifo nosso). 
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comportamento avaliativo da realidade, consistindo sempre em juízos de valor fundamentados 

em dado sistema axiológico hierarquizado que pretende atuar no mundo dos fatos. O método, ao 

contrário, não tem em mira influir no objeto a ser estudado, mas antes tornar possível seu 

conhecimento por meio da estruturação de uma teoria que trabalhe com juízos de realidade. 

É de se questionar, por fim, como poderia a teoria jurídica kelseniana justificar qualquer 

coisa se a mesma é absolutamente formal, destituída de qualquer conteúdo, podendo ser utilizada 

para descrever – e não valorar, legitimar, justificar, aprovar ou desaprovar – o direito do Império 

Romano, o direito da Rússia socialista e o direito brasileiro do século XXI? O positivismo de 

Kelsen é um método de se fazer ciência jurídica e não uma ideologia panfletária. Essa também é 

a interpretação de MARTIN: 

 

Pareille constatation lave le positivisme du reproche qu’on lui a fait de justifier 

n’importe quel système de droit, fût-il le plus despotique. Le positivisme n’est 

qu’une méthode pour décrire tel système de droit. Il ne mérite le reproche que s’il 

s’enferme sur lui-même et se declare une valeur absolue (1997:392)
129

. 

  

Na própria “Teoria pura do direito” Kelsen já nos adverte que o reconhecimento da 

relatividade dos valores não implica sua inexistência. Significa tão somente que não existem 

valores objetivos e que o ideal de justiça absoluta não passa de uma necessidade humana 

irracional
130

.  

O positivismo jurídico não pode ser acusado de justificar regimes políticos autocráticos 

ou democráticos. Por outro lado, não se trata de doutrina amorfa: apenas reconhece que não 

existem normas que expressam, v.g., uma justiça absoluta. Isso porque, simplesmente, não existe 

justiça absoluta. 

 

 

 

 

 

 

2. CRÍTICA ÀS NORMAS DE JUSTIÇA TRADICIONAIS 

 

L’amour de la justice n’est que la crainte de souffrir l’injustice.  

              

La Rochefoucauld
131

 

 

 

2.1 – Noção de justiça para Hans Kelsen 

 

2.1.1 – A definição kelseniana de justiça  
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 Tradução: “Semelhante constatação livra o positivismo da reprimenda que se lhe dirigiu por justificar qualquer 

sistema de direito, mesmo o mais despótico. O positivismo não é mais do que um método para descrever tal sistema 

de direito. Só merece a reprimenda se ele se fecha em si mesmo e se declara um valor absoluto”. 

 
130

 “Uma teoria dos valores relativista não significa – como muitas vezes erroneamente se entende – que não haja 

qualquer valor e, especialmente, que não haja qualquer Justiça. Significa, sim, que não há valores absolutos mas 

apenas há valores relativos, que não existe uma Justiça absoluta, mas apenas uma Justiça relativa, que os valores 

que nós constituímos através dos nossos atos produtores de normas e pomos na base de nossos juízos de valor não 

podem apresentar-se com a pretensão de excluir a possibilidade de valores opostos” (KELSEN, 1997:76). 
131

 Apud KELSEN, 1963:138. Tradução: “O amor pela justiça não é mais do que o medo de sofrer injustiças”. 
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Segundo Kelsen, o problema da justiça, apesar de importantíssimo, não constitui objeto 

da ciência do direito, pertencendo antes aos campos da Ética e da Filosofia. Tal porque o objeto a 

ser conhecido – isto é, normas de justiça – não são normas jurídicas, mas morais, estudadas pela 

ciência que Kelsen chama de Ética. O direito pode ser, certamente, justo ou injusto
132

, mas essa é 

uma avaliação metajurídica que não corresponde à específica tarefa do jurista
133

 (ALMEIDA e 

BITTAR, 2002:343).  

Com efeito, na introdução à edição de 1960 da “Teoria pura do direito”, o autor explicita 

que “[...] o problema da Justiça, enquanto problema valorativo, situa-se fora de uma teoria do 

Direito que se limite à análise do Direito positivo como sendo a realidade jurídica” 

(1997:XVIII). O caráter relativo da justiça impede que ela seja tida como elemento qualificador 

de uma ordem normativa como jurídica
134

. Tal caracterização, do ponto de vista kelseniano, 

apenas pode se dar de maneira formal. 

Feita a ressalva, pode-se dizer que para Kelsen a justiça é uma qualidade ou atributo 

encontrável nos indivíduo – sendo vista então como virtude – e/ou na conduta social dos 

indivíduos, estando de acordo ou não com um padrão normativo que prescreva certo modo de se 

comportar perante os indivíduos (1963:1). Em ambos os casos a justiça se expressa por meio de 

normas morais
135

 que, exatamente por serem normas, são sentidos objetivos de dever-ser: 

 

A justiça é, portanto, a qualidade de uma específica conduta humana, de uma 

conduta que consiste no tratamento dado a outros homens. O juízo segundo o qual 

uma tal conduta é justa ou injusta representa uma apreciação, uma valoração da 

conduta. A conduta, que é um fato da ordem do ser existente no tempo e no 

espaço, é confrontada com uma norma de justiça, que estatui um dever-ser. O 

resultado é um juízo exprimindo que a conduta é tal como – segundo a norma de 
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 “Um Direito Positivo pode ser justo ou injusto; a possibilidade de ser justo ou injusto é uma conseqüência do 

fato de ser positivo” (KELSEN, 1998:364). 

 
133

 Obviamente, tal posição não ficou livre de críticas. Baptista Machado, por exemplo, não comunga das teses 

kelsenianas sobre a justiça: “Kelsen, porém, só reconhece uma justiça formal. Crê que só é possível determinar 

(cognoscitivamente) o juridicamente devido em abstrato, que o dever-ser ou vínculo jurídico decorre do 

encadeamento lógico dos conceitos e das normas do sistema. [...] A posição de Kelsen é, pois, paralela da do 

jusracionalismo – só que tem na base uma razão teórico-gnoseológica: não é possível saltar para fora do plano 

geral e abstrato da redução científica (e da formulação das normas) sem abandonar, do mesmo passo, o terreno da 

ciência – a qual só pode ter por objeto aquilo que se revela como denknotwendig: como forma necessária do 

pensamento. Por essa razão, Kelsen, aplicando as categorias e esquemas da razão teorética num domínio da razão 

prática, deixa escapar o verdadeiro sentido do normativo. Como todo o positivismo, também o normativismo se 

dirige à dominação técnica e não à compreensão do Direito – conforme nota Esser [...]. Decorre das considerações 

anteriores que uma tal posição é informada e condicionada por uma concepção idealista e transcendental da 

ciência, a qual isola o processo científico da praxis, hipostasiando as suas formas” (in KELSEN, 1963:XLIII). 
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 “Que a justiça não pode ser uma característica que distinga o Direito de outras ordens coercitivas resulta do 

caráter relativo do juízo de valor segundo o qual uma ordem social é justa” (KELSEN, 1997:54). 

 
135

 “A conduta social de um indivíduo é justa quando corresponde a uma norma que prescreve essa conduta, isto é, 

que a põe como devida, e assim, constitui o valor justiça. A conduta social de um indivíduo é injusta quando 

contraria uma norma que prescreve uma determinada conduta. A justiça de um indivíduo é a justiça da sua conduta 

social; e a justiça da sua conduta social consiste em ela corresponder a uma norma que constitui o valor justiça e, 

neste sentido, é justa. Podemos designar esta norma como norma da justiça. Como as normas da moral, são normas 

sociais, isto é, normas que regulam a conduta de indivíduos em face de outros indivíduos, a norma de justiça é uma 

norma moral; e assim, também sob este aspecto o conceito de justiça se enquadra no conceito da moral. Porém, 

nem toda a norma moral é uma norma de justiça, nem toda a norma de uma moral constitui o valor justiça. Como 

norma de justiça apenas pode ser considerada uma norma que prescreva um determinado tratamento de um 

indivíduo por outros indivíduos, especialmente o  tratamento dos indivíduos por parte de um legislador ou juiz” 

(KELSEN, 1963:1-2). 
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justiça – deve ser, isto é, que a conduta é valiosa, tem um valor de justiça positivo, 

ou que a conduta não é como – segundo a norma de justiça – deveria ser, isto é: 

que a conduta é desvaliosa, tem um valor de justiça negativo. Objeto da 

apreciação ou valoração é um facto da ordem do ser. Somente um facto da ordem 

do ser pode, quando confrontado com uma norma, ser julgado como valioso ou 

desvalioso, pode ter um valor positivo ou negativo. Por outras palavras: o que é 

avaliado, o que pode ser valioso ou desvalioso, ter um valor positivo ou negativo, 

é a realidade (KELSEN, 1963:3). 

 

Se é – como afirma Kelsen no trecho acima – a conduta humana (individual ou coletiva) 

que pode ser considerada justa ou injusta, e se a conduta humana se localiza no espaço e no 

tempo, é fora de dúvida que, para Kelsen, inexiste um critério único e objetivamente válido de 

justiça. Com isso ele nega a idéia de justiça absoluta (incontrastável e imodificável), pois o que 

há na verdade são diversas teorias da justiça – às quais correspondem outras tantas normas de 

justiça – e nenhuma delas pode ser tida como melhor ou pior do que as outras, segundo um ponto 

de vista estritamente científico (KELSEN, 1963:17). De acordo com Kelsen, as teorias da justiça 

têm caráter totalmente subjetivo e por essa razão não cabe à ciência pura definir o que é justo ou 

injusto: tal se dá no processo histórico, já que as várias “justiças” se referem a realidades 

diversas, a um dado hic et nunc determinado de maneira rigorosa. 

 

2.1.2 – As normas de justiça e o direito positivo  

 

KELSEN sustenta que o juízo de valor por meio do qual se avalia uma norma qualquer 

como justa ou injusta funda-se em um erro lógico (1963:3), pois normas são expressões de 

dever-ser e somente a realidade pode ser avaliada
136

. Normas jurídicas são válidas ou inválidas, 

segundo a Teoria Pura do Direito, não verdadeiras ou falsas e justas ou injustas
137

.  

A Teoria Pura do Direito utiliza juízos de validade para descrever seu objeto, não juízos 

de verdade ou de valor. Reconhecer que normas jurídicas podem ser justas ou injustas levaria ao 

absurdo de se aceitar que duas normas válidas são contraditórias se, v.g., uma delas – a norma de 

justiça – qualifica uma conduta como justa e a outra norma – a de direito positivo – imputa uma 

sanção a essa conduta justa, tida pelo legislador, por razões diversas, como juridicamente ilícita. 

Não se pode, portanto, avaliar uma norma – qualquer que seja ela – pelo seu grau de justiça ou 

injustiça. O único exame científico possível é quanto à sua validade, inclusive quando se trata de 

uma norma de justiça (KELSEN, 1963:15). Imagine-se, por exemplo, certa norma de justiça A 

que prescreva determinada conduta. Essa conduta pode ser a criação de outras normas (B e C), o 

que, evidentemente, configura um fato da ordem do ser. É importante notar a diferença: o ato de 

estatuição das normas B e C, este sim pode ser justo ou injusto, já que se radica na esfera do 

Sein. Contudo, as normas B e C não são em si justas ou injustas: elas são conformes (i.e., válidas 
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 “Mas nem por isso existe aqui qualquer forma de avaliação do direito positivo através do direito natural, isto é, 

qualquer apreciação de uma norma válida através de outra norma. Como poderia também uma norma, que 

constitui um valor – e toda norma válida constitui um valor –, como poderia um valor ser valorado, como poderia 

um valor ter um valor ou mesmo ter um valor negativo? Um valor valioso é um pleonasmo, um valor desvalioso 

uma contradição nos termos” (KELSEN, 1963:6). 
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 “Se chamarmos à proposição que afirma que uma conduta humana é conforme a uma norma objetivamente 

válida, ou a contradiz, um juízo de valor, então o juízo de valor deve ser distinguido da norma constitutiva do valor. 

Como juízo, pode tal proposição ser verdadeira ou falsa, pois refere-se à norma de um ordenamento vigente. O 

juízo segundo o qual é bom, de acordo com a Moral cristã, amar os amigos e odiar os inimigos, é inverídico se uma 

norma da Moral cristã vigente exige que amemos não só os amigos como também os inimigos. O juízo, segundo o 

qual é conforme ao Direito punir um ladrão com a pena de morte é falso quando, de conformidade com o Direito 

vigente, um ladrão deve ser punido com a privação da liberdade, mas não com a privação da vida. Pelo contrário, 

uma norma não é verdadeira ou falsa, mas apenas válida ou inválida” (KELSEN, 1997:20-21). 
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do ponto de vista da norma A) ou desconformes (i.e., inválidas do ponto de vista da norma A). 

Diz-se apenas por força de expressão que as normas B e C são justas ou injustas, pressuposta a 

norma de justiça A. Trata-se de impropriedade de linguagem (KELSEN, 1963:3-12). 

Assim, uma norma jurídico-positiva não pode ser qualificada como justa ou injusta sob a 

ótica da ciência do direito. Quando está em questão a validade de uma norma do direito positivo 

temos que desconsiderar a validade da norma de justiça que se lhe oponha e quando está em 

questão a validade de uma norma de justiça temos que desprezar a validade da norma do direito 

positivo que se lhe contraponha. Não podemos considerá-las simultaneamente válidas 

(KELSEN, 1963:9). Portanto, o que pode ser valorado por uma dada norma de justiça é o ato de 

estatuição do direito positivo e não a norma jurídica pela qual o mesmo é expresso
138

. 

Aceitar que uma norma válida do direito positivo possa ser classificada como justa ou 

injusta por uma norma de justiça simultaneamente válida – ou seja, válida no mesmo sentido que 

a norma de direito positivo – traria como conseqüência a aceitação do fato de que existem duas 

ordens jurídicas válidas ao mesmo tempo em um mesmo território ou, o que é mais absurdo, a 

existência de um legislador universal (v.g., Deus, a natureza, a razão humana etc.) que 

subordinaria hierarquicamente uma ordem em relação à outra para evitar as possíveis 

contradições e contrariedades comuns onde existem dois sistemas normativos simultaneamente 

válidos (KELSEN, 1963:4-5). Ambas as hipóteses são inaceitáveis para a ciência do direito já 

que 

 

Do ponto de vista de uma norma de justiça considerada como válida, uma norma 

do direito positivo que lhe não seja conforme é inválida; e se o sentido subjetivo 

do acto é considerado como seu sentido objetivo, isto é, como norma 

objetivamente válida, porque esse acto foi posto de acordo com a norma 

fundamental da ordem jurídica, a norma de justiça não pode ser havida como 

válida (KELSEN, 1963:10). 

 

KELSEN sustenta que a tarefa primordial do positivismo jurídico é afirmar e provar 

racionalmente que a validade das normas de direito positivo independe da validade de quaisquer 

normas de justiça (1963:16-17). Como vimos acima, declarar que uma norma do direito positivo 

é justa ou injusta apenas significa que, pressuposta certa norma de justiça válida, o ato pelo qual 

é posta a norma do direito positivo é visto como justo ou injusto se confrontado com a dita 

norma de justiça. É a existência do ato – e não a norma posta pelo mesmo – que se coaduna ou 

não com a validade da norma de justiça
139

. Tal posição de Kelsen é coerente com um dos 

postulados basilares de sua epistemologia jurídica: jamais se deduz uma norma de um fato da 

realidade, já que a norma é sempre gerada por outra norma. Em outras palavras: um dever-ser 

deriva apenas de outro dever-ser. Do contrário, seríamos forçados a admitir que o valor é 

imanente à realidade, o que não pode ser comprovado cientificamente
140

 (KELSEN, 1963:10-

11). 
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 “[...] a justiça e a injustiça, que são afirmadas como qualidades de uma norma jurídica positiva cuja validade é 

independente desta sua justiça, não são – ou não são imediatamente pelo menos – qualidades desta norma, mas 

qualidades do acto pelo qual ela é posta, do acto de que ela é o respectivo sentido” (KELSEN, 1963:8). 

 
139

 “Quando, porém, está em causa a validade da norma de uma ordem jurídica positiva, quer dizer: quando se põe 

a questão de saber se o sentido subjetivo do acto deve também ser considerado como seu sentido objetivo, não 

porque o acto corresponde à norma de justiça mas porque foi posto de conformidade com a norma fundamental da 

ordem jurídica – e, portanto, ainda na hipótese de o seu sentido subjetivo não corresponder à norma de justiça – 

então a norma de justiça não pode ser considerada como válida ao mesmo tempo que a norma jurídica positiva” 

(KELSEN, 1963:12). 

 
140

 “A suposição da existência de valores absolutos, e de que estes podem ser inferidos da realidade através do 

conhecimento racional, pressupõe a noção de que o valor é imanente à realidade. Hallowell formula tal suposição 

como um princípio daquilo que chama ‘realismo clássico’, ‘segundo o qual o ser e a bondade são indissociáveis. 
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Um bom exemplo no qual se pode visualizar a necessidade lógica da derivação de uma 

norma de outra norma é a operação – chamada de silogismo normativo
141

 – que se faz para 

perquirir a validade de uma norma individual (v.g., a sentença judicial) que deriva de uma norma 

geral
142

. Entre ambas há um juízo de realidade, ou seja, uma premissa menor (afirmação de fato) 

que se liga à premissa maior (norma geral) e dá origem à conclusão (norma individual). Tanto a 

premissa maior quanto a conclusão representam um Sollen, sendo que a validade do direito 

radica-se sempre na premissa maior (KELSEN, 1963:13 e ss.).  

 Uma norma jurídica positiva só encontra sua validade em outra norma jurídica posta (ou 

apenas pressuposta, no caso-limite da norma fundamental) por meio de atos legislativos ou 

mesmo por meio do costume, se este for considerado pelo ordenamento jurídico como fonte do 

direito. Para KELSEN, uma norma jurídica positiva não se funda em nenhum fato da ordem do 

ser, ainda que se trate de um ato de vontade cujo sentido subjetivo é o de que devemos nos 

conduzir de certa maneira (1963:5). A diferença entre o agente do Fisco e os salteadores de 

estrada aludidos por Santo Agostinho (KELSEN, 1997) se funda nessa constatação. Ambos 

exigem nosso dinheiro. A ambos entregamos a quantia solicitada. Mas somente um deles – o 

agente do Fisco, evidentemente – está legitimado e embasado em uma norma jurídica válida que 

lhe autoriza e ordena o ato de cobrança. E assim a fundamentação normativa continua até 

alcançar uma norma suprema que já não é fundamentável, mas fundamental (Grundnorm). Como 

vimos na primeira parte do presente trabalho, a validade objetiva da norma fundamental é 

pressuposta pelo pensamento jurídico, fundando-se tão somente na força coercitiva imanente ao 

direito, diferentemente do jusnaturalismo, que busca o fundamento da validade do direito em 

elementos estranhos (exógenos) ao fenômeno jurídico: a natureza, Deus, ou a razão humana 

abstrata (KELSEN, 1963:15-16).  

 

2.1.3 – A justiça como critério de definição do direito 

 

                                                                                                                                                             
Através do conhecimento daquilo que somos, chegamos ao conhecimento do que devemos fazer. Saber o que o 

homem é significa saber o que ele deve ser e fazer’ (p. 25). Esse princípio se baseia em uma falácia lógica. Trata-se 

da típica falácia da doutrina do Direito natural. Não há nenhuma possibilidade racional de inferir, daquilo que é, 

aquilo que deve ser ou que deve ser feito. Uma vez que a bondade é inconcebível sem a maldade, não apenas o ser e 

a bondade, mas também o ser e a maldade são indissociáveis. Uma vez que, em si, o ser não contém nenhum 

critério que nos permita distinguir o bem do mal – o bem não é mais ou menos ‘ser’ do que o mal –, não é possível 

chegar ao conhecimento daquilo que devemos fazer através daquilo que somos; ‘somos’ tão bons quanto maus. Do 

fato de que os homens se dedicam, e sempre se dedicaram, à guerra, demonstrando assim que a guerra não pode 

ser incompatível com a natureza humana, não se segue nem que a guerra deve existir nem que não deve existir” 

(KELSEN, 2000:382-383). 
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 Em nota anterior já nos referimos à aplicabilidade da lógica na ciência do direito. Nesse sentido, é de se notar que 

o silogismo normativo difere do silogismo da lógica clássica pelo simples fato de que no primeiro a premissa maior 

e a conclusão são proposições normativas, enquanto no segundo todas as três partes são proposições factuais 

(KELSEN, 1963:13). Pois bem, a norma fundamental é a premissa maior do silogismo normativo que nos permite 

visualizar a fundamentação do direito: Premissa maior (fundamento do direito, ou seja, a norma fundamental): deve-

se obedecer aos comandos de uma Constituição positiva e globalmente eficaz. Premissa menor (condição de 

validade do direito, ou seja, a eficácia): existe uma Constituição X, positiva e globalmente eficaz. Conclusão: deve-

se obedecer à ordem jurídica vigente posta pela Constituição X.  
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 Ainda aqui é importante atentar para a questão terminológica. Para Kelsen, pode-se dizer que uma norma é geral, 

mas nunca que é abstrata, como afirmam vários teóricos do direito. Uma norma é geral quando tem validade não 

apenas para um caso singular, mas para um número indeterminado de casos. Por sua vez, o termo “abstrato” 

relaciona-se a conceitos, a algo que é (Sein) e não a normas (Sollen): “O conceito abstrato determina os elementos 

ou qualidades que um objeto concreto há de possuir para nele se enquadrar” (KELSEN, 1963:12). As normas de 

justiças são sempre gerais (e não abstratas, já que não são conceitos), pois têm validade não apenas para um caso 

singular, mas para um número de casos que não pode ser determinado de antemão (KELSEN, 1963:12-13). 
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A qualificação de uma ordem jurídica como justa ou injusta – e não válida ou inválida, 

como faz Kelsen e o positivismo jurídico – é procedimento que foi (e ainda é) utilizado pela 

secular doutrina do direito natural: segundo seus teóricos, somente valem os ordenamentos 

jurídico-positivos que estejam de acordo com os ditames do direito natural, que é, ao mesmo 

tempo, o critério de justiça e o fundamento de validade do direito positivo (KELSEN, 1963:5). 

Dessa feita, o direito natural se considera válido prima facie, eliminando a possível 

contradição
143

 entre as duas ordens – a positiva e a ideal –, já que o direito positivo valerá na 

medida de sua adequação – ou melhor, sujeição – ao direito natural, que é, por definição, sempre 

justo. Para o jusnaturalismo, só o direito justo é efetivamente direito. O direito injusto – isto é, 

aquele que difere do direito natural – não é direito, mas produto do arbítrio e por isso mesmo não 

deve ser obedecido. 

Por seu turno, Kelsen declara ser completamente desnecessário qualificar uma ordem 

coercitiva como justa para defini-la como jurídica. Essa é uma de suas principais idéias e já se 

encontra devidamente explicitada na segunda edição da “Teoria pura do direito”. Segundo 

Kelsen, o direito se diferencia das demais ordens normativas devido às especificidades da sanção 

jurídica, que é imanente e socialmente organizada por meio do aparato centralizado do Estado. A 

questão de se saber, de acordo com determinado ponto de vista, se o conteúdo das normas de 

certo ordenamento normativo é justo ou injusto não tem nenhuma relevância para qualificar tal 

ordenamento como jurídico ou não
144

. O que importa saber é se a ordem coercitiva sob análise 

consegue ser duradoura e globalmente eficaz.  Satisfazendo esse requisito formal ela será 

considerada jurídica (KELSEN, 1997:53).  

Assim sendo, é interessante observar o seguinte: Estados que inicialmente não aceitavam 

a existência de outros como jurídica – v.g., os Estados Unidos da América em face da recém-

nascida União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, definida pelos americanos como uma união 

de gangsters – passam, com o tempo, tendo notado que os novos Estados são capazes de manter 

um alto grau de eficácia na aplicação das sanções, a tê-los como perfeitas ordens jurídicas 

(KELSEN, 1997:55). O juízo de valor por meio do qual se afirma que uma ordem jurídica 

corresponde a uma dada idéia de justiça é inteiramente subjetivo do ponto de vista da ciência do 

direito. Prova disso é que o que é justo, por exemplo, em um sistema capitalista jamais será visto 

como justo em um sistema socialista. Por conseguinte, um conceito de direito que se apóia na 

idéia de justiça não é considerado válido pela ciência jurídico-positiva (KELSEN, 1997:55). 

Após esses apontamentos iniciais, vejamos como Kelsen analisa algumas das normas de justiça 

presentes no curso do pensamento ocidental. 

 

 

2.2 – Os tipos de normas de justiça 

 

Existiram e existem várias normas de justiça, diversas e até mesmo contraditórias entre 

si
145

 (KELSEN, 1963:16). Tais normas foram e ainda são utilizadas – especialmente pelo 
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 KELSEN faz constar a seguinte advertência acerca do uso do termo “contradição” quando se trata de conflito 

normativo: “Como uma norma não pode ser verdadeira ou falsa, mas apenas válida ou inválida, um conflito de 

normas não é uma contradição lógica em sentido estrito [...]. Quando falamos de normas ‘contraditórias’ entre si 

queremos significar normas que entram em conflito umas com as outras, por forma tal que uma prescreva que nos 

devemos conduzir de certa maneira e a outra que nos não devemos conduzir dessa maneira. A validade de uma das 

normas é inconciliável com a validade da outra. Por isso, não podem ser ambas válidas ao mesmo tempo. Também 

neste sentido emprega Kant a palavra ‘contradizer’” (1963:4). 
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 “Uma ordem jurídica pode ser julgada como injusta do ponto de vista de um determinada norma de Justiça. O 

fato, porém, de o conteúdo de uma ordem coercitiva eficaz poder ser julgado como injusto, não constitui de 

qualquer forma um fundamento para não considerar como válida essa ordem coercitiva” (KELSEN, 1997:55). 
145

 A ciência pode até mesmo tentar construir um conceito geral de justiça coligindo os elementos comuns existentes 

nas diferentes teorias e normas de justiça. Mas esse eventual conceito geral de justiça apenas descreveria um 

determinado tratamento que deve ser dispensado aos homens, sem afirmar algo sobre sua natureza; expressaria, 
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jusnaturalismo – para a legitimação de sistemas sociais os mais diversos (KELSEN, 1963:5). A 

tarefa da ciência perante tais normas é clara: deve apenas analisá-las objetivamente, 

descrevendo-as, e não decidir se são efetivamente justas ou injustas (KELSEN, 1963:17). Pois 

bem, para KELSEN as normas de justiça são essencialmente de dois tipos (1963:18-19): 

a-) Metafísico-religiosas: procedem de uma instância superior, inalcançável pelo 

conhecimento humano experimental. Pressupõem a crença, o dogma e a fé como elementos de 

definição estritos. Têm a pretensão de fundar um ideal de justiça absoluto (incontrastável) e 

excludente de todos os demais:  

 

O homem deve acreditar na justiça que elas constituem tal como acredita na 

existência da instância de que elas promanam –, mas não pode compreender 

racionalmente essa justiça (KELSEN, 1963:18). 

 

b-) Racionais: podem ser pensadas racionalmente, bem como estatuídas e positivadas por 

atos humanos de vontade. Algumas das doutrinas racionalistas localizam a validade de suas 

normas de justiça em uma realidade transcendente (v.g. a vontade da divindade nas teorias 

jusnaturalistas medievais), mas isso não lhes retira o atributo que une normas às vezes tão 

díspares: podem ser compreendidas pela racionalidade humana (KELSEN, 1963:19).  

Como restou dito, a ciência reconhece que há uma grande variedade de normas de justiça, 

sendo que nenhuma delas é “mais válida” ou “melhor” que as outras. A missão do cientista 

resume-se à análise dessas diversas normas e é isso que KELSEN intenta fazer na obra “A 

justiça e o direito natural” (1963). Mas ele não se limita à simples análise normativa, pois 

demonstra criticamente, caso a caso e com a força da argumentação lógica que lhe é peculiar, as 

falácias sobre as quais se a assentam todas as normas de justiça que se pretendem absolutas. 

Neste e no próximo capítulo acompanharemos de perto os passos do autor em sua crítica às 

normas e às teorias da justiça. Comecemos, portanto, pelas normas de justiça do tipo racional. 

 

 

2.3 – As normas de justiça do tipo racional 

 

2.3.1 – O suum cuique 

 

No campo das normas de justiça do tipo racional, a fórmula mais conhecida é a do suum 

cuique: a cada um deve ser dado aquilo que lhe é devido. A aparente perfeição dessa norma de 

justiça fez com que sua influência se alastrasse de Aristóteles até os romanos, dominando todo o 

pensamento jusfilosófico da antigüidade, como nota Jeannette Antonios Maman ao comentar o 

sentido que os antigos conferiam a tal norma: 

 

O suum cuique, em Aristóteles e no Direito Romano, não se funda sobre o 

conceito de direito subjetivo, que é estritamente moderno, mas sobre a 

distribuição justa dos bens, riquezas e ônus da sociedade – é o direito natural 

como método “experimental”, método que conduz ao encontro das soluções 

justas, adequadas e úteis, baseado nas virtudes da justiça e da prudência [...] (apud 

MASCARO, 2002:73).  

 

Para FERRAZ JÚNIOR o suum cuique e a mais perfeita formulação da idéia de justiça 

formal, ou seja, é uma regra de jogo que não traz em si qualquer conteúdo. Esse último será 

moldado com base em decisões políticas. Assim, a noção clássica de suum cuique demanda  

                                                                                                                                                             
portanto, uma concepção formal de justiça, vazia de conteúdo. É isso que PERELMAN não conseguiu visualizar 

quando propôs a formulação de tal conceito geral, apesar de ter reconhecido a existência de uma justiça que chama 

de formal (2002:3 e ss.). 



 

83 

 

[...] a determinação daquilo que é devido a cada um. A conformidade ou não com 

critérios sobre o que e a quem é devido é o problema do aspecto material da 

justiça (2001:348). 

 

Do mesmo modo que Ferraz Júnior, KELSEN logo nota o formalismo intrínseco à regra 

atributiva do suum cuique e arremata: por ser vazia de conteúdo pressupõe uma ordem normativa 

positiva que estabeleça com clareza o que é efetivamente devido. Tal significa que qualquer 

ordem normativa, independentemente dos direitos e deveres que estabeleça, é tida como justa. 

Basta que dê a cada um o que lhe é devido. E o que é devido está definido pelo Estado de forma 

objetiva
146

, pois não se pode aceitar que a determinação do “algo devido” dependa da apreciação 

subjetivo-psicológica dos indivíduos (1963:21).  

No “Tratado da justiça”, constante da “Suma teológica” de Santo Tomás de Aquino, 

define-se a justiça como vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido 

segundo o direito (ius suum). Nessa fórmula Santo Tomás pressupõe como absolutamente válido 

o direito positivo de sua época (lex humana), já que em última instância nada mais era do que um 

reflexo do imutável e perfeito direito natural (lex naturalis), que por sua vez emanava e retirava 

sua validade de uma ordem normativa supraterrena, representada pela vontade do Criador  (lex 

aeterna). 

Santo Agostinho, que se perguntou o que são os impérios sem justiça senão grandes 

bandos de salteadores e o que são os bandos de salteadores senão pequenos impérios injustos, 

também utiliza a fórmula do suum cuique para afirmar que se deve dar a cada um o que é seu: 

“Justitia porro ea virtus est, quae sua cuique distribuit” (apud KELSEN, 1997:55). Isso significa 

que a Deus deve ser dado tudo, ou seja, adoração e submissão completas. Tal interpretação leva 

o filósofo medieval a negar o caráter jurídico do direito romano clássico – que por dissentir dos 

dogmas cristãos, seria antes uma ordem de arbítrio –, o que, de fato, é um absurdo (KELSEN, 

1997:55). 

Tais argumentos demonstram que a regra do suum cuique é inegavelmente formal, não se 

prestando a conformar um ideal absoluto – além do espaço e do tempo – de justiça. 

 

2.3.2 – A regra de ouro 

 

A regra de ouro, segundo a qual só é lícito fazer aos outros o que se deseja para si 

próprio, apresenta vício insanável que impossibilita sua aplicação, já que descarta uma função 

essencial do direito positivo, a saber, a punição dos transgressores. Já que ninguém quer ser 

punido, conseqüentemente ninguém pode punir, mesmo que haja condições objetivas para tanto. 

Se a regra de ouro é tomada nesse sentido subjetivo, exclui-se a possibilidade de toda ordem 

moral e jurídica (KELSEN, 1963:22).  

Visto que certamente não foi esse o propósito de seus criadores, é induvidoso que a regra 

de ouro, para que esteja apta a regular uma ordem social real, deve pressupor valores objetivos 

de bem e mal, pois o bem para alguns representa um mal para outros e vice-versa. O que importa 

saber para a aplicação da regra de ouro é o modo pelo qual devemos ser tratados, e não como 

queremos ser tratados. Contudo, a regra de ouro não traz em si qualquer conteúdo. Para que se 

lhe aplique, deve-se pressupor uma ordem normativa que fixe as determinações decisivas, vale 

dizer, prescreva os critérios pelos quais devemos ser tratados. Nesse sentido, qualquer ordem 

jurídica positiva pode ser classificada como justa com base na regra de ouro que, para KELSEN, 
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 “Nessa função conservadora reside a sua significação histórica. O valor justiça que esta norma constitui 

identifica-se com o valor ou valores que são constituídos através das normas do ordenamento – do ordenamento 

jurídico, em particular – que é pressuposto no momento da sua aplicação” (KELSEN, 1963:20). 
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é uma simples norma procedimental, não trazendo em si qualquer conteúdo necessário ou 

absoluto de justiça (1963:23). 

 

2.3.3 – O imperativo categórico kantiano 

  

O imperativo categórico de Kant, princípio normativo geral e supremo da Moral no qual 

está contido o princípio da justiça
147

 (KELSEN, 1963:24), expressa-se por meio da seguinte 

formulação: “Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer-te sempre como 

princípio de uma legislação universal” (KANT, s./d.a:40). Assim, o indivíduo deve poder querer 

que sua máxima
148

 seja válida para todos os outros indivíduos racionais, valendo como lei para 

os seres livres. Nos exatos termos utilizados por KANT: 

 

Mas que lei pode ser então essa, cuja representação, mesmo sem tomar em 

consideração o efeito que dela se espera, tem de determinar a vontade para que 

esta se possa chamar boa absolutamente e sem restrição? Uma vez que despojei a 

vontade de todos os estímulos que lhe poderiam advir da obediência a qualquer 

lei, nada mais resta do que a conformidade a uma lei universal das acções em 

geral que possa servir de único princípio à vontade, isto é: devo proceder sempre 

de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei 

universal (s./d.b:33). 

 

KELSEN nota que a moralidade do homem é tida como existente para a doutrina 

kantiana no momento em que ele quer, de fato, transformar sua máxima de ação – ou seja, sua 

norma de conduta individual – em lei universal (norma de conduta geral) (1963:25-26). De 

acordo com Kant, uma máxima imoral contraditaria a si própria (KELSEN, 1963:28). Segundo 

KELSEN, com essa afirmação Kant pressupõe de antemão uma moral que impede muitas 

máximas individuais de se tornarem leis universais, pois se não pressupusermos uma moral 

prévia e geral, qualquer ação humana poderá ser querida como lei universal (1963:26). Dessa 

maneira, para o mentiroso contumaz a mentira é a lei universal. Ao contrário, para o homem 

honesto falar a verdade é a lei universal
149

.   

                                                 
147

 O imperativo categórico é também a lei fundamental da razão pura prática, conforme se lê no sétimo parágrafo 

do primeiro capítulo da analítica da razão pura prática (livro primeiro da primeira parte da “Crítica da razão 

prática”). 
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 A diferença entre máxima e lei é sublinhada por KANT logo no início do primeiro capítulo da “Crítica da razão 

prática”, de 1788: “Princípios práticos são proposições que encerram uma determinação universal da vontade, 

subordinando-se a essa determinação diversas regras práticas. São subjetivos, ou máximas, quando a condição é 

considerada pelo sujeito como verdadeira só para a sua vontade; são, por outro lado, objetivos ou leis práticas 

quando a condição é conhecida como objetiva, isto é, válida para a vontade de todo ser natural” (s./d.a:31). Antes, 

em 1785, na “Fundamentação da metafísica dos costumes” o filósofo prussiano já sentira a necessidade de 

diferenciar a máxima da lei e o faz em uma pequena, porém preciosa nota: “Máxima é o princípio subjectivo do 

querer; o princípio objectivo (isto é o que serviria também subjectivamente de princípio prático a todos os seres 

racionais, se a razão fosse inteiramente senhora da faculdade de desejar) é a lei prática” (s./d.b:31). 
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 Os exemplos de KELSEN, tirados da doutrina de Kant, esclarecem seu ponto de vista: “Não pode seriamente 

pôr-se em dúvida que um homem pode de facto querer que a máxima que manda pôr termo à própria vida quando 

ela é insuportável se torne numa lei universal. Se uma tal lei é válida, então a validade da lei segundo a vida deve 

ser conservada é restringida por aquela. De forma alguma existe aqui necessariamente uma contradição. Uma tal 

contradição existe entre aquela máxima e uma lei moral pressuposta por Kant segundo a qual o suicídio é proibido 

em todas e quaisquer circunstâncias e por força da qual não se deve querer-se da máxima em questão – se bem que 

tal possa ser querido – que ela se transforme numa lei universal. Uma outra máxima cuja compatibilidade com o 

imperativo categórico é analisada por Kant é a que se exprime em fazer uma promessa com a intenção de a não 

cumprir. Imediatamente intuímos, diz Kant, que não poderíamos querer desta máxima que ela se transforme numa 

lei universal, ‘pois segundo uma tal lei não haveria qualquer promessa’. Mas por que haveria um homem mau de 
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KELSEN entende que podemos, faticamente, querer tudo. Somente não devemos querer 

tudo se admitirmos, de antemão, determinada concepção moral (1963:28). Inexiste contradição 

entre uma norma moral que permite o furto e o imperativo categórico visto por meio da 

perspectiva de uma lógica abstrata, pois todos podem (tome-se o verbo no sentido de 

possibilidade psicológica) querer que o furto se torne lei universal. Só não o devem fazê-lo, se 

quiserem manter a ordem na sociedade. A contradição surge quando pressupomos uma lei moral 

que diz ser proibido o furto e que assim dá conteúdo ao imperativo categórico. Todavia, esse 

conteúdo é arbitrário, pois ninguém pode provar cientificamente – o que, para KELSEN, 

significa dizer: formal e logicamente – e de uma vez por todas que o furto ou o respeito à 

propriedade são leis absolutamente válidas e que estão acima das contingências humanas 

(1963:29-30). Confira-se, à propósito da matéria, o seguinte trecho de KELSEN: 

 

É assim, patente que, com o “poder querer” do imperativo categórico, se quer 

significar um “dever querer”, que o verdadeiro sentido do imperativo categórico é: 

Actua segundo uma máxima da qual devas querer que ela se transforma numa lei 

universal. Mas, de que máxima devo eu querer e de que máxima devo eu não 

querer que ela se torne numa lei universal? A esta questão não dá o imperativo 

categórico qualquer resposta (1963:31). 

 

Do imperativo categórico, que manda agir de acordo com uma lei universal cujo 

conteúdo não é indicado, não se pode deduzir qualquer norma moral que prescreva condutas
150

. 

Conseqüentemente, toda lei moral é compatível com o imperativo, pois ele nada exige além do 

fato de que a máxima da ação do indivíduo se conforme com uma lei universal. Não se afirma 

nada mais acerca das leis morais senão que devem ser gerais, o que é um dado formal, não 

                                                                                                                                                             
não poder querer uma tal situação? Se ele quer que a sua máxima seja uma lei universal, pode a sua vontade ser 

julgada como má desde que pressuponhamos a norma moral que diz que devemos cumprir as nossas promessas, 

mas não pode ser considerada como impossível. Quem não quer cumprir a sua promessa e está de acordo com que 

ninguém deve (tem o dever de) cumprir a sua promessa, quer algo de mau, isto é, algo que não deve querer, mas 

não algo que não possa querer” (1963:27-28). 
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 Não concordamos totalmente com a argumentação de Kelsen na crítica à filosofia moral kantiana, já que ele parte 

da análise meramente verbal da expressão poder querer transformar uma máxima em lei universal. Ele entende, por 

meio de sua análise, que todos podem querer que suas ações se tornem leis universais. Por fim, sustenta que Kant 

pressupõe uma moral que excluiria certas máximas, enxergando-as como imorais, portanto não aptas a se 

consubstanciarem em leis universais. Na verdade, Kant não pressupõe uma moral, mas antes uma idéia de razão, 

pois a verdadeira função do imperativo categórico, conforme o concebe Kant, é garantir a moralidade das ações 

humanas. O homem, como sujeito pertencente ao mundo do ser (Sein) e do dever-ser (Sollen) – natureza e cultura, 

necessidade e liberdade – necessita de um guia que o auxilie a deixar o determinismo natural de lado, para que assim 

suas ações sejam totalmente morais (livres), o que em Kant somente pode significar: racionais. Se o homem não 

estivesse sujeito às afecções sensíveis não haveria necessidade do imperativo categórico: sua conduta seria 

totalmente moral. Mas a realidade é diversa. Faz-se necessário o imperativo categórico para que o ser humano seja 

livre e possa construir uma sociedade de justiça (a paz perpétua kantiana). A verdadeira formulação do imperativo 

categórico é: ages de tal modo que a máxima de tuas condutas possa ser sempre querida por ti e por todos como lei 

universal válida para os seres livres (livres por que racionais). Em última instância, a razão – elemento diferenciador 

e base primordial do mundo da cultura – é que será o fundamento da justiça em Kant. O imperativo é apenas um 

instrumento para atingir a moralidade (sem a qual não há justiça), sendo mais semântico do que real. A idéia de 

razão, essa sim é pressuposta por Kant de acordo com os postulados da “Crítica da razão pura”. Para Kant, justiça é 

distribuir de forma igualitária o maior bem da humanidade: a liberdade. Discutir o que é liberdade e igualdade, 

elementos centrais da definição acima explicitada, é uma tarefa à qual Kant dedicou toda a sua existência, chegando 

a resultados que, entretanto, não podem ser cientificamente considerados absolutos, imutáveis e inquestionáveis. 

Cabe, aqui sim, a crítica kelseniana, pois os conceitos kantianos de liberdade e igualdade – e principalmente as 

conseqüências práticas da aplicação dos mesmos – podem variar enormemente de pessoa a pessoa e de sociedade a 

sociedade. E mais: no momento de concretização da justiça, será um ordenamento jurídico positivo que determinará 

explícita ou implicitamente o que é igualdade, o que é liberdade e as respectivas conseqüências normativas da 

utilização de tais conceitos no mundo do direito.  
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material
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 (KELSEN, 1963:32). Conclui-se, portanto, que a justiça absoluta também não se 

localiza na formulação do imperativo categórico kantiano. 

 

2.3.4 – A norma do bonum faciendum et malum vitandum 

 

A formulação da norma que ordena fazer o bem e evitar o mal, usada com bastante 

freqüência em tratados de Filosofia Moral de inspiração estóica, é tão vazia como as precedentes. 

De acordo com KELSEN, para aplicar essa norma é necessário pressupor previamente o que é o 

bem e o que é o mal. E tal só se dá em uma ordem jurídica positiva ou em uma ordem divina de 

justiça que traga em si mesma os critérios definidores de bem e mal, como por exemplo, na 

filosofia tomista (1963:34-35). 

 

2.3.5 – O justo costumeiro 

 

Outra norma de justiça recorrente é a que resulta da doutrina que manda tratar os homens 

do modo como comumente vem sendo tratados, ou seja, de forma costumeira. Tal norma de 

justiça é inválida desde já porque pressupõe como justa não qualquer ordem jurídica – como o 

fazem as normas anteriormente criticadas (suum cuique, regra de ouro etc.) –, mas sim uma 

ordem jurídica determinada (KELSEN, 1963:36), isto é, aquela à qual corresponde a conduta dos 

membros da comunidade durante um certo período mais ou menos longo de tempo (requisito 

objetivo: inveterata consuetudo) e que seja tida como juridicamente obrigatória e vinculante 

(requisito subjetivo: opinio juris).  

Além disso, não há qualquer garantia científica de que a visão de justiça dos que 

“criaram” o costume esteja correta, como percebe RECASÉNS SICHES ao comentar a axiologia 

relativista de Kelsen: 

 

Ahora bien, el hecho de que muchos individuos estén de acuerdo en sus 

estimaciones no es prueba de que tales juicios de valor tengan una validez 

objetiva. Vemos cómo en la historia de la civilización unos juicios de valor son 

reemplazados por otros diferentes o contrarios (1970:410). 

 

2.3.6 – O “meio-termo dourado” aristotélico 

 

Para ARISTÓTELES a virtude é o habito (do latim habere) que realiza o bem – ao 

contrário do vício, hábito que realiza o mal –, com o que visa ao desenvolvimento de todas as 

potencialidades
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 do homem (1973). Assim, o estagirita participa do grupo de filósofos que vê o 

homem como um ser essencialmente bom, já que na perspectiva greco-socrática apenas pratica o 
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 Por isso KELSEN entende que o imperativo categórico é uma fórmula vazia, já que “[...] a questão decisiva para 

qualquer ética, a questão de saber qual seja o conteúdo da lei universal com a qual a máxima deve conformar-se, 

permanece por responder. Também do imperativo que manda agir de acordo com uma lei universal cujo conteúdo 

não é indicado se não pode deduzir qualquer norma moral que prescreva uma determinada conduta” (1963:32). 
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 Aristóteles aplica às virtudes humanas sua conhecida teoria do ato e da potência segundo a qual o ser é o que é 

(ato) e também o que pode vir a ser (potência). O ser aristotélico é então um ser que se desenvolve, ou seja, está em 

constante mutação. Mas nem por isso deixa de se apresentar como ser, visto que a semente do carvalho já é, em 

potência, a própria árvore de carvalho, segundo exemplo dado por SALGADO em preleções orais (2003b). Dessa 

forma, potencialmente o homem apresenta em si todas as virtudes, inclusive a da justiça, que é a mais perfeita delas 

por ser a única que se refere ao outro (alteridade). Mas não se pode dizer que as virtudes sejam inatas ao homem. Ele 

as detém in potentia, devendo adquiri-las de facto por meio da prática quotidiana: “Se a justiça é uma virtude, deve-

se indagar no que consiste a virtude. Aristóteles demonstra, no livro II da Ética a Nicômano, que a virtude não é 

algo natural no ser humano, mas um hábito. É algo adquirido e não algo inato no homem. Temos predisposição 

para adquiri-la, na medida em que a levamos à perfeição” (SALGADO, 1995:32). 
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mal aquele que não conhece o bem, posição que, atualmente, é passível de críticas, conforme 

nota Raymond MARTIN: 

 

Le droit naturel d’Aristote suppose que l’homme soit un (bon) animal politique et 

accessoirement celui de Grotius que la raison humaine soit immanquablement 

droite. C’est une vue optimiste des choses. Elle n’est pas à ce point évidente au 

spectacle que l’homme nous donne chaque jour, maintenant en direct sur les 

écrans de télévision (1997:391)
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. 

 

Deixando de lado – pelo menos por enquanto – a legítima observação de Martin, nota-se 

que para ARISTÓTELES é a vivência da virtude que garante a perfeição do homem (1973). 

Somente por meio da prática virtuosa o ser social alcança a felicidade na pólis, escopo maior da 

existência humana. Dai dizer-se que a ética aristotélica é fundamentalmente teleológica.  

Na “Ética a Nicômano” ARISTÓTELES sustenta ser possível conhecer a justiça
154

 com 

exatidão, assim como o geômetra conhece o ponto médio de uma reta. Tal porque a justiça é uma 

virtude e as virtudes são um termo médio entre dois vícios, um de falta e outro de excesso 

(1973). Dessa forma, as virtudes se encaixam no princípio geral do comedimento.  

A justiça é o “dourado meio termo” para Aristóteles e representa o termo médio entre o 

sofrer injustiça e o praticar injustiça. Mas o que é injustiça? Somente depois de responder essa 

pergunta é que se pode definir a justiça e, por via de conseqüência, conhecer a norma que emerge 

da doutrina do mesotes aristotélico. Segundo KELSEN, a única forma de se conhecer o conceito 

de injustiça é pressupor uma norma que defina o termo de maneira certa e segura E tal só se da 

em uma ordem social positiva. Efetivamente, o conceito de qualquer virtude já está 

predeterminado no vício que lhe corresponde (1963:37). Por sua vez, os vícios são conceituados 

por Aristóteles com base na moral tradicional de sua época. Injusto para Aristóteles é o injusto 

para o homem-médio grego (KELSEN, 1963).  

Assim, a doutrina do mesotes apenas adia e simula resolver o problema da justiça, tendo 

caráter tautológico e natureza eminentemente conservadora e acientífica – se entendermos 

“ciência” de acordo com a perspectiva kelseniana –, como, de resto, boa parte da ética 

aristotélica, que acaba por justificar a escravidão ao afirmar, v.g., que o escravo não possuí os 

mesmos dons intelectivos do cidadão grego (alma noética) (KELSEN, 1963:38-39).  

SALGADO discorda da apreciação kelseniana da doutrina aristotélica, sustentando que 

esta não é totalmente desprovida de valor científico. Há de se interpretar Aristóteles tendo em 

vista as diversas limitações da sociedade na qual viveu: “Aristóteles parte evidentemente (como 

filósofo com os pés no empírico) da vida ética da sua comunidade e a aceita como válida, no 

estado da sua positividade, de certo modo” (1995:35). Todavia, ainda que a doutrina aristotélica 

do mesotes tenha algum valor científico – como sustenta Salgado –, para KELSEN a definição 

de justiça do filósofo grego é, no mínimo, falha, pois os excessos – sofrer e praticar injustiça – 

não são dois vícios, um de carência e outro de abundância, mas um único vício – a injustiça – 

vista de ângulos diversos (o do injusto e o do injustiçado) (1963:38).  

Quanto à significação do relativismo e do absolutismo na doutrina aristotélica, KELSEN 

entende que o estagirita, tanto na sua filosofia pura como na moral, adota um ponto de vista 

intermediário entre ambas as posições, o que prova a necessidade que tinha Aristóteles de dar 
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 Tradução: “O direito natural de Aristóteles supõe que o homem seja um (bom) animal político e acessoriamente 

o de Grócio que a razão humana seja infalivelmente correta. Trata-se de uma visão otimista das coisas. Ela não é 

tão evidente diante do espetáculo que o homem nos oferece a cada dia, agora ao vivo nas telas de televisão”. 
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 De acordo com SALGADO, a justiça é assim definida na obra aristotélica: “A justiça é uma virtude que só pode 

ser praticada em relação ao outro de modo consciente, na medida em que essa prática se destina à realização do 

seu elemento fundamental: a igualdade, ou a conformidade com a lei, cujo objetivo é realizar a felicidade da pólis 

num plano mais alto, ou o bem comum de modo geral” (1995:37). 
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respostas práticas à sociedade, respostas essas que muitas vezes destoam de suas construções 

teóricas, como no caso da justificação da escravidão (2000:373). Nesse sentido, KELSEN 

observa que: 

 

A autêntica função da teoria do mesotes não é determinar a essência da justiça, 

mas reforçar a vigência do ordenamento social existente, estabelecido pela moral 

e pelo direito positivos. Aqui, nesta sua função conservadora, reside a sua função 

política (1963:39)  

 

2.3.7 – O princípio da retribuição 

 

O princípio da retribuição
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 (Vergeltung) exige a efetivação de uma sanção (pena ou 

prêmio) em face das condutas que contrariam ou observam a norma posta. É a base de todo 

direito positivo, sendo entendido como a mais importante fonte histórica de normas de justiça
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(KELSEN, 1963:39). O princípio da retribuição pode ser formulado nos seguintes termos gerais: 

cada um deve receber segundo seu mérito (ou demérito). Nesse sentido, é também uma fórmula 

vazia, pois para sua aplicação é necessário definir-se previamente o que é mérito e o que é 

demérito, o que apenas pode ser feito com sucesso por um ordenamento normativo positivo 

(KELSEN, 1963:40).  

 Alguns enxergam no princípio da retribuição uma aplicação do princípio da igualdade 

lato sensu. Na realidade, é exatamente o contrário, pois na retribuição não se postula um 

tratamento igual, mas desigual. Preceitua-se que àqueles que fazem o mal deve ser aplicada uma 

pena enquanto os que praticam o bem merecem um prêmio: tratamento desigual para desiguais, 

como na igualdade stricto sensu (KELSEN, 1963:40-46). A retribuição assemelha-se muito mais 

à lei de Talião – que se expressa por meio do conhecido dito bíblico do olho por olho, dente por 

dente – do que ao princípio da igualdade em sentido amplo. 

 Quanto ao princípio da igualdade, será tratado no tópico 2.3.12.                                                                                                                   

 

2.3.8 – A proporcionalidade entre a prestação e a contraprestação 
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 O princípio da retribuição não se confunde com princípio da imputação – do qual é a matriz primeva – nem com 

o princípio da causalidade, que liga um efeito a uma determinada causa (KELSEN, 1997:86 e ss.). A diferenciação 

entre os dois últimos é questão central para se compreender o locus das ciências normativas e das ciências naturais. 

Essas últimas não trabalham sob um rígido esquema de causa e efeito, invariável e indiscutível, como se entendia 

desde os pré-socráticos, para quem “Explicar é relacionar um efeito a uma causa que o antecede e o determina. 

Explicar é, portanto, reconstruir o nexo causal existente entre os fenômenos da natureza, é tomar um fenômeno 

como efeito de uma causa. É a existência desse nexo que torna a realidade inteligível e nos permite considerá-la 

como tal” (MARCONDES, 2001:24). A Física Quântica moderna, graças às pesquisas de Planck e outros cientistas, 

pôde demonstrar que existem exceções à lei da causalidade estrita (KELSEN, 1998c). Fala-se então em causalidade 

provável, já que a natureza passou a ser entendida como mundo das probabilidades e não da necessariedade (mas 

jamais da autodeterminação) (REALE, 2000). Não podemos nos aprofundar no assunto na presente nota. Para 

explicar e diferenciar os princípios da causalidade e da imputação Kelsen dedicou quase um capítulo inteiro – 

“Direito e ciência” – da “Teoria pura do direito”, sendo de leitura obrigatória para aqueles que desejam aprofundar 

os estudos relacionados a tais temas. Basta-nos, por agora, esclarecer que a diferenciação entre ciências naturais e 

ciências do espírito se deve ao fato de que no caso das primeiras não se vislumbra o fim da cadeia causal. Já as 

ciências normativas são governadas pelo princípio da imputação, que necessariamente pressupõe um ponto final 

(terminal) para a cadeia imputativa, com o que se conforma a idéia de liberdade kelseniana, como veremos infra. 
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 De acordo com Kelsen, os povos primitivos não explicavam os fatos naturais de maneira causal. Como 

acreditavam que um ente superior animava e dirigia todo o mundo, os fatos naturais eram derivados desse ser 

supremo. Assim, catástrofes naturais e boas colheitas, por exemplo, eram manifestações da vontade da autoridade 

transcendente que retribuía a conduta humana tida como boa ou má com acontecimentos respectivamente bons e 

maus. O tema é tratado resumidamente no ensaio “La aparición de la ley de causalidad a partir del principio de 

retribución” (KELSEN, 1946a) e de forma aprofundada em “Sociedad y naturaleza: una investigación sociologica” 

(KELSEN, 1945). 
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Uma norma de justiça derivada diretamente do princípio da retribuição é a que manda 

respeitar-se a equivalência entre prestação e contraprestação: a cada qual segundo a sua 

prestação. A prestação pode ser um serviço (trabalho) ou um bem (mercadoria), retribuídas 

respectivamente por salário e preço (contraprestações) (KELSEN, 1963:47). Essa construção 

incorre no erro típico das correntes jusnaturalistas ao considerar o valor – no presente caso, trata-

se de valor econômico ou monetário – imanente à realidade. Em verdade, somente por meio de 

tal procedimento preço e salário podem ser determinados pela prestação, ou melhor, pelo valor 

econômico da prestação (mercadoria e trabalho). No entanto, é de sabença geral que não é o 

valor econômico da prestação que determina o preço ou o salário, mas, inversamente, o valor 

econômico da mercadoria é determinado (posto) pelo preço e o valor econômico do trabalho é 

fixado pelo salário. Não há um “preço intrínseco” ou um “salário natural” que correspondam 

idealmente à prestação porque a realidade não tem em si qualquer valor econômico imanente. 

Tal valor é definido pelos homens (KELSEN, 1963:48-49). 

O salário, por exemplo, pode ser convencionado de duas maneiras: alguém pode ser pago 

pelo tempo que labora ou pelo número de unidades de certo objeto que produz. Pode-se imaginar 

uma norma de justiça que estatua o seguinte: o salário deverá ser n-vezes maior quando alguém 

trabalhar n-horas ou produzir n-unidades de certo produto. Mas tal norma não traduz em si 

qualquer proporcionalidade real (substancial) na relação entre prestação de trabalho e 

contraprestação salarial, já que essa relação é efetivamente determinada pelo livre mercado 

(sistema capitalista de produção) ou por uma economia autoritária (sistema socialista de 

produção). A proporcionalidade acima suposta nada mais é do que a aplicação da generalidade 

da norma, que diz que a n-unidades ou a n-horas trabalhadas deve-se pagar um salário n-vezes 

maior. Trata-se de uma regra de justiça formal e não de uma formulação de justiça absoluta. A 

questão que realmente importa é saber qual a amplitude do conceito de salário que será 

multiplicado por n. E tal apenas poderá ser conhecido tendo em vista as condições econômicas 

da sociedade. Com efeito, se, v.g., o salário for fixado de forma extremamente baixa, de nada 

adiantará aplicar o princípio da proporcionalidade entre prestação e contraprestação. Além disso, 

a materialização quantitativa e qualitativa do salário – e também do preço – varia ao sabor do 

mercado (capitalismo) ou é fixado de forma obrigatória pelo Estado (socialismo) (KELSEN, 

1963:49-51). 

 

2.3.9 – A igualdade socialista e a justiça marxista 

 

Marx critica a igualdade formal capitalista que, desprezando as desigualdades fáticas, 

reais, toma desiguais por iguais e remunera-os da mesma forma (KELSEN, 1963:51). Para a 

doutrina marxista – credo oficial da ex-U.R.S.S. por mais de setenta anos – a formulação 

histórico-filosófica de justiça como a conhecemos não passa de mais uma ideologia burguesa 

utilizada para que uma classe submeta a outra, segundo nos informa René DAVID em seu 

alentado estudo comparativo dos grandes sistemas do direito contemporâneo: 

 

O direito é um meio de opressão da classe explorada; é justo apenas no ponto de 

vista subjetivo da classe dirigente. Falar de um direito justo é recorrer a uma 

ideologia, isto é, a uma representação falsa da realidade; a justiça é uma simples 

noção histórica condicionada pelas circunstâncias de classe; o direito de um 

Estado burguês, que despreza os interesses do proletariado, é do ponto de vista 

deste, a negação da justiça (2002:194). 

 

 Para Marx, a verdadeira justiça só pode ser realizada em uma economia comunista na 

qual vigora a seguinte norma de justiça bifacial: a cada um segundo suas capacidades ou suas 

necessidades. Esses elementos – capacidade e necessidade – são desconsiderados pelos 
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ordenamentos jurídicos capitalistas, o que acaba por engendrar um direito desigual (KELSEN, 

1963:52). Aceita tal norma de justiça, a sociedade comunista estará apta a reger-se por uma 

mecânica completamente diversa daquela que conhecemos, conforme explicita DAVID: 

 

As regras de conduta que se encontrarão no seio da futura sociedade terão o 

mesmo caráter que as da sociedade primitiva; serão regras morais, de costumes, 

de preceitos, de técnicas. Os indivíduos observá-las-ão com espontaneidade, 

porque reconhecerão a sua conformidade ao interesse geral e verão nelas a 

verdadeira expressão da justiça. Tendo desaparecido toda a exploração, a 

violência será inútil. Todos os cidadãos participarão, por seu turno e na medida 

das suas capacidades, na gestão dos serviços públicos; uma produção bem 

organizada permitirá satisfazer as necessidades legítimas de todos; cada um será 

remunerado não em função de suas capacidades, mas segundo as suas 

necessidades (2002:197).  

 

Na filosofia marxista do Estado, a necessidade é vista como direito, enquanto a 

capacidade é entendida como dever. O indivíduo, tal e qual no Estado platônico, deve produzir 

segundo suas capacidades (aptidões). Entretanto, a caracterização de tais capacidades não fica ao 

bel prazer daquele que labora, cabendo aos órgãos do Estado estabelecer as “efetivas 

capacidades” de seus cidadãos (KELSEN, 1963:54).  

Mas e se alguém, voluntariamente, não produz segundo suas capacidades, o que é bem 

possível, tendo em vista o que já conhecemos a respeito do homem
157

? Marx não oferece 

resposta para tal questão – crítica para o sistema de produção que descreve – simplesmente 

porque em seu sonho utópico não admite que a ordem comunista possa ser violada. Se a violação 

realmente ocorrer, surgirá um problema econômico – e que também é um problema de justiça –, 

já que até mesmo os violadores da ordem constituída deverão ter suas necessidades supridas pelo 

Estado comunista, que se funda em princípio contrário ao da retribuição. Pergunta-se então: 

como suprir as necessidades, até mesmo dos eventuais “desviantes”, se todos não usam suas 

capacidades para a integral manutenção do sistema? Obviamente, a satisfação das necessidades 

está em segundo plano, pois depende de forma direta da criação de riquezas por meio do 

“trabalho capacitado” que, em nosso exemplo, não existe de forma total (KELSEN, 1963:55). 

Quid juris? 

É claro que o vocábulo “necessidade” deve ser entendido, mesmo em uma ordem social 

comunista, de maneira objetiva, i.e., as necessidades são aquelas expressamente postas e 

reconhecidas pelo Estado. Do contrário, teriam que ser providas todas as necessidades subjetivas 

dos cidadãos. Tal é, claramente, absurdo e impossível. Todavia, o objetivo de uma ordem 

comunista é a felicidade integral dos homens, o que somente seria possível se fossem satisfeitas 

todas as suas necessidades subjetivas ao mesmo tempo, o que é impraticável devido ao simples 

fato de que em muitos casos as necessidades de alguns homens são contraditórias e mutuamente 

excludentes (KELSEN, 1963:55-56). Assim, de acordo com KELSEN, se o Estado comunista 

pretende realmente existir no mundo real, seu princípio basilar de justiça só pode ser o seguinte:  

 

Cada um deve, segundo as suas capacidades, fixadas de conformidade com o 

ordenamento social, realizar o trabalho que é posto a seu cargo pelo mesmo 

ordenamento social; e a cada um devem ser satisfeitas as necessidades pelo 

ordenamento social reconhecidas, pela ordem no mesmo ordenamento 
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 “[...] as massas são preguiçosas e pouco inteligentes; não tem amor à renúncia pulsional e não podem ser 

convencidas pelo argumento de sua inevitabilidade; os indivíduos que as compõem apoiam-se uns nos outros em 

dar rédea livre à sua indisciplina [...]. Provavelmente uma porcentagem da humanidade [...] permanecerá sempre 

associal; se, porém, fosse viável simplesmente reduzir a uma minoria a maioria que hoje é hostil à civilização, já 

muito teria sido realizado – talvez tudo o que pode ser realizado” (FREUD, 1969:15). 
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estabelecida e com os meios determinados também por esse ordenamento 

(1963:57). 

 

É fora de dúvida que a norma de justiça comunista acima descrita exige, para sua 

concretização, a existência e a eficácia de uma ordem social reguladora. Tal representa o único 

caminho para que o ideal de segurança econômica – elemento central da idéia de justiça 

comunista – seja aplicável (KELSEN, 1963:57). Dessa feita, a norma de justiça comunista é tão 

vazia e formal como o princípio do suum cuique, sendo, ademais, altamente autoritária, pois só 

lançando mão da força aparelhada do Estado – que por isso mesmo não poderá desaparecer no 

comunismo, contrariando assim a famosa previsão de Marx – fixar-se-á, objetiva e 

obrigatoriamente, quais são as necessidades e quais são as obrigações de cada cidadão. 

 

2.3.10 – O preceito do amor ao próximo 

 

O preceito do amor ao próximo – que não se confunde com o princípio metafísico do 

amor de Deus, pois o primeiro apenas exige que, independentemente de qualquer autoridade 

transcendente, os homens se amem uns aos outros – é uma variação da norma que ordena dar a 

cada um segundo as suas necessidades, originalmente voltada para o legislador e em momento 

subseqüente redirecionada para a generalidade dos indivíduos (KELSEN, 1963:58). Nada 

obstante, também nesse sentido o círculo de necessidades deve ser limitado de forma objetiva. 

Segundo KELSEN, o amor ao próximo pode apresentar-se objetivamente de três formas: 

libertação daqueles que sofrem dores, minoração ou suavização de seus males e ajuda aos que 

necessitam (1963:58). Contudo, ainda aqui é necessário pressupor objetivamente uma ordem 

normativa que defina quais são os males que devem ser combatidos, que dores merecem ser 

sanadas e quais são as necessidades dignas de satisfação. É importante estabelecer claramente 

tais definições no ordenamento – moral ou jurídico – vigente. Se presentes os pressupostos e 

requisitos para a caracterização desses conceitos em certo caso, mesmo um indivíduo que não 

sabe que está “sofrendo” ou “necessitado” poderia ser “auxiliado”, por “amor ao próximo”. 

Certamente, em tal situação existiriam hipóteses nas quais seria legítimo utilizar a força para 

convencê-lo a aceitar o auxílio, caso não o queira
158

.  

Trata-se, portanto, de mais uma norma de justiça formal que carece de conteúdo. Para sua 

aplicação objetiva faz-se mister a presença de um poder constituído que fixe o sentido de 

conceitos tais como dor, mal, necessidade e outros similares (KELSEN, 1963:59-60). 
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 Eis aí a base de todas as intolerâncias religiosas, filosóficas e políticas: a pseudo-justificativa daqueles que, sob o 

pretexto paternalista de cuidarem dos homens da maneira “correta” e “adequada” – que só esses “iluminados” 

conhecem – intentam impor a todos sua visão de mundo, suas regras e seus costumes sem respeitar ou mesmo 

reconhecer a existência de um pluralismo em todos os extratos da existência humana. Escreve KELSEN, 

exemplificando o que restou dito: “Com fundamento em que a alma de um infiel ou descrente sofre por estar 

separada do verdadeiro Deus, pois que o inferno a ameaça, têm os crentes cristãos feito tentativas de conversão, no 

exercício do seu dever de amor do próximo – mesmo com o emprego da força” (1963:59). É bem sabido, v.g., que as 

intenções de Hitler eram as mais “puras”. Todavia, seu “amor ao próximo”, sua ânsia por um futuro de perfeição e 

beleza que só ele e seus comparsas – não me refiro apenas a seus generais, mas ao povo alemão daquela época, de 

maneira geral – enxergavam, legou à raça humana uma das maiores vergonhas da espécie. Nesse sentido, RECASÉNS 

SICHES entende que o nazismo chegou a um grau “[...] de máxima barbarie, de bestialidad integral y de superlativo 

satanismo [...]” (1970:506), enquanto Hannah ARENDT reflete que sem a experiência nazista (e também a stalinista) 

talvez não conhecêssemos hoje a verdadeira natureza do Mal (com maiúscula): “E, se é verdade que, nos estágios 

finais do totalitarismo, surge um mal absoluto (absoluto, porque já não pode ser atribuído a motivos humanamente 

compreensíveis), também é verdade que, sem ele, poderíamos nunca ter conhecido a natureza realmente radical do 

Mal” (1989:13). Cf., a propósito, o excelente filme-documentário acerca da visão estético-filosófica do regime 

nazista: “A arquitetura da destruição” (Título original: “Undergängens Arkitektur/ The architecture of doom”. 

Direção, roteiro e montagem: Peter Cohen. Fotografia: Peter Östlund e Mats Lund. Narração: Bruno Ganz. Suécia, 

1989).  
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Entretanto, se entendermos o princípio do amor ao próximo e a norma de justiça que com 

ele se relaciona de maneira subjetiva – satisfazer todas as necessidades de todos os homens a 

qualquer tempo, independentemente de quaisquer condicionantes – não se pode pressupor 

qualquer ordem social capaz de realizá-lo: será apenas mais uma utopia.  

 

2.3.11 – A justiça como liberdade 

 

Algumas normas de justiça bastante conhecidas encontram fundamentação implícita ou 

explicita na idéia de liberdade, que surgiu primeiramente de forma negativa, preceituando que 

ser livre é fazer tudo aquilo que se quer. Nesse sentido subjetivo, tal idéia exclui a validade de 

todas as normas limitativas da conduta humana, configurando-se como princípio anti-social 

(KELSEN, 1963:62). Assim, para que a liberdade pudesse servir aos desígnios da vida em 

comunidade, sua formulação original sofreu uma importante reconfiguração: fala-se, no lugar de 

liberdade em relação à ordem normativa, em liberdade sob a ordem normativa. Kant, para citar 

apenas um exemplo, é o mais destacado defensor da idéia de que o homem apenas é 

efetivamente livre quando está sob o jugo (proteção) de uma ordem normativa que, em tese, 

limita o arbítrio e a força (KELSEN, 1963:64-65).  

Kelsen reconhece que a noção de liberdade envolve vários sentidos. Faz-se mister, 

portanto, estudá-los. É recorrente, v.g., a idéia de liberdade dentro da lei conformada pela teoria 

do contrato social. Advinda do jusnaturalismo individualista
159

, entende tal teoria que uma 

ordem social somente será justa se for instaurada por meio do acordo de vontades daqueles que 

lhe estarão submetidos (KELSEN, 1963:64).  

Dessa forma, para ser sustentado com coerência, o princípio da liberdade dentro da lei 

deve pressupor como regime político a democracia, pois só nela vigora a regra criada de acordo 

com a vontade formal da maioria
160

. Sem a pressuposição da democracia, não se poderia aceitar 

a idéia de que no seio de um corpo social instituído pela vontade livre de seus membros haja um 

ou alguns que não concordam com as normas instituídas: os “desviantes”, que nos regimes 

democráticos formam as chamadas minorias. Tais grupos têm garantidos os mesmos direitos da 

maioria, principalmente os de participar no embate político e, um dia, tornarem-se majoritários 

por meio dos procedimentos previstos pelo próprio sistema (KELSEN, 1963:63-64).  

Contudo, mesmo em uma democracia que se autodetermina pela vontade da maioria não 

há conteúdo intrínseco de justiça. Qualquer democracia pode, perfeitamente, se transformar em 

um regime totalitário
161

: “O princípio da autodeterminação maioritária não preclude uma 
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 “Sobre esta ideia de liberdade [liberdade dentro da lei] se apoia a teoria do contrato social do jusnaturalismo 

individualista. Somente será justa uma ordem social instaurada através do acordo dos que lhe estão subordinados, 

ou seja, afinal, através de contrato ou deliberação unânime. O princípio da justiça da autodeterminação não se 

refere ao conteúdo mas à produção ou criação da ordem social” (KELSEN, 1963:64-65). 
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 Em outro contexto KELSEN nota, de maneira perspicaz, que a adoção filosófica do princípio da liberdade guarda 

relação – não necessária, mas importante – com um certo credo político específico. Para o autor, a liberdade 

filosófica se reflete na liberdade política que, por seu turno, se contrapõe à autocracia: “Quanto mais forte a vontade 

de poder, menor o apreço à liberdade. A negação total do valor de liberdade, a maximização do domínio – eis aí a 

idéia de autocracia e o princípio do absolutismo político, que se caracterizam pelo fato de todo o poder do Estado 

estar concentrado em um único indivíduo, o governante. Essa idéia encontra-se bem formulada nas palavras 

atribuídas a Luís XIV, l’etat c’est moi,  em direta oposição à democracia, que tem por máxima l’etat c’est nous” 

(2000:181). 

  
161

 Desde Kant já sabemos que, ao contrário do que sustenta Rousseau, a maioria pode estar errada. Mas no passado 

não tínhamos um exemplo tão evidente como o dos regimes totalitários, que foram, sem dúvida, movimentos de 

massa. É o que nota com tristeza Hannah ARENDT: “É muito perturbador o fato de o regime totalitário, malgrado 

o seu caráter evidentemente criminoso, contar com o apoio das massas. Embora muitos especialistas neguem-se a 

aceitar essa situação, preferindo ver nela o resultado da força da máquina de propaganda e de lavagem cerebral, a 

publicação, em 1965, dos relatórios, originalmente sigilosos, das pesquisas de opinião pública alemã dos anos 

1939-44, realizadas então pelos serviços secretos da SS [...], demonstra que a população alemã estava notavelmente 
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democracia totalitária” (KELSEN, 1963:65). A norma de justiça derivada da noção jusnaturalista 

de liberdade dentro da lei – justo é cumprir as normas criadas pela vontade da maioria – apresenta-

se, como todas as demais examinadas até o momento, de maneira formal, e só pode dar origem, 

como assinala Bobbio, a uma democracia igualmente formal
162

, cujo conteúdo deverá ser 

preenchido pelo efetivo jogo histórico-político do momento.  

 

2.3.12 – A justiça como igualdade  

 

Para BOBBIO, a idéia de igualdade é radicalmente oposta à de liberdade. O autor italiano 

chega a sustentar que toda a história da humanidade, desde os primórdios até os dias atuais, nada 

mais é do que uma luta na qual se alternam os ideais de liberdade e de igualdade. Tal embate 

recebeu formulação contemporânea no antagonismo histórico entre liberais e socialistas (1994). 

Pois bem, a norma de justiça derivada do princípio da igualdade
163

 preceitua que todos 

devem ser tratados de maneira igual, sendo certo que tal princípio “[...] é por demais vazio para 

determinar o conteúdo de uma ordem jurídica” (KELSEN, 1998c:16). A norma de igualdade não 

pressupõe a igualdade dos homens, mas, ao contrário, reconhece que os seres humanos são 

faticamente (Sein) desiguais e que certas desigualdades devem ser (Sollen) desconsideradas, por 

                                                                                                                                                             
bem informada sobre o que acontecia com os judeus ou sobre a preparação do ataque contra a Rússia, sem que 

com isso se reduzisse o apoio dado ao regime [...]. Os movimentos totalitários objetivam e conseguem organizar as 

massas – e não as classes, como faziam os partidos de interesses dos Estados nacionais do continente europeu, nem 

os cidadãos com suas opiniões peculiares quanto à condução dos negócios públicos, como o fazem os partidos dos 

países anglo-saxões. Todos os grupos políticos dependem da força numérica, mas não na escala dos movimentos 

totalitários, que dependem da força bruta, a tal ponto que os regimes totalitários parecem impossíveis em países de 

população relativamente pequena, mesmo que outras condições lhe sejam favoráveis” (1989:339 e 358). É com 

base nessa última asserção que Arendt entende, coerentemente com suas pesquisas, que o fascismo italiano não foi 

uma regime totalitário, mas simplesmente autoritário, diferenciação que não adotamos no presente trabalho. 
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 Bobbio afirma que, cientificamente, pode-se conceber apenas uma democracia formal, de contornos. Em várias 

oportunidades históricas os homens julgaram estar vivendo sob regimes democráticos, mas essas experiências se 

realizaram de forma tão diversa e tiveram conseqüências tão inesperadas que nada nos autoriza a sustentar que, v.g., 

os Estados Unidos da América é uma nação democrática, enquanto a ex-U.R.S.S. não o era. O fato é que ambos 

proclamaram-se, no auge da guerra fria, democratas natos, e criticaram-se mutuamente, sustentando que o regime 

político rival seria, na verdade, um arremedo de democracia. É por essa razão que o jurista italiano propõe um 

conceito formal de democracia, ou seja, um modelo de regras mínimas capazes de traçar os limites da democracia 

enquanto pura forma de governo. Uma dessas regras – a mais importante delas – é a do pluralismo, que tem como 

corolário lógico a proibição de a maioria esmagar a minoria ou impossibilitar-lhe que um dia se torne politicamente 

dominante pelos meios previstos no ordenamento jurídico (BOBBIO:2000a). 
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 De acordo com CANARIS, o princípio da igualdade confere unidade ao sistema jurídico, que para o autor não se 

esgota em simples postulados lógicos. A tendência generalizante da justiça – que, segundo ele, se liga à noção de 

igualdade – garante a superação “ [...] dos numerosos aspectos possivelmente relevantes no caso concreto, a favor 

de poucos princípios, abstratos e gerais” (1989:20). Para CANARIS, justiça significa, simplesmente, tratar os iguais 

de forma igual e os diferentes de forma diferente na medida da diferença (1989:75). Ora, essa é uma das fórmulas 

gerais de justiça criticadas ad nauseam por Kelsen. Para ele a questão principal continua sem resposta satisfatória: 

quais são os critérios para afirmar, ainda que abstratamente, quem são os iguais e quem são os desiguais? E, mais 

importante, quais são esses “poucos princípios, abstratos e gerais” aludidos por Canaris? A igualdade permanece 

sendo, na doutrina de Canaris, uma fórmula vazia. A mesma crítica é aplicável à noção de justiça de PERELMAN, 

autor que sustenta o seguinte: “O sistema jurídico se constitui, na verdade, progressivamente, pois os precedentes 

possibilitam a aplicação da regra de justiça, que exige que se trate da mesma maneira situações essencialmente 

semelhantes. É bem verdade que esta regra não é nem unívoca nem constringente, pois o juiz está autorizado a 

mostrar que a nova situação não é essencialmente semelhante ao precedente; mas não é suficiente apenas pretendê-

lo, é preciso justificar tal ponto de vista” (1993:6). Com efeito, não se sabe quais são os critérios informadores das 

justificações de pontos de vista referenciadas por Perelman. Dizer que a aplicação da regra de justiça deve ser 

justificada racionalmente não resolve o problema. Essa é uma exigência que se faz a todo direito positivo. A 

conformação da justiça na doutrina de Perelman é, assim como no caso de Canaris, formal e vazia, pois depende de 

critérios valorativos posteriores para sua efetiva aplicação.  
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irrelevantes. Sem dúvida, somente se pode supor que os homens são iguais quando se pressupõe 

que certas desigualdades de fato não têm qualquer importância (KELSEN, 1963:66-67).  

Para HART, a noção de justiça apresenta fortes conexões com a idéia de igualdade
164

. 

Segundo o autor, um pai que castigasse imoderadamente seu filho não poderia ser chamado de 

injusto, mas sim de mau ou severo. Todavia, o mesmo pai seria tido como injusto se castigasse 

de maneira diferente dois de seus filhos que tivessem cometido faltas idênticas (1996:172).  

HART entende que o problema da justiça se radica no critério (e não na forma) que 

preside o tratamento dos indivíduos por outros indivíduos. Nesse sentido, é preciso saber quais 

são as desigualdades que devem ser levadas em conta, sem o quê o princípio da justiça como 

igualdade permanece incompleto e vazio: 

 

Tal sucede assim porque, em qualquer conjunto de seres humanos, eles 

assemelham-se entre si em alguns aspectos e diferem entre si noutros, e até que 

estejam estabelecidas que semelhanças e que diferenças são relevantes, “Tratar da 

mesma maneira os casos semelhantes” permanecerá uma fórmula vazia. Para a 

preencher, devemos saber quando, para as finalidades em vista, hão-de ser 

considerados semelhantes os casos e que diferenças são relevantes. Sem mais este 

complemento, não podemos proceder à crítica das leis ou de outras disposições 

sociais como injustas (1996:174). 

 

A posição de Hart assemelha-se à de Kelsen, que vê na norma de justiça da igualdade 

apenas uma fórmula vazia. Este último afirma que a exigência ou o postulado de que todos 

devem ser tratados igualmente em quaisquer situações conduz a resultados absurdos. Não é 

possível deixar de lado todas as desigualdades em todas as formas de tratamento. O que importa, 

de acordo com KELSEN, é saber quais são as desigualdades relevantes e quando devem ser tidas 

como tal (1963:68-69). 

A conseqüência lógica dessas considerações é a reformulação do princípio da igualdade, 

que passa a ter a seguinte configuração: quando os indivíduos são iguais e as circunstâncias 

externas são iguais, devem ser tratados de maneira igual; quando os indivíduos ou as 

circunstâncias externas são desiguais, os mesmos devem ser tratados de forma desigual 

(KELSEN, 1963:70).  

É óbvio, contudo, que mesmo partindo dessa premissa geral é preciso aceitar a existência 

de um certo número de normas jurídicas objetivas que definam com clareza o que é igual e o que 

é desigual, sem as quais o princípio da igualdade não pode ser aplicado de forma segura no 

âmbito de um ordenamento jurídico positivo, pois do contrário o juízo de igualdade dependeria 

do subjetivismo sempre variável dos indivíduos. É necessário, v.g., que a lei defina o que é igual 

e o que é desigual para que se saiba, em um caso concreto, quais desigualdades são relevantes e 

quais desigualdades são irrelevantes (KELSEN, 1963:71-73). Portanto, conforme assinala 

RECASÉNS SICHES, o que realmente importa é o critério para se diferenciar o igual do 

desigual
165

. 

A norma segundo a qual os iguais devem ser tratados igualmente enquanto os desiguais 

devem ser tratados desigualmente não é, como sustenta boa parte dos teóricos jusnaturalistas, 
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 “Os traços distintivos da justiça e a sua conexão especial com o direito começam a tomar forma, se se observar 

que a maior parte das críticas feitas em termos de justo e injusto poderiam ser quase tão bem formuladas pelas 

palavras ‘equitativo’ e ‘não equitativo’” (1996:172). 
165

 “[...] la mera idea de la igualdad o proporcionalidad no nos suministra el criterio de medida, es decir, no nos 

enseña cuál sea el punto de vista desde el cual se debe atender a la igualación. Y según cuáles sean esos criterios 

de medida o apreciación, así serán correspondientemente las concepciones del ideal jurídico o del programa de 

Derecho justo. Efectivamete, esa igualdad es una pura idea formal, que postula o supone el empleo de criterios de 

medida, según los cuales deba determinarse la igualdad proporcional o armonía. No basta decir proporcional, hay 

que perguntar: ¿igualdad en qué? ¿Igualdad desde qué punto de vista y cómo?” (1970:488). 
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uma exigência ínsita à própria idéia de justiça
166

. Trata-se apenas de uma conseqüência lógica da 

generalidade das normas jurídicas que têm a seguinte estrutura
167

: se for verificado um 

determinado pressuposto, deve-se-lhe imputar uma conseqüência específica. Em outras palavras, 

sempre e em todos os casos que se verificar a ocorrência de um pressuposto X, deve ser aplicada 

a conseqüência Y.  

 Na verdade, todas as normas de justiça – como normas gerais que são – possuem o 

caráter da generalidade e, conseqüentemente, a idéia de que os iguais devem ser tratados 

igualmente e os desiguais devem ser tratados desigualmente é inerente a todas elas. Por exemplo, 

uma norma de justiça que dispõe que a uma falta igual deve-se aplicar uma pena igual é 

conseqüência direta da generalidade da norma de retribuição penal. A generalidade imanente às 

normas jurídicas do tipo geral é habitualmente denominada pelos juristas de igualdade perante a 

lei; tal nada mais é que a aplicação correta, legal e não-arbitrária da norma jurídica
168

, 

independentemente de seu conteúdo
169

. Significa apenas conformidade com a norma jurídica que 

estatui diferenças do tipo A – e não do tipo B – a serem observadas no momento da aplicação 

(KELSEN, 1963:78-79). 

Mas seria o caso de se questionar – com base em um conhecimento histórico do 

fenômeno jurídico – por que razão surgiu essa idéia de generalidade, origem, por sua vez, da 

importante noção de igualdade perante a lei. Como obra da cultura humana, as normas jurídicas 
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 Sobre a relação da idéia de justiça com o princípio da igualdade na história do pensamento ocidental escreveu 

RECASÉNS SICHES: “Es impressionante la coincidencia del pensamiento sobre la idea formal de la justicia a lo 

largo de veinticinco siglos de la historia de la Filosofía. Claro es que cada una de esas definiciones, a pesar de su 

radical semejanza, tiene en cada uno de los respectivos sistemas un especial alcance y peculiares consecuencias. 

Pero, a pesar de tales diferencias de matiz, todos esos pensamientos sobre la justicia concuerdan en afirmar que 

ésta entraña en algún modo una igualdad, una proporcionalidad, una armonía” (1970:488). Até mesmo HART, 

que não é, como se sabe, jusnaturalista, vê a justiça como uma espécie de proporção aplicável diferentemente aos 

iguais e aos desiguais: “O princípio geral latente nestas diversas aplicações da ideia de justiça é o de que os 

indivíduos têm direito, uns em relação aos outros, a uma certa posição relativa de igualdade ou desigualdade. 

Trata-se de algo que deve ser respeitado nas vicissitudes da vida social quando se têm de distribuir encargos ou 

benefícios; é também algo a ser restaurado quando é perturbado. Por isso a justiça é tradicionalmente concebida 

como mantendo ou restaurando um equilíbrio ou uma proporção, e o seu preceito condutor é frequentemente 

formulado como ‘tratar da mesma maneira os casos semelhantes; ainda que devamos acrescentar a este último ‘e 

tratar diferentemente os casos diferentes’” (1996:173). 
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 É claro que KELSEN se refere apenas às normas gerais (v.g., as leis do sistema continental de direito e os 

precedentes do sistema jurídico inglês), e não às normas individuais (v.g., sentenças judiciais): “Se uma norma 

prescreve por via geral que os homens, sob determinadas condições, devem ser tratados de determinada maneira, 

quer dizer: se, quando estamos em face de seres humanos e determinadas outras condições se verificam, se deve 

verificar um certo tratamento, o mesmo tratamento, um tratamento igual, deve ser (é devido) em cada caso sob 

iguais condições, isto é, os seres humanos, sob iguais condições e, portanto, iguais, devem ser tratados igualmente, 

precisamente porque a norma apenas determina estas e não quaisquer outras condições, apenas este e não 

qualquer outro tratamento, e umas e outro por via geral. A igualdade  que consiste em deverem os que são iguais 

ser tratados igualmente é, portanto, uma exigência lógica e não uma exigência da justiça” (1963:74-75)  
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 Opinião kelseniana com a qual HART concorda cabalmente: “A conexão entre este aspecto [formal] da justiça e 

a própria noção de proceder em harmonia com a regra é obviamente muito estreita. Pode na verdade dizer-se que 

aplicar o direito de forma justa a diferentes casos é simplesmente levar a sério a asserção de que aquilo que deve 

ser aplicado em diferentes casos é a mesma regra geral, sem preconceito, interesse ou capricho”(1996:175). 
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 “A igualdade perante a lei pode existir mesmo quando não exista qualquer igualdade na lei, quer dizer, quando a 

lei não prescreva qualquer tratamento igualitário. Se a lei apenas aos homens, e não às mulheres, confere um 

direito de voto, e portanto, não existe sob este aspecto igualdade na lei, pode no entanto subsistir o princípio da 

igualdade perante esta lei. Um juiz que, em aplicação desta lei, decida que um homem tem direito de voto e que 

uma mulher já não tem tal direito, não viola em nada o princípio da igualdade perante a lei, embora trate os dois 

desigualmente. Já viola, porém, o princípio da igualdade perante a lei quando decida que um homem branco, e não 

já um negro, tem o direito de voto, se a lei a aplicar, na concessão do direito de voto, tomou na verdade em conta a 

desigualdade do sexo mas não a desigualdade de raça”(KELSEN, 1963:78-79). 
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não nos são dadas por autoridades naturais ou supraterrenas: suas características, atributos e 

estruturas lógicas são produtos do espírito e da cultura.  

Quando se pensou em conferir poder generalizante à norma independentemente de seu 

conteúdo, estatuiu-se que sob certos pressupostos algumas situações seriam consideradas iguais e 

outras desiguais, de maneira a possibilitar a previsão dos efeitos da aplicação normativa e 

ensejando algo como que uma certa segurança jurídica. Nesse sentido, a norma jurídica geral 

opõe-se ao arbítrio do monarca ou do tirano, que diante de situações fáticas iguais julga-as de 

forma distinta de acordo com seus humores momentâneos; assim, duas ou mais situações fáticas 

idênticas podem dar causa a conseqüências aplicativas dissonantes em um sistema jurídico no 

qual a vontade do déspota é o centro produtor de normas. A norma jurídica geral existe para 

impossibilitar essa situação. É um mecanismo, uma técnica social que, por meio do atributo da 

generalidade, regula infinitas situações semelhantes. Por conseguinte, a edição de normas 

jurídicas gerais – que normalmente têm hierarquia mais elevada que as individuais, tal como a lei 

do sistema romano-germânico ou o precedente do sistema da common law são superiores à 

sentença judicial isolada – representa per se uma opção que renega o império do arbítrio e a 

insegurança jurídica que dele advém.  

A generalização presente em certas estruturas normativas não é um atributo meramente 

lógico como declara KELSEN (1963:73), mas sim um dado evolutivo, se visualizarmos a norma 

jurídica a partir de uma perspectiva histórica. Para que surgisse em certo momento 

indeterminado da história humana a necessidade de generalização, antes existiu a não-

generalização, rejeitada pela comunidade devido a diversas razões, entre as quais, a mais 

relevante talvez tenha sido a insegurança jurídica causada. Pois bem, a criação de normas gerais, 

ou seja, mandamentos capazes de ordenar a vida social de maneira previsível e segura, 

representa por si só uma concepção de justiça que, negando o arbítrio, preleciona que se deve 

garantir aos indivíduos alguma segurança jurídica
170

.  

Conclui-se que a generalidade da norma é, em si mesma, uma visão – ainda que formal – 

de justiça. É o ponto de chegada de um processo histórico e o ponto de partida de uma 

normologia. Como opção da civilização jurídica ocidental, representa uma mundividência que, 

buscando afastar-se do arbítrio, aflora na necessidade social e psicológica de se proporcionar aos 

jurisdicionados uma certa segurança jurídica.  

É claro que tal opinião não invalida a tese principal de Kelsen, já que a igualdade perante 

a lei (que para o autor é sinônimo de respeito à generalidade normativa) é, sem dúvida nenhuma, 

uma concepção formal, sem conteúdo, aplicável indistintamente a várias ordens jurídicas 

positivas. Na verdade, a fórmula da igualdade dá origem apenas a normas de justiça vazias. O 

problema decisivo e central proposto por Kelsen, qual seja, o de encontrar um conteúdo absoluto 

e universalmente válido de justiça, permanece sem solução. 

 

2.3.13 – Conclusão geral sobre as normas de justiça do tipo racional 
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 O próprio KELSEN enxerga a clara relação que há entre a idéia de segurança jurídica e a existência de normas 

reais limitativas da vontade individual e arbitrária do soberano: “[Em uma democracia] A segurança jurídica, em vez 

da justiça absoluta, ocupa o primeiro plano da consciência jurídica. A autocracia, por outro lado, despreza essa 

racionalização do poder. [...] Portanto, não pode haver segurança jurídica alguma em uma autocracia. Não 

obstante, qualquer manifestação do poder estatal pretende ser a manifestação da justiça. E essa justiça recusa-se a 

expressar-se em forma de princípios gerais; desafia, por sua própria natureza, qualquer definição. Revela-se 

apenas nas decisões individuais perfeitamente adaptadas às particularidades do caso concreto. O segredo da 

justiça está em sua posse exclusiva por parte do governante: é sua virtude pessoal, sua capacidade divina, nele 

implantada por graça divina; é a legitimação do seu poder ditatorial” (2000:185-186). Com efeito, nos regimes 

ditatoriais e/ou totalitários não há segurança jurídica, como bem nota Maria Coeli SIMÕES PIRES: “O ideal de 

ruptura com a segurança jurídica está presente na Carta [Constitucional brasileira] de 37 e na doutrina dos 

intérpretes do regime [...]. O discurso de sustentação dos propósitos do regime é feito a partir de notas autoritárias, 

como as que perpassam as razões da Rússia Soviética, monoideísta, as orações de Hitler, dirigidas ao Parlamento 

alemão, e as do regime totalitário da Itália” (2003:190). 
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Após a análise empreendida torna-se evidente o fato de que as normas de justiça do tipo 

racional não têm qualquer elemento material comum, de maneira que constantemente entram em 

conflito umas com as outras (KELSEN, 1963:80). É a forma – e não o conteúdo – o elemento 

que aproxima essas normas de justiça umas das outras. Tal e qual o camaleão, se adaptam a 

situações diversificadas e até mesmo contrapostas. São, portanto, fórmulas vazias que não trazem 

em si, como prometem, a solução para o milenar problema da justiça absoluta: 

 

O elemento comum a todas as normas de justiça do tipo racional não pode ser 

encontrado no tratamento por elas preceituado. Esse elemento comum consiste 

pura e simplesmente no facto de que todas elas são normas racionais que 

preceituam, sob condições determinadas – mas determinando as diferentes normas 

de justiça condições ou pressupostos muito diferentes –, um tratamento 

determinado – porém, sendo determinados tratamentos muito diversos pelas 

diferentes normas de justiça. Relativamente à questão decisiva de saber como 

devem os homens ser tratados para que o seu tratamento deva ser considerado 

justo, um conceito geral de justiça apenas pode ser algo de completamente vazio 

[...] (KELSEN, 1963:80-81). 

 

 

2.4 – As normas de justiça do tipo metafísico-religioso 

 

2.4.1 – A justiça em Platão 

  

Ao tratar das normas de justiça do tipo metafísico-religioso KELSEN afirma que Platão é 

o representante típico dessa corrente (1963:82). Para visualizar a noção de justiça do filósofo 

grego, faz-se mister enquadrar sua Ética no contexto geral da grande Ética grega, intelectualista 

por excelência, já que associa a virtude ao conhecimento e o vício ao desconhecimento 

(JAEGER, 1995). Assim, o homem que erra, erra por desconhecer o bem e não por uma natural 

propensão ao vício, como sustentará Hobbes séculos depois.  

Pois bem, se o indivíduo quer compreender a essência das virtudes – e a justiça é uma 

delas –, deve buscar atingir a epistéme e se afastar da doxa. Para tanto é necessário empreender o 

duro caminho do conhecimento que em Platão é chamado de dialética. Ora, sem a dialética há 

apenas aparência e opinião, pois os homens não estão de acordo sobre o que é a justiça 

(KELSEN, 1998a:279). 

Para explicar sua noção de justiça o filósofo grego concebe a teoria das idéias, que são 

essências de significações puras existentes em um mundo ideal inacessível à sensibilidade 

humana. Tendem a se realizar no mundo dos homens, mas nunca o fazem plenamente porque 

representam valores absolutos (KELSEN, 1963:83). Para KELSEN, com esse tipo de construção 

Platão eticiza o mundo natural, dividindo-o em duas esferas: a material, onde há apenas engano e 

corrupção e a ideal, na qual reina a perfeição (1998a:190-191).  

Platão sustenta que o mundo real não passa de uma cópia mais ou menos imperfeita do 

mundo das formas puras (KELSEN, 1963:83). O idealismo bipartite platônico foi expresso, de 

forma alegórica, no mito da caverna constante do sétimo livro de “A república” (PLATÃO, 

1970). Nessa célebre passagem o pensador grego descreve nossa situação da seguinte maneira: 

somos como prisioneiros exilados no fundo de uma caverna escura e enxergamos somente as 

sombras da realidade – não a realidade em si – graças à ação de um fogo que queima por trás de 

nós. Ao filósofo cabe a missão de libertar os outros homens, algo que ele fará depois de ter se 

livrado de suas correntes, deixado a caverna, contemplado as coisas em si mesmas e, finalmente, 

visto o sol, que representa a idéia fundamental do ontologismo platônico: o bem absoluto, i.e., a 

suma idéia que ocupa o lugar de Deus na metafísica pagã de Platão. 
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A idéia de justiça está contida na idéia de bem absoluto, mas quando nos seus “Diálogos” 

Platão tenta chegar à essência, ao conceito de bem, jamais obtém uma resposta satisfatória pela 

via racional. De acordo com Kelsen, nem mesmo a dialética ascendente ou descendente – 

método platônico de obtenção da verdade – serve para conceituar o bem absoluto, de modo que 

Platão acaba por admitir que a idéia de bem absoluto esta além de qualquer conhecimento 

racional
171

. Somente alguns poucos iluminados têm a intuição (mas não o conhecimento) do bem 

absoluto (KELSEN, 1963:84-85). Tal intuição só se dá aos “escolhidos” por meio de uma 

vivência mística ou da graça
172

, com o que o problema da justiça se resolve com a negação de 

sua validade: a justiça é um segredo confiado apenas a uns poucos felizardos – os filósofos, que 

nascem com o dom inato (aptidão) da sabedoria –, devendo permanecer inacessível à maioria dos 

homens porque os eleitos, ainda que quisessem, não poderiam comunicá-lo aos demais, já que a 

linguagem humana é imprestável para expressar a realidade superior das formas puras. É por isso 

que o governo da comunidade deve ser entregue aos únicos capazes de praticar atos de justiça, 

ou seja, os filósofos (KELSEN, 1963:84-85). Para Platão, só o justo conhece a justiça, razão pela 

qual a ele cabe a direção da pólis: 

 

O Estado ideal é também o Estado de justiça e nele não há diferença entre as leis e 

a justiça. Suas leis são justas porque editadas por quem pratica a virtude da 

justiça, e por isso, contempla a idéia de justiça (SALGADO, 1995:26). 

 

 Platão acredita que o direito positivo deve ser obedecido porque seu fundamento se 

radica na natureza das coisas e na transcendente idéia de justiça que apenas os sábios – 

governantes da pólis e fontes produtoras das normas jurídico-positivas – contemplam e 

conhecem. Por conseguinte, o Estado e o direito em Platão são apenas instrumentos para a 

consecução de uma finalidade maior: a realização da justiça (ALMEIDA e BITTAR, 2002:346). 

Platão é assim um legítimo herdeiro do legalismo socrático, pois antevendo uma realidade 

superior à qual se deve obediência irrestrita, prega a submissão à ordem normativa criada pelos 

sábios, os únicos que conhecem o justo e o injusto. Na doutrina platônica o direito positivo é 

justificado de forma transcendente e sua legitimidade depende do inefável direito natural, pura 

idéia consubstanciada em si e por si, independente da vontade dos homens e que, para KELSEN, 

não é nada mais do que um ideal irracional (1998a:505). Com efeito, a república platônica tem 

todas as características de uma perfeita autocracia que se baseia em valores absolutos, com o que 

Platão se distancia da posição político-filosófica relativista dos sofistas: 

 

A teoria das idéias permite demonstrar a relação existente entre uma concepção 

metafísica do mundo e a adesão à autocracia. Em seu excelente artigo 

“Demokratie und Weltanschauung” (Zeitschrift für öffenliches Recht, vol. II, pp. 

71 e ss.), Adolf Merkl já demonstrou que, na filosofia antiga, pronunciavam-se a 

favor de uma política autocrática todos os metafísicos célebres, entre os quais 

Heráclito e Platão (Platão, a esse respeito, deve ser considerado mais um 

metafísico do que um idealista, dois aspectos que não coincidem 
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 Nesse sentido, Platão poderia, sem sombra de dúvida, repetir com RIMBAUD um dos versos finais de “Une 

saison en enfer”: “Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes; mais la vision de la justice est le 

plaisir de Dieu seul” (2003). Tradução: “O combate espiritual é tão brutal quanto a batalha dos homens; mas a 

visão da justiça é um privilégio apenas de Deus”. 

 
172

 Tal é evidente quando se faz referência ao mito da caverna, pois Platão não explica como o sábio consegue se 

libertar dos grilhões que o prendiam (MARCONDES, 2001). Contudo, deve-se ter em vista os judiciosos argumentos 

de Giovanni REALE (1997), autor que propõe uma nova interpretação do pensamento platônico baseada nas obras 

tidas como as mais importantes do filósofo, ou seja, justamente aquelas das quais não temos notícias seguras, pois 

eram levadas ao conhecimento de seus discípulos exclusivamente por via oral. 
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necessariamente), ao passo que os sofistas associavam ao seu empirismo e 

relativismo filosófico a luta pela democracia (KELSEN, 2000:373). 

 

Por fim, Platão ensina que somente o justo é feliz, e ainda que tal não corresponda à 

verdade os homens devem ser levados a acreditar nessa afirmação para o bem da ordem social 

(KELSEN, 1963:88).  

A felicidade é elemento central da idéia de justiça: desde tempos imemoráveis os homens 

vêm buscando não justiças relativas, mas a justiça absoluta, isto é, aquela capaz de proporcionar 

a verdadeira e permanente felicidade. Se a justiça relativa pode ser criticada por garantir uma 

felicidade parcial, a justiça absoluta (total) deve ser rejeitada por ser inexeqüível: trata-se 

somente de um belo sonho irracional dos seres humanos. Só pode ser realizada se 

pressupusermos uma autoridade transcendente que a garanta, interprete e imponha, transferido o 

problema da justiça do aquém para o além, o que equivale a uma negativa de seu enfrentamento 

científico.  

Aqui, abaixo das nuvens, temos que nos contentar com várias justiças relativas que em 

situações e ordens jurídicas determinadas garantam a paz e a segurança, o que, para Kelsen, 

configura atributo característico de sistemas políticos democráticos (como veremos infra).  

A postura de Kelsen é radicalmente diferente da de Platão, autocrática e absolutista no 

trato com os valores. O primeiro sustenta que uma idéia de justiça de matriz metafísico-religiosa 

como a de Platão não entra em linha de consideração se o que se quer é um conhecimento 

objetivo e científico da justiça.  

 

2.4.2 – A justiça para Jesus Cristo 

 

Após ter rejeitado energicamente a lei de Talião, Jesus Cristo anuncia a nova e verdadeira 

justiça que consiste no princípio do amor: não se deve retribuir o mal com o mal, mas antes com 

o bem, portanto, ama teus inimigos. Afinal, que vantagem haveria em retribuir o bem com o bem 

e o mal com o mal? Isso é o que faz normalmente o publicano (KELSEN, 1963:85).  

Deve-se notar, conforme assinala Elza Maria MIRANDA AFONSO (2003), que dentre as 

normas de justiça estudadas por Kelsen em “A justiça e o direito natural” a de Jesus é a única 

que não é formal, pois apresenta conteúdo bastante claro: tu deves amar a todos, amigos e 

inimigos. Aqui o amor é incondicional, ilimitado e ilimitável por qualquer ordem normativa 

jurídica, moral ou religiosa. Nada obstante, KELSEN aponta traços problemáticos na norma de 

justiça apresentada por Cristo (1963:85 e ss.). 

 É certo que o princípio de justiça de Jesus, assim como o de Platão, encontra-se além de 

qualquer ordenamento social. O amor que a norma de justiça do nazareno exige não é a 

conhecida emoção humana que designamos por tal nome
173

, mas um atributo divino 

incognoscível para os homens (KELSEN, 1963:86), que sequer compreendem como um Deus 

absolutamente bom, poderoso e piedoso permite a existência do mal na terra e reserva para os 

infiéis, no dia do juízo, um castigo eterno e crudelíssimo nas chamas do inferno (KELSEN, 

1963:86-87). Kelsen afirma que o amor proposto por Jesus como conteúdo de sua norma de 

justiça não é o amor que se dá entre os homens, mas um tipo superior: o amor divino ou, em 

linguagem barroca, o amor fino do qual fala o padre Antônio Vieira ao recriar a definição de São 

Bernardo: “O amor fino é aquele que não busca causa nem efeito; ama porque ama e ama para 

amar” (PAZ, 1998:542). Assim, o amor do qual fala Jesus está acima dos seres humanos e de 

seus conflitos e interesses. Por isso mesmo não é de se espantar que KANT, ao interpretar a 
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 “O amor pregado por Jesus não é o amor dos homens. [...] É o amor de Deus. [...] É um mistério dentre os 

muitos mistérios da fé” (KELSEN, 1998c:15). 
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doutrina de Cristo, lhe tenha conferido caráter absolutamente formal
174

, sem o que jamais 

poderia ser aplicada no mundo dos homens, seres imperfeitos por natureza. 

 Além disso, a doutrina de Jesus Cristo apresenta-se de maneira contraditória nos 

“Evangelhos”. Em certos momentos identifica-se com o preceito do amor ao próximo (ou 

caridade), em outros com o amor de Deus (metafísico e absoluto) e finalmente pode ser 

entendida em algumas passagens como uma forma de subversão social: pregando que o mundo 

atual é injusto, Jesus prevê uma verdadeira revolução quando da chegada do reino de Deus à 

Terra, sendo que nessa oportunidade ocorrerá uma inversão da ordem que os homens têm como 

normal, pois os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos (KELSEN, 1963:85-

86). 

O nazareno não procurou esclarecer ou resolver as variadas contradições presentes em 

sua idéia de justiça, ao contrário dos escolásticos que, séculos depois, tentaram arduamente 

coadunar – sem sucesso, no entanto – as diversas incongruências dos “Evangelhos” oficiais. É 

que as contradições apontadas são problemáticas somente para a limitada razão humana, que não 

se compara aos desígnios divinos. Deve-se apenas cumprir os mandamentos postos pelo filho de 

Deus. É um dogma, um artigo de fé (KELSEN, 1963:87). Ou acreditamos sem duvidar ou, 

simplesmente, não acreditamos.  

Dessa forma, Kelsen conclui que a norma de justiça de Jesus Cristo, devido ao seu caráter 

acientífico e transcendente, também não serve para fundar objetivamente a justiça absoluta. Pelo 

menos não neste mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AS TEORIAS DA JUSTIÇA JUSNATURALISTAS E A QUESTÃO DO FUNDAMENTO DE VALIDADE DO 

DIREITO 

 

Não existe nada neste mundo que não se torne verdade um dia qualquer. 

Exatamente como o relógio parado, que sempre tem o seu instante de 

exatidão. Mas a verdade, como a massa, precisa de tempo e de calor para 

amadurecer e crescer. 

 

Milorad Pávitch
175
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 “É sem dúvida também assim [por dever e não por inclinação] que se devem entender os passos da Escritura em 

que se ordena que amemos o próximo, mesmo o nosso inimigo. Pois que o amor enquanto inclinação não pode ser 

ordenado, mas o bem-fazer por dever, mesmo que a isso não sejamos levados por nenhuma inclinação e até se 

oponha a ele uma aversão natural e invencível, é amor prático e não patológico, que reside na vontade e não na 

tendência da sensibilidade, em princípios de acção e não em compaixão lânguida. E só esse amor é que pode ser 

ordenado” (s./d.b:30). 
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 PÁVITCH, 1980:171. 

 



 

101 

 

 

3.1 – A justiça segundo o jusnaturalismo e o positivismo jurídico  

 

Direito e justiça são termos distintos e inconfundíveis
176

. Direito é um sistema de normas 

jurídicas globalmente eficazes que regulam a conduta humana. Tais normas, postas por atos de 

vontade, expressam um sentido objetivo de dever-ser. Justiça é o conteúdo que preenche, ou 

melhor dito, deveria preencher a moldura chamada de direito positivo (KELSEN, 1963:89). 

Existem, basicamente, duas correntes que explicam as relações entre direito e justiça. A 

primeira delas entende que somente se o direito positivo refletir uma certa norma de justiça 

deverá ser considerado válido e aplicável. Dessa feita, tal norma de justiça representaria o 

fundamento de validade do direito positivo. A segunda corrente desvincula a validade do direito 

positivo de qualquer conteúdo. Seu fundamento de validade seria pressuposto pelo pensamento 

por meio de uma hipótese, que é, para Kelsen, a norma fundamental
177

. Esses são, 

respectivamente, os pontos de vista do jusnaturalismo e do positivismo jurídico (KELSEN, 

1963:91-94), sendo que primeiro se refere a um sistema normativo estático e o segundo a um 

sistema normativo dinâmico
178

. 

O positivismo jurídico é monista
179

 porque admite a existência de apenas uma ordem 

jurídica, a positiva, ao passo que o idealismo jusnaturalista é dualista por pressupor a existência 

de duas ordens de justiça: àquela relativamente justa criada pelos homens – direito positivo – 

sobrepõe-se outra absolutamente justa, emanada de uma autoridade supra-humana (KELSEN, 

1963:171-172).  

 

 

3.2 – A relatividade da justiça 

 

Na medida em que não se pode auferir cientificamente a existência de uma autoridade 

supra-humana que dita normas de justiça aos homens torna-se necessário admitir que a justiça só 
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 A jurística romana, v.g., não concebia tal distinção, já que todo direito positivo romano deveria ser 

necessariamente justo, segundo os padrões da época. Do contrário, não seria direito. Desde então a identificação 

entre direito e justiça tem sido campo fértil para os jusfilósofos. Para Hegel, por exemplo, o verdadeiro direito não 

difere da justiça (SALGADO, 1996). Tal concepção perdura até os dias de hoje, sendo tenazmente combatida pelo 

positivismo jurídico. 
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 Apoiando-se na “Teoria geral das normas”, GOMES diferencia rigorosamente os termos “hipótese” e 

“pressuposição” quando aplicados à norma fundamental: “Pressuposição e hipótese não são, portanto, como quer 

García Amado, sinônimos. Aquela significa ser a norma pensada, esta significa ser a norma pensada sem a 

consciência de que ela não corresponde à realidade. A ficção significa ser a norma pensada com a consciência de 

que não existe uma autoridade que a põe” (2000:172). Como não acreditamos que Kelsen tenha elaborado uma 

teoria sistemática da norma fundamental como ficção, os termos “hipótese” e “pressuposição” são utilizados de 

forma relativamente indistinta no presente trabalho, assim como o faz o autor na segunda edição da “Teoria pura do 

direito” que, para nós, é o locus onde se encerra a discussão sobre a natureza da Grundnorm. Acrescente-se que em 

nosso trabalho a indistinção é apenas relativa porque as palavras “hipótese” e “pressuposição” são utilizadas 

conforme queiramos enfatizar na norma fundamental respectivamente o seu caráter não-categórico (a norma 

fundamental é hipotética) ou sua conformação não-positiva (a norma fundamental é pressuposta pelo intelecto). 
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 “Conforme a teoria de Kelsen, os sistemas normativos podem pertencer ao tipo estático ou ao tipo dinâmico. Nos 

sistemas do tipo estático as normas valem por seu conteúdo, sendo que este pode ser deduzido, por via de operação 

lógica, do conteúdo da norma fundamental. No sistema normativo do tipo dinâmico, a norma fundamental pode 

fornecer apenas o fundamento de validade das normas do sistema e não o seu conteúdo” (MIRANDA AFONSO, 

1984:236). 
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 “[...] direito positivo é não só aquele que é posto por decisão, mas, além disso, aquele cujas premissas da 

decisão que o põem também são postas por decisão. A tese de que só existe um direito, o positivo nos termos 

expostos, é o fundamento do chamado positivismo jurídico [...]” (FERRAZ JÚNIOR, 2001:74). 
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pode ser expressa de forma relativa, ou seja, em uma dada sociedade e em um tempo e espaço 

determinados. Como vimos acima, existem várias normas de justiça e não podemos afirmar pela 

via científica pura que uma ou algumas delas são superiores ou mais verdadeiras que as outras 

porque não há qualquer critério objetivo com o qual se possa compará-las (KELSEN, 1963:92).  

Para a ciência jurídica todas elas têm o mesmo grau de validade – ou melhor, invalidade – e por 

isso mesmo não podem servir de critério para qualificar uma ordem normativa.  

O positivismo jurídico não nega a existência das normas de justiça (muitas delas 

contraditórias entre si) ou o fato de que elas efetivamente servem de base ideológica para a 

justificação de ordens jurídico-positivas. O positivismo jurídico inclusive reconhece que uma 

ordem jurídico-positiva pode ser valorada como justa ou injusta. Para tanto, basta que se 

pressuponha uma norma de justiça do tipo X. Mas se pressupusermos uma norma de justiça do 

tipo Y que seja contrária à primeira certamente a valoração da dita ordem mudará por completo. 

É que o conceito de justiça é relativo, apesar de muitas das doutrinas e normas de justiça se 

pretenderem absolutas.  

Pressupor normas de justiça não é tarefa da ciência do direito, que antes deve se perguntar 

pelo fundamento de validade do direito positivo em geral (KELSEN, 1963:91-93). Tal questão 

não pode ser satisfatoriamente respondida por normas de justiça. De acordo com Kelsen, 

somente após a configuração do princípio da imputação e da pressuposição da norma 

fundamental é que o cientista do direito estará apto a responder, com rigor lógico, uma questão 

aparentemente simples: por que o direito vale? 

 

 

3.3 – A falácia lógica na qual se apóia o jusnaturalismo 

 

O jusnaturalismo é uma doutrina idealista do direito que enxerga ao lado, ou melhor, acima 

do direito positivo algumas normas imutáveis e de observância obrigatória, postas por uma 

autoridade supra-humana (que seria a natureza, Deus ou a razão humana, como veremos 

adiante). As normas jusnaturais se dão a conhecer por meio das leis naturais que, em conjunto, 

formam o que se chama de ordem natural: “As normas imutáveis da doutrina do direito natural 

apenas podem ser as leis naturais” (KELSEN, 1963:98). Para os adeptos da escola do direito 

natural é fora de dúvida que o ordenamento jusnatural é hierarquicamente superior à ordem 

jurídica positiva, conforme preceitua LUÑO PEÑA, autor de clara orientação jusnaturalista: “Las 

prescripciones del Derecho Natural, cuando su autenticidad es indiscutible, dominan a los 

imperativos del Derecho positivo, cualquiera que sea la jerarquía de éstos dentro de su mundo” 

(1954:59).  

Dessa forma, o jusnaturalismo acredita que a natureza tem uma finalidade a cumprir, i. e., 

deve atingir um fim: o bem. A regularidade natural expressaria, portanto, esse valor ínsito ao 

devir da natureza, de sorte que o que efetivamente acontece é bom e o homem deve se comportar 

de acordo com a ordem natural
180

. 

Contudo, realidade e valor – ou seja, o bem ao qual se referem os jusnaturalistas de todos 

os tempos – pertencem a domínios diversos. Essa é a objeção fundamental que KELSEN 

endereça às teorias jusnaturalistas, pois a não ser que consideremos o valor como algo imanente 

à realidade – o que, evidentemente, não é comprovável pela ciência – não existe nenhuma 
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 “A doutrina do Direito Natural é parte de uma concepção mais antiga da natureza em que o mundo observável 

não é apenas um palco de [...] regularidades e o conhecimento da natureza não consiste apenas num conhecimento 

de tais regularidades. Pelo contrário, nesta visão mais antiga, cada espécie concebível de coisa existente, humana, 

animada ou inanimada, é pensada não só como tendendo a manter-se a si própria em existência, mas como 

dirigindo-se para um estado óptimo que é o bem específico – ou o fim (telos, finis) apropriado para tal” (HART, 

1996:205). 
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lógica
181

 em se admitir que um dever-ser (Sollen) derive de um ser (Sein)
182

 (1963:95). Essa 

idéia, entretanto, constitui o postulado fundamental do jusnaturalismo, que deduz normas (dever-

ser) da natureza (ser)
183

. Mas na verdade isso não é factível, pois a natureza é apenas pura 

realidade empírica (fática) consubstanciada em uma série de fatos impessoais ligados pelo 

princípio da causalidade (KELSEN, 1997:90).  

Na natureza não há qualquer vontade subjacente como nas ordens normativas. Por isso as 

leis naturais são meramente descritivas enquanto as leis jurídicas e morais, por envolverem uma 

vontade, são prescritivas. Essa é a razão pela qual uma lei natural não pode ser quebrada
184

. 

Quando tal ocorre, na verdade a lei natural simplesmente deixa de ser uma descrição válida e tem 

que ser substituída por outra. Ao contrário, as leis jurídicas e morais pressupõem a 

desobservância de certo padrão de conduta tido como exigível para serem aplicadas. Por isso são 

prescrições e não descrições. 

A realidade natural apenas “é”. Qualquer valoração que possa nela existir advém da 

vontade humana, variável no espaço-tempo.  Uma flor, por exemplo, não encerra em si o valor 

do belo. É o homem que lhe pode conferir, segundo sua vontade, tal valor. Natureza é 

causalidade, ou seja, sucessão de fatos entregue às suas próprias forças, conforme anota o 

ensaísta mexicano Octavio PAZ: 

 

Para os gregos a natureza era o paradigma e a arte, sua cópia; para nós, o mundo 

natural já não é sagrado e nossas ciências e técnicas, ao dominá-lo, o 
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 Pressupor que se pode deduzir normas da realidade natural é, além de logicamente incorreto, perigoso. Foi esse, 

com efeito, um dos argumentos – absurdo, por certo – da doutrina nazista, conforme demonstra RECASÉNS 

SICHES: “El nazismo sostuvo que las distintas razas constituyen especies biológicas enteramente diversas; que 

entre ellas existe una raza superior, la única raza propiamente humana, la de los alemanes, mientras que todas las 

demás son no sólo notoriamente inferiores, sino que, además, ni siquiera merecen la conceptuación de humanas, 

pues es mayor la diferencia que media entre el hombre nórdico y los restantes tipos negroides (como franceses, 

españoles, italianos, etc.) que la que se da entre esos tipos y las demás especies animales. La naturaleza quiere 

conservar la separación absoluta entre las diversas razas – sostenían Hitler y Rosenberg –, lo que se demuestra por 

el hecho de que los animales de cada especie zoológica se unen sexualmente tan sólo con los indivíduos de la misma 

especie y jamás con los de otra distinta; por lo cual, el primer deber del hombre es cooperar con esta voluntad de la 

naturaleza, imitando lo que hacen las bestias. Es asimismo ley de la naturaleza, añadia el nazismo, la lucha entre 

las especies y que triunfe la más fuerte” (1970:507-508, grifo nosso).   
182

 “Do fato de algo ser não pode seguir-se que algo deve ser; assim como do fato de algo dever ser não pode seguir 

que algo é. O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma outra norma” (KELSEN, 

1997:215). 
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 Hegel já criticara bem antes de Kelsen essa idéia tão característica do jusnaturalismo. O filósofo sustenta que não 

é possível derivar normas jurídicas da natureza porque ela não é livre: “[...] fundar o direito natural na natureza 

como tal é impossível teoricamente, pois a natureza não é livre; [...] O direito não se constitui evidentemente de leis 

da determinação natural; suas determinações são autodeterminações da personalidade livre” (SALGADO, 

1996:342). 
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 “[...] Montesquieu [...] no primeiro capítulo do Esprit des Lois se interroga ingenuamente por que razão é que, 

enquanto as coisas inanimadas, tais como as estrelas e também os animais, obedecem à ‘lei da natureza’, o homem 

não o faz, mas cai em pecado. Isto, pensava Mill, revela a confusão perene entre leis que formulam o curso ou a 

regularidade da natureza, e leis que exigem que os homens se comportem de certos modos. As primeiras, que 

podem ser descobertas pela observação e pelo raciocínio, podem designar-se como ‘descritivas’ e cabe ao cientista, 

por isso, descobri-las; as últimas não podem ser assim determinadas, porque não são afirmações ou descrições de 

factos, mas são ‘prescrições’ ou exigências de que os homens se comportem de certos modos. Por isso, a resposta à 

questão de Montesquieu é simples: as leis prescritivas podem ser violadas e contudo permanecerem como leis, 

porque tal apenas significa que os seres humanos não fazem aquilo que se lhes diz para fazerem; mas carece de 

sentido dizer das leis da natureza, descobertas pela ciência, que podem ou não ser violadas. Se as estrelas se 

comportarem de modos contrários às leis científicas que têm como objectivo descrever os seus movimentos 

regulares, estas não são violadas, mas perdem o direito a serem chamadas ‘leis’ e devem ser reformuladas” 

(HART, 1996:203). 



 

104 

transformaram num complexo de forças e reações. A natureza nem é sábia nem 

inteligente – é um cego processo (1998:642). 

 

 

3.4 – A causalidade, a imputação e o mundo normativo 

 

O mundo normativo é guiado pelo princípio da imputação, derivado do primitivo princípio 

da retribuição que liga a um determinado pressuposto a sua conseqüência
185

 (KELSEN, 

1997:94). Tal operação se dá em uma cadeia fechada. Por isso se diz que a série imputativa não é 

indefinida como a causal. Com efeito, a primeira possui um ponto terminal
186

. A antiga tese que 

prosperou durante séculos segundo a qual a causalidade seria um fenômeno inexorável e 

necessário enquanto a imputação traduziria a liberdade do homem entendido como ser ético-

cultural que não se sujeita ao fatalismo natural sofreu fortes abalos com as recentes descobertas 

da ciência contemporânea, especialmente na seara da física quântica
187

 (KELSEN, 1998c). 
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 Para uma visão mais pormenorizada do tema é indispensável a leitura dos artigos “Causalidade e imputação” e 

“Causalidade e retribuição” (KELSEN, 1998c). As teses principais desses escritos etnológicos de Kelsen são as 

seguintes: a) os grupos humanos podem interpretar a natureza normativamente de acordo com o princípio da 

retribuição ou cientificamente segundo o princípio da causalidade; b) no desenvolvimento do pensamento humano a 

interpretação normativa é posterior à causal; c) a idéia de causalidade nasceu da noção de retribuição, dela se 

emancipando posteriormente; d) no princípio da causalidade não há uma necessidade absoluta, mas apenas provável; 

e) causalidade e imputação são duas formas interpretativas básicas das quais a ciência moderna lança mão para 

tentar explicar a realidade (JABLONER, 1998:8-9). 
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 “O número dos elos de uma série imputativa não é, como o número dos elos de uma série causal, ilimitado, mas 

limitado. Existe um ponto terminal da imputação. Na série causal, porém, tal ponto não existe. A pressuposição de 

uma primeira causa, de uma prima causa, o análogo do ponto terminal da imputação, é inconciliável com a idéia 

da causalidade – pelo menos com a idéia da causalidade tal como ela se apresenta nas leis da física clássica. A 

representação de uma primitiva causa que, como vontade criadora de Deus ou como vontade livre do homem, 

desempenha na metafísica religiosa um papel decisivo, é igualmente um resíduo do pensamento primitivo em que o 

princípio da causalidade ainda não se havia emancipado do da imputação” (KELSEN, 1997:101-102). 
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 Um bom exemplo é o fato de Planck, Bohr e outros terem observado que no processo de auferição da velocidade 

das partículas que se desprendem do núcleo de um átomo, a luz que é projetada sobre o mesmo – encarado como 

objeto de investigação – com o fim de iluminá-lo para tornar possível o experimento acaba potencializando a 

velocidade das referidas partículas, que passam a absorver energia luminosa. Dessa maneira, não é possível 

conhecer a realidade sem com ela interagir. Sujeito e objeto, longe de estarem separados, interpenetram-se e 

complementam-se. Com isso se nega a validade absoluta do conhecimento científico clássico que, como se sabe, 

exige uma cisão intransponível entre sujeito e objeto como forma de garantir a neutralidade da pesquisa científica. 

Atualmente tem-se a idéia de que o homem apenas pode ter uma noção muito vaga e incompleta da mecânica do 

cosmos. Tal constatação problematiza ao extremo a teoria da causalidade estrita, que só é factível em um modelo 

ideal de universo no qual tudo funciona adequadamente segundo leis descobertas pela ciência experimental 

(KELSEN, 1997:84). Por meio da teoria da relatividade Einstein provou que não é possível trabalhar no campo da 

ciência contemporânea com certezas absolutas como queriam os antigos. Nesse sentido, duas opções igualmente 

devastadoras se apresentam ao homem: ou o universo é um intrincado e complexo jogo de causa e efeito muito além 

da nossa compreensão e racionalidade, que só servem para criar quimeras e ilusões porque sempre esbarraram em 

limites que o intelecto humano não pode – por completa impropriedade dos meios de cognição – ultrapassar; ou 

então tudo o que chamamos de realidade é um absurdo e caótico amontoado de fatos que não obedecem a qualquer 

lei ou princípio, nem mesmo ao moderno princípio do caos que em última instância ainda é um princípio, ou seja, 

uma segurança, um abrigo, um refúgio para a mente humana que ousa tudo conhecer. Nessa linha, afirma PAZ: “A 

idéia de causalidade já não parece gozar da simpatia de muitos historiadores modernos; as causas são muito 

numerosas, a tal grau que é praticamente impossível detectá-las e medi-las. Ao mesmo tempo, em cada 

acontecimento é perceptível, além da ação das chamadas causas, a do acidente. Talvez chamemos de acidente uma 

causa que nossa razão e os métodos de investigação de que dispomos são impotentes para prever e conhecer” 

(1998:643). 
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Kelsen – que conheceu bem essas novas teorias
188

 – entende que a superação da idéia de 

causalidade estrita ou absoluta é mais um passo na evolução do pensamento humano, pois crer 

em uma tal lei fatal, inevitável e certa representaria ainda um resquício da mentalidade animista 

dos primitivos, que enxergavam nos eventos da natureza uma perfeição que apenas poderia 

derivar de Deus ou de outra entidade supra-humana
189

.  

Todavia, mesmo que se aceite a idéia de probabilidade em detrimento da noção de 

necessidade absoluta para caracterizar o princípio da causalidade, ainda assim a distinção 

fundamental entre causalidade e imputação permanece válida. O princípio da causalidade se rege 

por fatos, ou seja, caso haja algum fato que a lei natural-causal não conseguia explicar, deve a 

mesma ser reformulada. Ao contrário, o princípio da imputação pretende reger comportamentos. 

Se, v.g., em um caso particular não for aplicada uma norma jurídica tal não é razão suficiente 

para que a proposição que descreve cientificamente tal relação seja substituída. Eis uma 

importante diferença entre a lei jurídica – guiada pelo princípio da imputação – e a lei natural, 

que se prende ao princípio da causalidade provável, i. e., não estrita): 

 

Precisamente neste ponto se revela a distinção entre lei jurídica e lei natural. 

Quando se descobre um fato que está em contradição com uma lei natural, deve a 

lei natural ser posta de parte pela ciência, como falsa, e ser substituída por uma 

outra que corresponda ao fato. A conduta antijurídica, porém, quando a sua 

freqüência não ultrapassa uma certa medida não constitui de forma alguma razão 

para a ciência jurídica considerar como não válida a norma jurídica violada por 

essa conduta e substituir a sua proposição jurídica, descritiva do Direito, por uma 

outra. As leis naturais, formuladas pela ciência da natureza, devem orientar-se 

pelos fatos. Os fatos das ações e omissões humanas, porém, devem orientar-se 

pelas normas que à ciência jurídica compete descrever. Por isso, as proposições 

que descrevem o Direito têm de ser asserções normativas ou de dever ser (Soll-

Aussagen) (KELSEN, 1997:98). 

 

A discussão sobre causalidade e imputação tem enorme importância na obra kelseniana, 

pois é com base nela que o autor negará a idéia de liberdade como autodeterminação da vontade 

e reformulará essa idéia de acordo com os pressupostos da Teoria Pura do Direito. Para a 

filosofia tradicional o homem é livre porque suas ações são, ao contrário das dos animais, 

moralmente determináveis. Esse é, v. g., o sentido do imperativo categórico de Kant, que tem a 
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 Evidentemente, conhecer não significa concordar, como bem demonstra MIRANDA AFONSO: “O que 

queremos ressaltar é que Kelsen, embora tenha revelado um amplo conhecimento sobre a chamada crise da física 

contemporânea – quando o princípio da causalidade se revelou insuficiente para explicar a totalidade dos 

fenômenos naturais – não acompanhou as novas propostas que nasciam no campo da filosofia da ciência e das 

reflexões do pensamento científico sobre uma nova visão de ciência” (1984:211). As novas formulações teóricas a 

que se refere a professora levaram Karl POPPER a afirmar que ciência significa falsificabilidade, ou seja, o 

conhecimento científico é aquele que por meio da autocrítica envolve-se em um constante processo de superação e 

revisão de seus pontos de vista, não admitindo a existência de verdades absolutas (1975). A ciência orienta-se rumo 

a um objetivo remoto, mas que pode ser atingido por meio da descoberta de novos problemas – mais profundos e 

gerais – sendo que as respostas aos mesmos devem ser sempre provisórias e submetidas a vários testes cada vez 

mais rigorosos (POPPER, 1975). 
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 “A depuração completa do princípio da causalidade de todos os elementos do pensamento animista ou 

personalista, a determinação da causalidade como um princípio diferente da imputação apenas se poderia 

processar gradualmente. Assim, por exemplo, a idéia de que a causalidade representa uma relação absolutamente 

necessária de causa e efeito – uma idéia que ainda dominava nos princípios do séc. XX – é seguramente uma 

conseqüência da concepção segundo a qual é a vontade de uma autoridade absoluta e todo-poderosa e, portanto, 

transcendente, existente para lá do domínio da experiência humana, que produz a ligação entre causa e efeito. Se se 

põe a parte esta concepção, nada impede que se elimine do conceito de causalidade o elemento de necessidade e se 

substitua este elemento pelo da simples probabilidade” (KELSEN, 1997:95). 

 



 

106 

função de separar as ações morais daquelas que nascem não de uma vontade livre e racional, mas 

das necessidades naturais e afecções sensíveis, que se originam no homem de forma causal 

(SALGADO, 1995).  

Kelsen discorda de tal argumentação e sustenta que a causalidade é imprescindível para 

se compreender os conjuntos normativos da moral e do direito. Com efeito, as ações conforme o 

direito são causadas por diversos fatores, entre os quais o mais comum talvez seja o desejo de 

não ser penalizado. É certo que outros motivos podem causar tanto a ação jurídica quanto a ação 

moral: a esperança de se receber um prêmio após a morte é um exemplo sempre renovado.  

Na verdade, o direito e a moral seriam impossíveis caso não se pudesse determinar 

causalmente a vontade humana. Se se admite que qualquer ação humana tem uma causa – ainda 

que desconhecida – é inevitável reconhecer que o homem não é livre nesse sentido amplo
190

. 

Contudo, para Kelsen a liberdade humana deve ser entendida de outra forma: não agimos e 

criamos normas (jurídicas, morais etc.) porque somos livres, mas somos livres porque criamos e 

agimos segundo normas, isto é, o ser humano é livre porque a imputação de uma conseqüência 

normativa qualquer à sua conduta não se dá de forma infinita e ilimitada (causal), mas sim finita 

e limitada, já que toda série imputativa pressupõe um ponto terminal
191

.  

 

 

3.5 – O elemento transcendente na idéia de direito natural 

 

De acordo com Kelsen há somente uma maneira de transformar o constante devir e a 

mutabilidade intrínseca aos fenômenos naturais em expressões imutáveis de leis gerais: 

pressupor um fim, um sentido para a natureza. Tal pode ser feito ao se conceber uma autoridade 

supra-humana que por meio de sua “vontade” cria e impõe a observância de um certo número de 

normas de conduta obrigatórias. Nessa linha de raciocínio a interpretação da natureza não difere 

da normativa porque ambas pressupõe um fim determinado por uma vontade: no primeiro caso, 

sobre-humana; no segundo, humana (KELSEN, 1963:96 e ss.).  

Para as doutrinas jusnaturalistas a natureza é uma realidade viva que se rege por meio de 

normas próprias, princípio que o positivismo jurídico racionalista, antimetafísico e rigidamente 

cientificista não pode aceitar
192

. O jusnaturalismo enxerga a natureza como obra (expressão) de 
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 “[...] Afirmar que o homem é livre não traduz senão a sua consciência de poder agir como (ou deseja). Este fato 

seria inteiramente compatível com o determinismo, pois o ato de vontade em questão, ou a sua omissão, são 

tomados como causalmente determinados (KELSEN, 1997:107). 
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 “[...] não é a liberdade, isto é, a indeterminação causal da vontade, mas, inversamente, que é a 

determinabilidade causal da vontade que torna possível a imputação. Não se imputa algo ao homem porque ele é 

livre, mas, ao contrário, o homem é livre porque se lhe imputa algo. Imputação e liberdade estão, de fato 

essencialmente ligadas entre si. Mas esta liberdade não pode excluir a causalidade. E, de fato, não a exclui de 

forma alguma. Se a afirmação de que o homem, como personalidade moral ou jurídica, é livre, deve ter qualquer 

sentido, tem esta liberdade moral ou jurídica de ser compossível com a determinação, segundo a lei da causalidade, 

da conduta humana. O homem é livre porque e enquanto são imputadas a uma determinada conduta humana, como 

ao seu pressuposto a recompensa, a penitência ou a pena – não porque esta conduta não seja causalmente 

determinada, mas não obstante ela ser causalmente determinada, ou até: por ela ser causalmente determinada. O 

homem é livre porque esta sua conduta é um ponto terminal da imputação, embora seja causalmente determinada. 

Por isso, não existe qualquer contradição entre a causalidade da ordem natural e a liberdade sob a ordem moral ou 

jurídica; tal como também não existe, nem pode existir, qualquer contradição entre a ordem da natureza, por um 

lado, e a ordem moral e jurídica, pelo outro, pois a primeira é uma ordem do ser e as outras são ordens de dever-

ser, e apenas pode existir uma contradição lógica entre um ser e um ser, ou entre um dever-ser e um dever-ser, mas 

não entre um ser e um dever-ser – enquanto objeto de asserções ou enunciados” (KELSEN, 1997:109-110). 
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 “Na vasta literatura, de Platão até ao presente, que é dedicada à afirmação, e também à negação, da proposição 

segundo a qual os modos por que os homens devem comportar-se podem ser descobertos pela razão humana, os 

contendores de um lado parecem dizer aos do outro: ‘Sois cegos se não puderdes ver isto’, mas tão-só para 

receberem como respostas: ‘Tendes estado a sonhar’. Isto é assim, porque a pretensão de que há princípios 
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uma autoridade soberanamente boa e justa que ao criar a natureza dotou-a de preceitos de justiça 

imanentes e perfeitos que devem ser observados pelos homens para que suas condutas sejam 

igualmente justas. Daí decorre a óbvia redução teórica do jusnaturalismo à idéia de justiça 

(KELSEN, 1963:100-103). Para Olgiati, a identificação entre direito natural e justiça é algo 

evidente, como assinala LUÑO PEÑA com inegável orgulho:  

 

Demonstrar la reducción del concepto de Derecho Natural al concepto de Justicia, 

equivaldría a querer probar que la luz del sol ilumina, o que los pájaros vuelan. 

Decir Derecho Natural es proclamar lo que es justo, indicar que existe una justicia 

connatural a la realidad, al ser concreto, a la objetividad de una situación histórica 

(1954:205). 

 

Toda formulação teleológica ou animista da natureza é no final uma concepção 

metafísico-religiosa. Da transcendentalidade do direito natural – que é, frise-se, transcendente e 

não transcendental – decorrem sua imutabilidade espaço-temporal
193

 e sua validade absoluta, 

elementos que o caracterizam e o diferenciam do imperfeito e mutável direito positivo, apêndice 

mais ou menos necessário da ordem normativa natural. Essa última deve ser entendida – pelo 

menos nas versões antigas e medievais do jusnaturalismo – como produto diretamente derivado 

de uma ordem normativa supra-humana
194

. 

O direito natural dominou o pensamento jusfilosófico da antigüidade greco-romana, do 

medievo e da época moderna, contando com a autoridade de mestres como Platão, Aristóteles, 

Cícero, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Isidoro de Sevilha, Francisco Suárez, Grócio, 

Rousseau, Hobbes, Spinoza, Locke, Puffendorf, Leibniz e Kant para formulá-lo e validá-lo. 

Aproveitando-se do momento de extrema crise espiritual e perplexidade pelo qual passa a 

humanidade nos dias atuais, o jusnaturalismo tenta retomar seu antigo domínio e se apresenta 

como alternativa teórica viável à barbárie que aí está
195

. As teorias do “sentimento jurídico” e do 

direito natural de conteúdo variável – comentadas respectivamente nos itens 3.6.3 e 3.6.4 – são 

legítimas representantes do neojusnaturalismo, corrente de pensamento jusfilosófica que surgiu 

após a Segunda Guerra Mundial como forma de reação ao positivismo jurídico que, segundo 

                                                                                                                                                             
verdadeiros de conduta correcta, susceptíveis de descoberta por forma racional, não tem sido usualmente 

sustentada como uma doutrina separada, mas foi originalmente apresentada, e defendida por longo tempo, como 

parte de uma concepção geral da natureza, inanimada e viva. Esta concepção é, de muitas formas, antitética com a 

concepção geral da natureza que constitui a estrutura do pensamento secular moderno. Por isso é que, para os seus 

críticos, a teoria do Direito Natural tem parecido brotar de confusões profundas e antigas, das quais o pensamento 

moderno se tem libertado triunfantemente; enquanto que para os seus defensores, os críticos parecem apenas 

insistir em banalidades superficiais, ignorando verdades mais profundas” (HART, 1996:202). 
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 Somente Aristóteles acredita – com fincas em seus estudos físicos e biológicos – que o direito natural é variável 

no tempo, já que para o estagirita a própria natureza das coisas se modifica com o fluir das eras. Todos os demais 

jusnaturalistas sustentam que as normas de direito natural são imutáveis tanto no espaço quanto no tempo 

(BOBBIO, 1999a). 
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 “Uma teoria científica do direito apenas pode verificar que, sem a crença numa natureza criada por um Deus 

justo, não é possível aceitar de modo coerente um direito justo imanente à natureza. Deste modo, é indiferente, do 

ponto de vista de uma teoria cientifica do direito, que este direito natural, segundo a doutrina teológica, deva ser 

pensado como posto pela vontade divina ou como dado com o próprio Deus, como já imanente a Deus” (KELSEN, 

1963:103). 
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 No entanto, é de se ter em mente a reflexão de RIPERT acerca da dificuldade de fundamentação científico-

racional da doutrina neojusnaturalista: “Cada novo fracasso da defesa científica do direito natural leva consigo um 

pouco da força da idéia. Fala-se da aversão que as novas gerações professam pela antiga doutrina. Desprezo antes 

do que aversão. Quando essas gerações a viram tentando rejuvenescer para sobreviver, preferiram a fria nitidez do 

positivismo jurídico que identifica o direito e a ordem positiva, e só admitiram o direito nas ciências morais, pela 

redução da moral à observação dos fatos sociais” (2002:37). 
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seus detratores, teria sido responsável pelo avanço do totalitarismo e pela posterior desagregação 

ético-espiritual do Ocidente, afirmação que, como vimos, é historicamente falsa e destituída de 

sentido, pois as várias teorias juspositivistas geralmente apresentam posições axiológicas 

relativistas. 

 

 

3.6 – Formulações teóricas jusnaturalistas clássicas e contemporâneas 

 

Quando se tenta fundar o direito natural na natureza do homem as normas jusnaturais são 

encontradas ora em suas pulsões (tendências, inclinações e instintos), ora em sua razão e ora em 

seus sentimentos. Esses três elementos são vistos como fiéis representações da “natureza das 

coisas”, ou seja, neles podemos notar como o ser humano se comporta de maneira efetiva: o 

homem necessariamente age por meio de suas pulsões, de sua razão ou de seus sentimentos 

(KELSEN, 1963:103).  

A esta afirmação logo de início levanta-se a objeção sublinhada linhas atrás: do ser fático, 

sociológico, empírico, psicológico ou fisiológico do homem não podem ser deduzidas quaisquer 

normas, pois um dever-ser não deriva de um ser. Além disso, KELSEN afirma que sempre que 

se tenta fundar a validade do direito na natureza humana chega-se a resultados bastante diversos 

e contraditórios (1963:107-110). Se não, vejamos: 

 

3.6.1 – O direito natural como resultado das pulsões humanas 

 

Se admitirmos que o direito natural deriva de certas “pulsões” naturais ao homem 

chegaremos, inevitavelmente a duas conclusões: a) esse direito natural é supérfluo, pois se os 

homens agem de acordo com suas pulsões ser e dever-ser são uma só realidade, não havendo 

necessidade de regulação da conduta humana por meio de normas jurídicas; e b) esse direito 

natural é inaplicável, já que as pulsões humanas – consideradas tanto no plano individual 

(interior) quanto no plano coletivo (exterior) – são sempre conflitantes. Assim, entre dois 

impulsos naturais e contraditórios não haveria como distinguir qual corresponderia ao verdadeiro 

direito natural (KELSEN, 1963:104-107). 

Com efeito, a complexidade psíquica do homem comporta impulsos positivos e negativos 

(“agressivos”, segundo a terminologia moderna). Tratam-se respectivamente das pulsões vitais 

resguardadas por Eros e das pulsões de morte que se relacionam com Thanatos (FREUD, 1997), 

sendo certo que quase nunca aparecem isoladas nos indivíduos, mas em conjunto
196

. Ora, de 

ambas as pulsões podem ser extraídas normas de direito natural porque, de acordo com a ciência, 

as duas são naturais. Tais normas serão, obviamente, contraditórias. Para solucionar esse dilema 

as doutrinas jusnaturalistas somente reconhecem como válidas algumas normas pulsionais que, 

sob o seu ponto de vista, são “boas” e “verdadeiramente naturais”. Tal distinção é, 

evidentemente, arbitrária (KELSEN, 1963:113-114).  

O jusnaturalismo é assim obrigado a abrir mão de toda pretensão de cientificidade e 

apelar para a existência de uma autoridade supraterrena capaz de definir quais são as pulsões 

naturais “boas” e quais são as pulsões naturais “más”. Chega-se ao absurdo de distinguir entre 

“natureza humana natural” e “natureza humana antinatural” para com base na primeira fundar 

uma doutrina que não deduz – como promete –  normas da natureza factual das coisas, mas sim 

de uma natureza ideal, da natureza que deve-ser e não da natureza que é (KELSEN, 1963:110-

111). 

Alguns adeptos do jusnaturalismo procuram manter suas teorias afastadas de 

fundamentações explicitamente metafísicas e defendem que as normas do direito natural derivam 

da conduta do homem médio, do homem normal: o direito natural seria ajustado de acordo com 
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 “[...] os dois tipos de pulsão raramente – talvez nunca – aparecem isolados um do outro, mas que estão 

mutuamente mesclados em proporções variadas e muito diferentes” (FREUD, 1997:78). 
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as maiorias
197

 (KELSEN, 1963:111). Todavia, nas ciências humanas não podem ser erigidas 

normas que tenham como fundamento certa regularidade da conduta do homem simplesmente 

porque essa regularidade não existe e mesmo que existisse não poderia ser medida e avaliada de 

maneira objetiva. Uma tal regularidade só se dá em um tempo preciso e em um local 

determinado, constituindo o costume de dada sociedade.  

 Os costumes são muito variáveis no espaço e no tempo, mas ainda que fosse possível 

vislumbrar na conduta humana alguma regularidade, desse fato do ser não poderia ser derivada 

uma norma (dever-ser) porque o valor não é imanente à realidade. E mesmo que 

desconsiderássemos essa objeção lógica fundamental, ainda assim falharia a idéia de se derivar 

normas jusnaturais da conduta da maioria, já que tal só seria factível se reconhecêssemos como 

existente uma norma superior que dispusesse o seguinte: os homens devem se conduzir como 

seus antepassados se conduziram no passado, mandamento que não traz em si qualquer conteúdo 

de justiça. É uma formula tão vazia quanto as outras já analisadas (KELSEN, 1963:112-113). 

Uma teoria do direito natural que lança mão desses artifícios apenas será coerente se 

admitir que a maioria da humanidade em todo tempo e lugar age da mesma forma, o que é difícil 

de se afirmar e muito mais de se acreditar. Ademais, deve-se pressupor que a conduta costumeira 

é boa e correta, em oposição à exceção, má e censurável. Ora, para se afirmar a bondade (ou a 

maldade) ínsita à natureza humana os fundamentos últimos do jusnaturalismo devem estar 

firmemente plantados em uma base teológica ou metafísica, orientação que a ciência do direito 

positivista não aceita (KELSEN, 1963:113-114). 

 

3.6.2 – O direito natural como resultado da razão humana 

 

Os autores jusnaturalistas da Idade Moderna defendem que as normas jusnaturais derivam 

da razão humana, elevada agora ao status de autoridade legisladora: o justo é o racional. A 

racionalidade seria esse traço único dos seres humanos, i. e., a sua específica natureza. Nessa 

variação teórica do jusnaturalismo não se trata mais de um conjunto de normas derivadas da 

natureza física das coisas ou da vontade de Deus, mas sim de normas que encontram na razão 

humana a sua fonte (KELSEN, 1963:114). Essa confiança absoluta na razão humana integra a 

herança do Iluminismo, cujos frutos mais importantes no mundo jurídico são o jusracionalismo 

abstrato
198

 de Grócio a Kant e a Revolução Francesa de 1789. É despiciendo sublinhar a ligação 

entre ambas as realidades.  

Pois bem, segundo os preceitos do jusracionalismo todo homem poderia, consultando sua 

razão – que DESCARTES chama de bom senso –, conhecer as normas naturais. Isso porque a 

razão é una e está, ao mesmo tempo, em todos os seres humanos: 

 

O bom senso é a coisa mais bem dividida do mundo, pois cada qual julga estar tão 

bem dotado dele que mesmo os mais difíceis de contentar-se em outras coisas não 

costumam desejá-lo mais do que possuem. E, a esse respeito, não é verossímil que 

todos se enganem; isso prova, ao contrário, que o poder de bem julgar e distinguir 
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 Com a assunção de tal postura corre-se o risco de legitimar aquilo contra o qual os relativistas vêm lutando desde 

a aurora da civilização, a saber, a ditadura da maioria. Deduzir normas da conduta das maiorias implica tornar ilícita 

a conduta das minorias divergentes, vistas então como “desviantes”. Tal idéia não pode ser aceita na atualidade, 

quando a ordem do dia é a implantação de uma democracia efetiva que, ainda que formal, pressuponha regras 

mínimas. Uma delas – talvez a mais importante de todas  – é exatamente o respeito às minorias e o pluralismo em 

todos os extratos da vida social (BOBBIO, 1994 e 2000a). 
198

 “O jusnaturalismo moderno é tipicamente um jusracionalismo. Isso porque se presume um direito de resultantes 

racionais. Ao contrário dos medievais, que imaginavam a estabilidade de certos direitos porque seriam leis divinas, 

os modernos considerarão por direito natural um direito a ser postulado pela razão” (MASCARO, 2002:44). 
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o verdadeiro do falso, isto é, o que se chama o bom senso ou a razão, é 

naturalmente igual em todos os homens (1996:13). 

 

Por seu turno, assevera HOBBES, que embora pertença aos quadros do empirismo inglês 

é um dos mais eloqüentes representantes do jusnaturalismo moderno: 

 

Uma lei da natureza (lex naturalis) é um preceito ou regra geral, estabelecido pela 

razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua 

vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que 

pense poder contribuir melhor para preservá-la (1977:113). 

 

Kelsen reconhece a especificidade do jusracionalismo no contexto da milenar escola do 

direito natural. Assim, não nos parece acertada a crítica de BOSON quando diz que o mestre 

vienense “[...] ataca a doutrina do Direito natural erroneamente considerado como um produto 

legislado pela ordem da natureza, tomada esta no sentido biofísico que cientificamente dela hoje 

se tem [...]” (1993:287). Kelsen tem plena consciência que os diversos jusnaturalismos não se 

originam apenas nos mundos da physis e de Deus, mas também no da razão humana, que Boson 

chama de mundo do espírito ou da liberdade. Ocorre que mesmo nessa realidade tida por 

superior o jusnaturalismo não pode ser sustentado de forma lógica e coerente. 

KELSEN afirma que a razão normatizadora do jusracionalismo se apresenta como razão 

prática, ou seja, além dos elementos cognitivos compreende também elementos volitivos. 

Entretanto, segundo o autor a razão tem unicamente faculdades cognoscitivas. Razão é apenas 

conhecer. O dever-ser não é posto pelo intelecto – que apenas conhece – mas sim pelo querer 

humano (vontade) (1963:115). 

A razão aludida em certas obras jusnaturalistas – especialmente naquelas anteriores ao 

jusracionalismo e que de certa maneira lhe prepararam o caminho – é prática graças à sua fonte 

metafísico-religiosa: não se trata da razão como ela empiricamente se manifesta, mas sim como 

deve – ou deveria – ser. É a recta ratio de Cícero, que no período medieval encontra expressão e 

validade nos artigos de fé conformadores da autoridade divina (KELSEN, 1963:115-117). 

Santo Tomás de Aquino, por exemplo, distinguia entre a ratio speculatia – da qual são 

funções específicas a definitio, a enunciatio e o syllogismus vel argumentatio – e a ratio 

practica, que compreende a ordenação, a legislação e o estabelecimento de normas que 

prescrevam a boa conduta, isto é, a conduta justa. Na obra tomista a razão prática tem 

fundamento transcendente em Deus já que somente nele podem ser encontrados os princípios 

necessários à normatização da conduta humana. O homem, criatura de Deus, participa da razão 

divina
199

 por meio de um “impulso” para a conduta em conformidade com a lex aeterna, que 

nada mais é que a própria vontade do Criador porque a razão de Deus é idêntica ao seu querer 

(KELSEN, 1963:117-119). 

Uma teoria do direito que somente alcança o momento superior e necessário da coerência 

interna quando apela para a supralegalidade de uma lei divina não pode ser considerada 

científica. Não se funda no autoconhecimento do homem. É pura metafísica.  

No período moderno Hugo Grócio tentou fundamentar o direito natural em bases 

objetivas dizendo que se Deus não existisse – afirmação que, como bom cristão, parece-lhe ser 

uma tolice e uma grande heresia – ainda assim as normas jusnaturais seriam válidas porque são 

tão indiscutíveis como os enunciados da matemática
200

. É evidente que o jurista holandês incorre 
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 Nada obstante, só Deus conhece verdadeiramente o bem e o mal, tendo o ser humano – malgrado o seu livre 

arbítrio – uma consciência muito imperfeita dessa realidade bipolar. Jamais a razão humana poderá se comparar à 

divina no trato com o bem e o mal, ainda que o homem tenha comido do fruto da árvore da sabedoria, contrariando 

assim a norma posta por seu criador onipotente (KELSEN, 1963:120-122). 
200

 Luño Peña não concorda que essa idéia seja originalmente de Grócio (1583-1645). pois este teria se baseado na 

doutrina de teóricos jusnaturalistas católicos da Espanha como Vitoria, Soto, Molina e, especialmente, Suárez 
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aqui no erro recorrente do jusnaturalismo: confundir o mundo do ser (necessidade) com o mundo 

do dever-ser (liberdade) (KELSEN, 1963:123-124). 

Em Kant a razão prática tem por missão salvar o dogma da liberdade – único e verdadeiro 

direito natural dos homens –, o que não poderia ser feito no âmbito da razão teórica. A razão 

prática pressupõe a liberdade, entendida com “causa incausada”, sendo, ademais, aquela que 

permite ao homem agir, já que é vista como vontade (KELSEN, 1963:124-125).   

O homem deve agir de acordo com a moral e para tanto lança mão do imperativo 

categórico que o liberta do mundo da necessidade natural ao lhe possibilitar a liberdade do puro 

agir moral, desembaraçado dos impulsos e determinismos naturais. O imperativo categórico 

afasta as afecções sensíveis e as inclinações, deixando ao ser humano a oportunidade de agir 

segundo uma lei universal válida para todos os seres livres, i. e., racionais. Assim, a máxima 

individual deve poder ser tomada como lei universal válida para todos os seres livres. Se um ser 

racional não pode agir de acordo com a dita lei significa que a máxima não é racional nem 

conduz à liberdade (KELSEN, 1963:126 e ss.). 

Kant identifica razão prática e vontade, pois assim a primeira pode cumprir o papel de 

legisladora universal. A lei moral é valida para os homens porque emana da vontade racional, 

bem comum a todos
201

. Tal interpretação justifica-se, segundo KELSEN, pelo fato do filósofo 

alemão reconhecer que as normas podem ser postas apenas por atos de vontade. Dessa forma, 

para que a razão seja legisladora deve ser também vontade, isto é, razão prática (1963:127-130).  

Contudo, em alguns pontos de sua obra Kant enxerga claramente a razão como algo 

apartado da vontade: “[Kant] fala ocasionalmente do homem como de um ser que possui razão e 

uma vontade. Razão e vontade, não razão como vontade” (KELSEN, 1963:130). Ora, a razão 

somente pode influenciar a vontade se ambas são realidades distintas. Conclui-se que a razão 

prática não se identifica com a vontade, mas se ocupa da mesma. Com fincas em tais 

pressupostos KELSEN sustenta que o conceito kantiano de razão prática é resultado de uma 

confusão entre conhecer e querer
202

: “A razão humana pode compreender e descrever não 

prescrever” (1998c:22). 

Ao examinar a doutrina kantiana, Kelsen também critica – por via indireta – toda a 

corrente jusracionalista da qual o filósofo de Königsberg é o maior representante. Com efeito, 

para Kant o fundamento de vinculatividade das normas não deve ser procurado no homem ou na 

natureza, mas nos conceitos da razão pura, postos a priori. Nesse sentido, Kant se afasta da 

                                                                                                                                                             
(1548-1617) (1954:23-24). De acordo com Luño Peña a opinião de autores protestantes como Barbeyracc e 

Puffendorf a respeito da pretensa fundação do direito natural moderno por Grócio é tendenciosa e gratuita. Se 

deixarmos de lado as intenções polêmicas de Luño Peña – jurista espanhol e católico, portanto duplamente 

interessado em destronar o protestantismo holandês do posto de vanguarda que ocupa na esfera do jusnaturalismo 

moderno – é interessante sopesar seus argumentos com base nos principais trechos dos textos de Grócio e Suárez, 

que abaixo damos transcritos. Grócio: “Derecho Natural es el dictado de la recta razón que indica que alguna 

acción, por su conformidad o disconformidad con la misma natureza racional, entraña torpeza o necesidad moral y, 

por consiguiente, está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza. [...] Y esto tendría lugar en algún 

modo, aun suponiendo, lo que en realidad sería un gran crimen, que Dios no existiese, o no se preocupase de los 

negocios humanos” (apud LUÑO PEÑA, 1954:23). Suárez “[...] la ley natural no procede de Dios como legislador, 

porque no depende de la voluntad de Dios, y así, en virtud de ella, Dios no procede como superior que manda o que 

prohibe; antes dice Gregorio, al cual siguen los demás, que aun cuando Dios no existiese o no juzgase rectamente 

de las cosas, si hubiera en el hombre el dictamen de la recta razón que dictase, v. g., que es malo mentir, tendría 

ello la misma razón de la ley demosntrativa de la malicia que hay intrinsecamente en el objeto” (apud LUÑO 

PEÑA, 1954:23-24).  
201

 E talvez essa seja a razão pela qual KANT a admira tanto. É conhecidíssimo o trecho final da “Crítica da razão 

prática”: “Duas coisas enchem o ânimo de crescente admiração e respeito, veneração sempre renovada quanto com 

mais freqüência e aplicação delas se ocupa a reflexão: por sobre mim o céu estrelado; em mim a lei moral. Ambas 

essas coisas não tenho necessidade de buscá-las e simplesmente supô-las como se fossem envoltas de obscuridade 

ou se encontrassem no domínio do transcendente, fora do meu horizonte; vejo-as diante de mim, coadunando-as de 

imediato com a consciência de minha existência” (s.d.a:143). 
202

 “O conceito de razão prática é, portanto, o resultado de uma confusão inadmissível de duas faculdades do 

homem essencialmente distintas uma da outra e até distinguidas pelo próprio Kant” (1963:131-132). 
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orientação jusnaturalista, mas se considerarmos que em sua obra a razão teórica é imanente ao 

ser racional, ou seja, faz parte da sua natureza, podemos notar o evidente parentesco que une a 

filosofia moral kantiana ao jusracionalismo abstrato (KELSEN, 1963:135). Na opinião de 

Kelsen, a Ética kantiana se afasta dos pressupostos do criticismo ao se voltar para conceitos 

metafísicos configuradores de valores absolutos. Antes, na primeira Crítica, tais valores foram 

tidos por incognoscíveis porque não poderiam se localizar no espaço-tempo: 

 

O sistema moral e político de Kant tem uma orientação inteiramente metafísica e a 

sua filosofia prática, com sua teoria monárquica e conservadora do Estado e do 

Direito, é por isso completamente dirigida para a fixação de valores absolutos [...]. 

Mas o seu sistema crítico da razão pura faz do conhecimento um processo 

perpétuo e relega a verdade ao infinito, declarando-a, assim, no fundo, inacessível, 

como faz o ceticismo (KELSEN, 2000:373-374). 

 

Essa diferença entre a filosofia teórica e prática de Kant
203

 deve-se, segundo Kelsen, a 

fatores exógenos, como, v. g., o momento histórico no qual viveu o filósofo da liberdade. 

Desconsiderar as influências e as pressões que a monarquia prussiana certamente exerceu sobre a 

formulação da obra kantiana é desconsiderar demais
204

.  

No que se relaciona ao poder e à política, a posição de Kant apresenta certa imprecisão: 

apesar de defender a república como a melhor forma de governo o filósofo prussiano acredita 

que as leis – ainda que injustas ou produzidas por um tirano – devem ser observadas pelo povo 

em razão do imperativo categórico que proíbe o retorno ao estado de natureza. Assim, o 

soberano tem apenas direitos e nunca deveres em relação aos súditos (KANT, 1994b:150). Nas 

palavras de Alexandre Travessoni GOMES: 

 

 [...] não há, para Kant, direito de resistência, pois o poder civil é incontestável, 

quer dizer, inviolável. É dever absoluto do povo respeitá-lo, o que se deduz do 

imperativo categórico que manda o homem sair do estado de natureza. O ideal é 

que o poder supremo, o legislativo, esteja nas mãos do povo, que o exerce através 

de representantes. Mas se um déspota detém esse poder, pela própria natureza do 

Estado, não pode o povo arrogar o direito de julgá-lo e contra ele se voltar 

(2000:80). 

 

3.6.3 – O direito natural como resultado do sentimento humano 

 

Para rechaçar o positivismo relativista – que, para os jusnaturalistas, conduz à dúvida e ao 

ceticismo – uma das versões da doutrina contemporânea do direito natural pretende fazer derivar 

normas de conduta de um “sentimento jurídico” ou, mais propriamente, de um “sentimento do 

jurídico” (KELSEN, 1963:136). O principal representante dessa vertente é Helmut Coing que, 

                                                 
203

 SALGADO entende que as críticas de Kelsen dirigidas a Kant são infundadas, pois se baseiam em fragmentos 

isolados da obra do filósofo alemão (1995:153), posição que, de certo modo, vem confirmar a idéia de RECASÉNS 

SICHES, para quem os preconceitos e as pré-compreensões de Kelsen atuam – apesar do seu brilhantismo – como 

uma espécie de rede que deixa passar somente aquelas partes das construções teóricas dos pensadores criticados nas 

quais é fácil encontrar defeitos e incorreções, especialmente se separadas do seu contexto original (1970:410).  

  
204

 “Kant, seguindo os passos de Hume, demonstrou em sua filosofia da natureza a futilidade de toda especulação 

metafísica, mas reintroduziu em sua ética o conceito de absoluto, o qual tão sistematicamente excluíra de sua 

filosofia teórica. Sua atitude política, do mesmo modo, não foi de todo coerente. Ele simpatizava com a Revolução 

Francesa e admirava Rousseau, mas vivia sob a monarquia absoluta do Estado policial prussiano e tinha de ser 

cauteloso nas suas declarações políticas. Assim, em sua filosofia política, não ousou exprimir sua verdadeira 

opinião” (KELSEN, 2000:354). 
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entretanto, não criou a teoria, formulada pela primeira vez por Léon Duguit em sua análise sobre 

a formação da norma jurídica.  

Sustentam os autores de tal corrente que o homem se conduz mais pela emoção do que 

pela razão, sendo que o “sentimento jurídico” é entendido de duas formas diversas conforme se 

relacione com o direito positivo ou com a justiça (KELSEN, 1963:136).  

Em relação ao direito positivo expressa a atitude psíquica de aprovação ou desaprovação 

dos indivíduos quando reconhecem um tratamento como jurídico. Kelsen critica tal concepção 

dizendo que essa atitude psíquica não é um sentimento, mas sim um desejo (de ser tratado 

conforme o direito). Desse modo pode-se explicar facilmente o fato de que a desaprovação do 

tratamento contrário ao direito é mais forte do que a aprovação dedicada ao tratamento devido, 

sobretudo quando se refere ao próprio sujeito que sofre com a aplicação “errônea” da norma de 

direito positivo.  

Outra crítica ainda mais contundente: a validade do direito natural não pode ser 

encontrada no “sentimento jurídico” porque a estrutura psíquica do homem não traz em si a 

norma, que é dada pelo ordenamento jurídico, sendo posteriormente conhecida e aprovada (ou 

não) pelo suposto “sentimento jurídico”. O direito não é conseqüência do “sentimento jurídico”, 

ocorrendo exatamente o contrário: o “sentimento jurídico” – que representaria uma forma de 

direito natural – é conseqüência do direito positivo (KELSEN, 1963:137-138). 

Em relação à justiça, o “sentimento jurídico” reage contra um tratamento que considera 

injusto ou aprova um tratamento que considera justo sem fazer referência ao direito positivo. 

Essa é a verdadeira base deste novo jusnaturalismo. Contudo, quando alguém desaprova uma 

conduta que considera injusta isso quer somente dizer que essa pessoa pressupõe como justa uma 

outra norma que certamente não nasce seu sentimento e nem lhe é natural. É criada por seu 

intelecto (KELSEN, 1963:138-139).  

Kelsen conclui que a doutrina do sentimento jurídico é subjetiva e variável, não sendo 

capaz de representar o fundamento de validade de qualquer teoria jurídica coerente. As 

concepções humanas sobre a justiça são muito diversificadas para que se possa chegar a um 

consenso acerca do nebuloso “sentimento jurídico”. Mesmo em um espaço/tempo definido os 

sentimentos de justiça variam muito graças a motivos classistas, psíquicos, econômicos, 

políticos, culturais, morais, estéticos, etc. Eis a razão pela qual existem ordens jurídicas diversas: 

teoricamente a maioria dos cidadãos de uma ordem capitalista tem em alta conta a liberdade de 

mercado; lado outro, a maioria dos cidadãos de uma ordem socialista valoriza sobremaneira a 

igualdade econômica (KELSEN, 1963:140-144). 

Mesmo que o “sentimento jurídico” dos homens fosse igual sob todas as circunstâncias e 

em todos os tempos e lugares, ainda assim dele não poderiam ser deduzidas normas porque o 

direito – e até mesmo um direito natural – postula a objetividade dos mandamentos normativos. 

Por seu turno, a teoria do sentimento jurídico possibilita uma enorme subjetividade (KELSEN, 

1963:140-141).  

 

  3.6.4 – O direito natural variável 

 

A teoria do direito natural variável, que encontrou em Rudolf Stammler
205

 seu maior 

defensor no século que passou, reconhece que a doutrina jusnaturalista é incapaz de formular 

regras de conduta absolutamente válidas. Essa corrente neojusnaturalista pressupõe que a 
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 A obra de Stammler é muito mais vasta do que esse tópico específico. Para se ter uma noção de sua importância 

na Filosofia do Direito é de se recordar que foi ele quem separou o conceito de Direito da idéia de Direito, conforme 

nota Miguel REALE (2000:224 e ss.). Interessa também notar que a primeira tese de Doutoramento defendida na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, da lavra do Prof. Walter Bruno de Carvalho, versava 

justamente sobre a obra de Stammler. A tese foi defendida em 31/08/1953 e tinha o seguinte título: “A posição 

filosófico-jurídica de Stammler”. 
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natureza humana se transforma em decorrência de vários fatores, não podendo existir um único e 

imutável direito natural, mas vários, de acordo com a época, o local e outras condições sob as 

quais ocorrem as ditas transformações na natureza do homem (KELSEN, 1963:145). 

Kelsen destaca as incongruências da presente doutrina: independentemente da natureza 

humana ser variável ou não, configura um fato da ordem do ser do qual não se extrai normas. 

Além disso, se considerarmos a existência de vários direitos naturais – já que variadas são as 

naturezas humanas – nega-se o sonho dourado do jusnaturalismo, que é exatamente a formulação 

de um conceito absoluto de justiça. Para a corrente jusnaturalista variável existem diversos 

direitos naturais, inclusive alguns contraditórios entre si. Ora, esse é o ponto de vista do 

positivismo relativista (KELSEN, 1963:146). 

É com o objetivo de evitar tal conclusão que os “jusnaturalistas variáveis” defendem a 

existência de dois direitos naturais: um superior, imutável, e outro dependente do primeiro, 

variável (KELSEN, 1963:147). Em última instância o direito natural variável é reduzido e 

reconduzido ao direito natural imutável, possuindo, portanto, os mesmos problemas teóricos que 

este último. É inócua a tentativa de fundar uma teoria do direito natural na idéia de natureza 

humana mutável, pois ao fim e ao cabo tal natureza sempre dependerá da “camada de natureza 

humana imutável” que lhe dá sustento e fundamento (KELSEN, 1963:151-152). 

 

3.6.5 – O neojusnaturalismo cristão 

 

Há autores contemporâneos que, retomando a idéia de um direito natural divino de base 

teológico-cristã, dele deduzem as normas da justiça absoluta nas quais o legislador humano deve 

se basear para criar o direito positivo. Um dos autores mais representativos do neojusnaturalismo 

de base cristã é Victor CATHREIN. Para ele o direito natural é superior ao direito positivo 

porque emana diretamente da vontade de Deus (2002:236-244), sendo que 

 

El Derecho positivo recibe en sí, valga la expresión, al Derecho natural, del que 

deduce las conclusiones finales, y determina próximamente todo lo que en 

Derecho natural sólo está contenido en general (CATHREIN, 2002:249). 

 

Contudo, um tal direito natural é algo completamente vazio, já que os seus princípios 

gerais serão preenchidos e aplicados por meio do mutável e imperfeito direito positivo. Trata-se 

de mais uma fórmula vazia de justiça, para usar uma expressão cara a Kelsen. CATHREIN 

admite-o de forma velada e talvez sem atentar para as conseqüências de suas palavras que, 

ademais, demonstram um elevado respeito pela ordem jurídico-positiva constituída
206

, que deve 

ser obedecida por “dever de consciência”: 

 

En el Estado tiene que existir, por ejemplo, una autoridad, un Poder legislativo 

judicial y desde que una tal autoridad existe, hay obligación de obedecerla por 
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 Apesar de sustentar – na linha de Santo Tomás de Aquino e com base em numerosas citações bíblicas – que as 

leis injustas não devem ser obedecidas, CATHREIN apressa-se em esclarecer suas idéias dizendo que não se trata de 

oferecer resistência ativa à ordem constituída (2002:265). Ademais, afirma que as leis positivas devem ser 

cuidadosamente examinadas antes que alguém decida desobedecê-las. Todavia, tal exame não cabe ao vulgo, mas 

somente aos sábios: “Pero no basta, para poder negar obediencia a una ley dada conforme a Derecho [sic], una 

duda cualquiera sobre la admisibilidad moral de la misma, sino que la recusación de la ley tiene que ser 

justificada. Para el vulgo es deber de cada uno seguir en determinadas cuestiones el juicio de aquellos en cuya 

opinión y rectitud pueden confiar” (2002:264). Temos aí uma inequívoca demonstração do extremo 

conservadorismo e do antidemocratismo que normalmente se ligam às concepções jusnaturalistas. E o mais 

impressionante é que CATHREIN sustenta essa idéia logo após ter dito que o direito natural é composto por 

princípios naturais escritos por Deus nos corações de todos os homens (2002:248). Se é assim, por que apenas 

“aquellos en cuya opinión y rectitud pueden confiar” são capazes de dizer quando o direito positivo deve ser 

desobedecido em nome do direito natural? 
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razón de conciencia. El Derecho natural lo exige. Pero no determina quién debe 

tener ese poder de autoridad, quién ha de ser Juez; qué orden procesal ha de 

establecerse y qué penas se han de imponer a los distintos delincuentes 

(2002:248). 

 

A teoria de Cathrein nada mais é do que uma reedição das concepções jusnaturalistas 

medievais e tal como elas é destituída de valor científico, pois para sua aceitação exige o 

reconhecimento de uma realidade metafísica e transcendente. 

Por sua vez, Emil Brunner – teórico neojusnaturalista ligado ao democratismo cristão – 

afirma que foi graças à ação do positivismo jurídico antimetafísico do século XIX que se assistiu 

à gradativa desintegração da idéia de justiça no Ocidente
207

. De acordo com Brunner, o 

positivismo relativista foi o grande responsável pelo totalitarismo
208

 porque graças às suas 

construções teóricas a justiça passou a ser vista como algo relativo, “[...] despojada de toda 

dignidade divina” (apud KELSEN, 2000:207). Com isso o próprio direito acabou sendo 

abandonado aos caprichos humanos e o poder político assumiu a tarefa de ditar normas de justiça 

aos homens. O totalitarismo não seria mais do que uma forma de positivismo jurídico elevado à 

máxima potência
209

. 

O Estado totalitário, esse “monstro de injustiça” – a enérgica expressão é de Brunner –, 

representaria o resultado do abandono de uma justiça de base divina que limitava e restringia a 

atuação do homem com base em valores absolutos, ou seja, incontrastáveis. A pureza 

metodológica – ou seja, a ausência de juízos de valor propugnada por Kelsen em seu 
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 “Se não existir uma justiça que transcenda o Estado, o Estado poderá proclamar, como lei, tudo o que quiser; 

não se coloca limite algum à sua arbitrariedade, a não ser o seu poder concreto de colocar em vigor a sua vontade. 

Se o fizer na forma de um sistema com coerência lógica, estará satisfazendo à única condição à qual a legalidade 

do Direito está ligada na concepção formalista do Direito. O Estado totalitário é o resultado inevitável da lenta 

desintegração da idéia de justiça no mundo ocidental” (apud KELSEN, 2000:208). 
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 A sedução do totalitarismo – essa sedução demoníaca – deve ser procurada não na inexistência de uma religião 

firme e na ausência de uma crença em uma justiça absoluta e infalível, como sugere Brunner, mas antes nas próprias 

estruturas sociais que a própria Igreja ajudou a conservar. Enquanto o homem viver em um mundo de miséria, 

violência, escassez e egoísmo – arrisco-me a dizer, enquanto o homem for homem – a opção totalitarista – que, 

muito simplesmente, significa entregar os nossos destinos individuais ao poder absoluto que pretende curar-nos de 

nossos males – continuará, mais do que viva, convidativa. É o que sugere ARENDT: “Os nazistas e bolchevistas 

podem estar certos de que suas fábricas de extermínio, que demonstram a solução mais rápida do problema do 

excesso da população, das massas economicamente supérfluas e socialmente sem raízes, são ao mesmo tempo uma 

atração e uma advertência. As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários 

sob a forma de forte tentação que surgirá sempre que pareça impossível aliviar a miséria política, social ou 

econômica de um modo digno do homem” (1989:511). 
209

 Opinião com a qual não concordamos, já que basta observar os traços fundamentais do totalitarismo para 

perceber que se trata de um movimento calcado em uma percepção metafísica, absoluta e mesmo “sagrada” da 

realidade, posição completamente incompatível com o cientificismo, a pretensa neutralidade e a feroz postura 

antimetafísica do positivismo em geral. RECASÉNS SICHES enumera as principais características do totalitarismo. 

Note-se como são inconciliáveis com a orientação positivista: “Los totalitarismos fascista y nazi presentan, al igual 

que todas las demás direciones transpersonalistas, los siguientes caracteres, pero en un grado de máxima 

exacerbación: 1º Niegan el sentido y la misión morales del indivíduo. Proclaman que el hombre no tiene valor sino 

en la medida en que sirve al grupo como puro instrumento de él, y que, por tanto, el individuo carece de 

personalidad moral. 2º Divinifican al Estado; lo elevan a la categoría de Dios, de Dios único; y exigen una actitud 

religiosa de veneración y sometimiento absoluto. 3º Profesan un nacionalismo exaltado. 4º Son belicistas a 

ultranza, hasta el punto de afirmar que el hombre ha nacido para la guerra y que esta es su misión suprema; 

conciben la integridad de la vida de modo militar, la colectividad en todas sus actividades como un regimiento, y el 

país como un cuartel permanente. 5º Consideran al caudillo como un ser sobrenatural, sagrado e infalible. 6º 

Aspiran al ilimitado aumento de poder como suprema finalidad” (1970:505).  
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normativismo positivista – teria aberto espaço para a instalação dos regimes totalitários
210

. De 

acordo com Brunner, o positivismo jurídico – inimigo da fé e da religião – é 

 

 [...] o resultado inevitável, da perda, por parte do homem, da fé em uma lei 

divina, em uma justiça eterna. A alternativa, porém, é claramente visível. Ou 

existe um critério válido, uma justiça que se coloca acima de nós, um desafio 

apresentado a nós, e não por nós, uma norma padronizada de justiça a que estejam 

submetidos todos os Estados e sistemas jurídicos, ou não existe justiça alguma, 

mas somente o poder organizado de um modo ou de outro e instituindo-se como 

lei (apud KELSEN, 2000:208).   

 

Finalizando sua exposição, Brunner reconhece que a justiça humana é relativa e que deve 

se mirar na justiça divina (absoluta) mesmo sabendo que nunca irá reproduzi-la com perfeição na 

Terra, do mesmo modo que o geômetra jamais consegue traçar a reta ideal, mas apenas retas 

possíveis.  

A idéia de Brunner segundo a qual o totalitarismo é o resultado mais palpável do 

positivismo parece-nos – já o dissemos – completamente descabida. Os movimentos 

juspositivistas foram caracterizados – e criticados – pelo seu intenso apego à legalidade positiva, 

relegando as especulações metafísicas ao limbo das inutilidades. Ora, ARENDT já provou 

brilhantemente que os movimentos totalitários dispensam qualquer legalidade (1989:512 e ss.). 

A lei criada ontem pelo füher hoje não é mais válida devido às necessidades do momento. Isso 

apenas pode ser feito porque se acredita que há uma legalidade suprema, superior à legalidade 

positiva: é a legalidade da História que expressa o movimento necessário rumo ao futuro. Os 

nazistas, v.g., sustentaram que havia uma lei natural que os autorizava a guiar a humanidade 

rumo à perfeição. O totalitarismo, assim como o absolutismo monárquico, não conhece limites 

jurídicos. É o puro poder, factual em seu terror massacrante. Não reconhece a expressão “Estado 

de Direito” – dado fundamental de qualquer positivismo, inclusive e principalmente o kelseniano 

–, que lhe causa repugnância. Segundo ARENDT, para os movimentos totalitários as leis 

positivas não passam de detalhes mais ou menos dispensáveis: 

 

A esta altura, torna-se clara a diferença fundamental entre o conceito totalitário de 

lei e de todos os outros conceitos. A política não substitui um conjunto de leis por 

outro, não estabelece o seu próprio consensu iuris, não cria, através de uma 

revolução, uma nova forma de legalidade. O seu desafio a todas as leis positivas, 

inclusive às que ela mesma formula, implica a crença de que pode dispensar 

qualquer consensu iuris e ainda assim não resvalar para o estado tirânico da 

ilegalidade, da arbitrariedade e do medo. Pode dispensar o consensu iuris porque 

promete libertar o cumprimento da lei de todo ato ou desejo humano; e promete a 

justiça na terra porque afirma tornar a humanidade a encarnação da lei (1989:514-

515). 

 

Kelsen afirma que as idéias de Brunner apresentam um teor altamente político porque é 

impossível identificar qual é a justiça absoluta que iria, de acordo com o autor suíço, governar o 

mundo. Ademais, o argumento da linha reta por ele exposto é uma falsa analogia, pois não se 

pode comparar um valor com uma noção de geometria, que é uma ciência da realidade, do ser e 

não do dever-ser. A idéia de linha reta é plenamente concebível e cognoscível, ainda que não se 

possa traçar na realidade física a linha reta por excelência. Ao contrário, a idéia de justiça 

absoluta não pode sequer ser pensada racionalmente pelo homem.  
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  Dessa opinião dissente frontalmente Hannah ARENDT, que estudou a fundo a formação dos regimes totalitários: 

“A indiferença em relação aos negócios públicos e a neutralidade em questões de política não são, por si, causas 

suficientes para o surgimento de movimentos totalitários” (1989:363). 
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A doutrina de Brunner é completamente acientífica porque pressupõe a fé como elemento 

de participação mística do sujeito nos desígnios da autoridade suprema (metafísica). A crítica de 

KELSEN é, como sempre, extremamente convincente: 

 

[Bruner] interpreta erroneamente o positivismo relativista ao atribuir a essa 

filosofia a consideração de que o Direito positivo é apenas relativamente justo por 

não corresponder por inteiro à justiça absoluta. Essa consideração na verdade 

pressuporia a existência de uma justiça absoluta. O positivismo relativista 

considera o Direito positivo como apenas relativamente justo pelo fato de o 

mesmo assumir que uma justiça absoluta é incognoscível: que podemos ter uma 

crença religiosa no absoluto, ou seja, Deus, mas que não podemos compreendê-lo, 

que este se encontra, por sua própria natureza, além do conhecimento humano, 

não sendo, portanto, um objeto possível da ciência, a qual não pode ter nada a ver 

com o absoluto em geral e a justiça absoluta em particular (2000:211). 

 

Demais disso, é fácil notar empiricamente que nas sociedades humanas as concepções de 

justiça são extremamente variáveis. Tanto que a mais terrível das injustiças para Brunner, ou 

seja, o Estado totalitário, foi louvado e querido pelos teóricos dos regimes totalitaristas, visto 

como a inegável realização da justiça absoluta na Terra.  

Lado outro, a acusação de que o relativismo é responsável por regimes absolutistas é, 

como vimos, inexata: por meio da simples análise dos fatos históricos podemos observar uma 

vinculação mais do que casual entre relativismo filosófico/democracia e absolutismo 

filosófico/absolutismo político. Nesse ponto, o próprio Brunner, incoerentemente, admite que a 

Igreja teve um papel repressor e absolutizante na história da humanidade:  

 

A Igreja deve sempre lembrar-se, com vergonha, de que foi o primeiro mestre do 

Estado totalitário em quase todos os seus aspectos. A Igreja deu um exemplo ao 

Estado totalitário ao usar o Estado para intervir na vida privada – inquisição, 

política moral, monopólio da propaganda, perseguição de dissidentes e 

uniformidade compulsória são coisas que, em grande parte, devem ser-lhe 

imputadas (apud KELSEN, 2000:210). 

  

KELSEN conclui que a Igreja foi a mestra do totalitarismo não porque professava um 

positivismo relativista, antimetafísico e anti-religioso por definição, mas por ter ensinado e 

imposto a crença em uma justiça absoluta (2000:210). Assim como as demais doutrinas 

jusnaturalistas – contemporâneas ou antigas – o novo direito natural de base teológico-cristã é 

incongruente e incapaz de sustentar suas teorias de forma cientificamente satisfatória. 

 

 

3.7 – Conclusão geral sobre as teorias jusnaturalistas 

 

A noção de direito natural prova tudo, por conseguinte, nada
211

. Além disso, é uma 

doutrina inútil, pois dependendo do pressuposto (idéia de justiça) do qual se parte, chega-se a 

resultados extremamente diversos
212

 segundo nos informa KELSEN: “Na verdade, os princípios 

                                                 
211

 “Através dos métodos da doutrina do Direito Natural, que se baseiam em um sofisma, pode-se comprovar tudo e, 

portanto, nada” (KELSEN, 1998c:23). 

 
212

 A definição de “direito natural” é problemática inclusive para seus cultores. LUÑO PEÑA lista dezoito 

definições clássicas e contemporâneas que abaixo damos transcritas com o objetivo de demonstrar, ad nauseam, a 

imensa variabilidade e subjetividade conceitual que informam essa corrente milenar: “1.ª ‘Jus naturale est, quod 

natura omnia animalia docuit’. (Instituciones de Justiniano.) [...]. 2.ª También podría citarse como definición más 

apropriada de Derecho Natural que de Derecho de Gentes, la que como ‘Jus gentium’ consignam las Instituciones: 
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mais contraditórios têm sido apresentados como resultantes do conhecimento ‘do que somos’ ou, 

o que vem a dar no mesmo, como inferidos da natureza humana” (2000:383). GOYARD-

FABRE expõe o pensamento kelseniano acerca das contradições intrínsecas ao jusnaturalismo 

com clareza: 

 

Para fundar uma ordem de direito positivo, é por conseguinte preciso afastar-se de 

todas as figuras do direito natural, que, aliás, por seu próprio desenvolvimento, se 

tornaram totalmente contraditórias, aptas a provar ou justificar qualquer coisa, isto 

é, para não provar nem justificar nada. Convém acrescentar, ademais, que nenhum 

dos teóricos do direito natural é suficientemente conseqüente consigo mesmo para 

levar sua tese até o fim e recusar toda validade ao direito positivo (2002:349). 

  

O jusnaturalismo, ao contrário do que sustentam seus defensores, é uma forma vazia que 

adequadamente utilizada pode servir para negar ou afirmar qualquer idéia
213

: “Efetivamente, da 

                                                                                                                                                             
‘Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur, vocaturque jus 

gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur’. 3.ª ‘Jus naturale est conceptio homini naturaliter indita, qua dirigitur 

homo ad convenienter agendum in propriis actionibus’. (Santo Tomás de Aquino: ‘Summa Theologica’, I-II, q. 91, 

94, 95, 96.) 4.ª Derecho Natural es el conjunto de principios universales, absolutos e inmutables que se 

individualizan y concretan en otras normas y preceptos, derivados por conclusión y por determinación, para 

regular las diversas relaciones y situaciones de la vida social humana. (Definición tomada de la doctrina expuesta 

por F. Suárez en su obra ‘De Legibus’, L. II, Cap. 13) 5.ª Suárez distingue además entre Derecho Natural 

preceptivo y Derecho Natural dominativo. Derecho Natural preceptivo es el conjunto de preceptos universales, 

necesarios e independientes de toda previa determinación humana. Derecho Natural dominativo es el conjunto de 

preceptos cuya vigencia depende de la libre decisión humana tomada entre una serie de posibilidades igualmente 

lícitas en principio. (‘De Legibus’, L. II, Cap. 14 y 15) 6.ª ‘Jus naturale est dictatum rectae rationis, indicans alicui 

actui, ex ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali, inesse moralem turpitudinem aut 

necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae, Deo, talem actem aut vetari aut praecipi.’ (Hugo Grócio: 

‘De jure belli ac pacis’. L. I, Cap. L, número 10.) 7.ª ‘Jus naturale est dictamen rectae rationis circa ea quae agenda 

vel omittenda sunt ad vitae membrorumque conservationem, quantum fieri potest, diuturnum’ (Thomas Hobbes: ‘De 

Cive’, Capítulo 2, Nº 1.) 8.ª ‘Jus naturale est libertas, quam habet unusquisque potentia sua ad naturae 

conservationem suo arbitrio utendi et, per consequens, illa omnia quae eo videbuntur tendere, faciendi’ (Hobbes: 

‘Leviathan’, Cap. 14.) 9.ª ‘Derecho Natural es el conjunto de principios universales, absolutos, perfectos e 

inmutables, derivados de la propia razón humana, que rigen la conducta del hombre de acuerdo con el imperativo 

categórico’ (Definición adaptada a la doctrina expuesta por Kant en su Crítica de la razón práctica. Parte primera, 

L. I, Cap. 1, § 7.) 10.ª ‘Derecho Natural es el orden de la conducta buena y libre, relativa al cumplimiento de los 

fines de la vida. Derecho Natural es el sistema de actos o prestaciones con que libremente ha de contribuir cada ser 

racional, en cuanto de él depende, a que el destino de todos se efectúe en el mundo. Derecho Natural es el 

organismo de las condiciones que, dependiendo de la libertad de cada ser racional, son menester para el fin 

esencial de la vida.’ (F. Giner de los Ríos y A. Calderón: Principios de Derecho Natural. Parte general, Sección I.) 

11.ª ‘Derecho Natural es todo cuanto el hombre puede obrar directamente con su libre voluntad, según las luces de 

su natural discurso.’ (Taparelli: Curso elemental de Derecho Natural, Introducción.) 12.ª ‘Derecho Natural es el 

conjunto de leyes naturales impuestas necesariamente al hombre por el Creador, en virtud de su sapientísima 

Providencia.’ (J. Mendive: Elementos de Derecho Natural, pág. 19.) 13.ª ‘Derecho Natural es la facultad moral de 

obrar según las relaciones naturales, convenientes a la naturaleza del hombre, y capaces de ser conocidas por su 

razón.’ (J. Prisco: Filosofía del Derecho, Proleg. II, Cap. 3, n.º 28.) 14.ª ‘Derecho Natural es la regla y la facultad 

de obrar socialmente el hombre y las sociedades humanas, según la proporción marcada por la Justicia.’ (L. 

Mendizábal: Tratado de Derecho Natural. Tomo I, Cap. 1, n.º 5.) 15.ª ‘Derecho Natural es la totalidad de las leyes 

morales naturales que se refieren a la vida social de los hombres, prescribiendo a todos el dar a cada uno lo suyo.’ 

(V. Cathrein, S. J.; Filosofía del Derecho. Parte III, Cap. IV, Art. 2, pág. 192.) 16.ª ‘Derecho Natural es la 

expresión misma de la idea de la Justicia.’ (Le fur: ‘La théorie du Droit Naturel depuis le XVIII siècle.’ Droit 

Naturel et Droit Rationel, pág. 37.) 17.ª ‘Derecho Natural es el conjunto de principios jurídicos universales 

arraigados en todos los hombres, que regulan la vida social humana prescribiendo dar a cada uno lo suyo.’ (E. L. 

P.) 18.ª ‘Derecho Natural es el conocimiento racional de los principios que regulan la conciencia del deber de la 

conservación del orden, según el fin natural humano y el fin general de las cosas.’ (E. L. P.)” (1954:48-50). 
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 Ao discutir brevemente qual seria o fim do homem com base nas doutrinas do direito natural HART demonstra 

como essas doutrinas, à primeira vista semelhantes, são radicalmente opostas devido ao subjetivismo que lhes 

informa. A finalidade básica do homem seria manter-se vivo – perseverare in esse suo – mas com a proliferação das 
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natureza deduziu Locke a democracia, Filmer a autocracia, Cumberland a propriedade 

individual, Morelly a propriedade coletiva” (KELSEN, 1963:144-145). 

 

3.8 – O papel histórico eminentemente conservador do direito natural 

 

Se reconhecermos, como quer KELSEN, a acientificidade das doutrinas jusnaturalistas, 

tendo-as antes por resultados de divagações de mentes metafísico-religiosas localizadas em 

épocas e espaços bem delimitados, é forçoso concordar com a afirmativa segundo a qual o 

direito natural não é capaz de exercer qualquer influência sobre o direito positivo (1963:152-

154). Alguns autores jusnaturalistas – inclusive contemporâneos – defendem que o direito 

natural serve para melhorar e completar o imperfeito direito positivo, o que nos parece bastante 

questionável. Tome-se como exemplo a visão de LUÑO PEÑA: 

 

En la relación con el Derecho positivo, el Derecho Natural opera en esta triple 

hipótesis: a) En el caso de existencia de reglas positivas en las que hayan 

penetrado o estén incorporados los principios del Derecho Natural. b) En el caso 

de defecto de reglas particulares positivas. c) En el caso de reglas positivamente 

sancionadas, y contradictorias con dichos principios. En cada uno de estos 

supuestos, el Derecho Natural, como base que es del Derecho positivo, tiene la 

respectiva misión de interpretar y aclarar, suplir y ratificar sus prescripciones. Y si 

a ello se añade que, además de operar en la interpretación y aplicación de nuestro 

ordenamiento jurídico positivo, el Derecho Natural actúa como instrumento eficaz 

para la crítica y la reforma del mismo, habremos de convenir que incumbe al 

Derecho Natural una transcendental [sic] función, y por cierto de una indudable y 

magna actualidad (1954:57).  

 

O suposto “melhoramento”, – já que o ius naturalis teria feição fundamentalmente 

reformadora – operado pelas normas de justiça de um direito natural no direito positivo é tão 

relativo como esse primeiro. Um direito positivo “melhorado”, v.g., pela noção de justiça 

platônica seria um disparate para um direito natural hobbesiano (KELSEN, 1963:153-154). 

Graças à relatividade do direito natural – já demonstrada exaustivamente – tem-se que o 

direito positivo não pode ser “melhorado” ou “piorado” por uma ordem jusnaturalista. Não há 

qualquer critério científico que nos permita afirmar com certeza qual é o “melhor” e qual é o 

“pior” direito natural.  

Nada obstante, é possível elaborar uma outra questão que, essa sim, pode ser 

cientificamente respondida: as inúmeras doutrinas jusnaturalistas tiveram, como querem seus 

ideólogos, um papel transformador, revolucionário na história das sociedades humanas ou foram, 

ao contrário, conservadoras, configurando instrumentos eficazes para manutenção do status quo 

existente (KELSEN, 1963:154)? 

A resposta – infelizmente para os jusnaturalistas e felizmente para os críticos da idéia de 

uma ordem natural absolutamente válida – é que a noção de direito natural tem caráter 

predominantemente conservador (KELSEN, 1963:155). Basta notar a justificação da escravidão 

nos autores clássicos, seja abertamente em Aristóteles, seja de forma mais ou menos atenuada na 

pragmática visão dos estóicos que, apesar de proclamarem que a igualdade é um dos traços 

                                                                                                                                                             
teorias jusnaturalistas tal fim alargou-se: “Aristóteles incluía nele o cultivo desinteressado do intelecto humano e 

São Tomás de Aquino o conhecimento de Deus, e ambos representam valores que podem ser e têm sido contestados. 

Contudo, outros pensadores, entre os quais se contam Hobbes e Hume, têm estado dispostos a baixar o seu olhar: 

têm visto no objectivo modesto da sobrevivência o elemento central e indiscutível que confere bom senso empírico à 

terminologia do Direito Natural [...] Este simples pensamento tem de facto muito a ver com as características, quer 

do direito, quer da moral, e pode ser destrinçado dos pontos mais discutíveis da visão geral teleológica, em que o 

fim ou bem para o homem surge como modo específico de vida, acerca do qual os homens podem, de facto, estar em 

profundo desacordo’” (1996:207). 
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essenciais dos homens, sustentam que na prática uma nação ou um povo, por força da guerra, 

certamente dominará e escravizará outra. E o que dizer do direito natural medieval, que dominou 

com mão de ferro tanto suseranos quanto vassalos, tanto príncipes como servos? Em grande 

medida as doutrinas de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino foram as responsáveis – ao 

menos ideologicamente – pela legitimação e pelo aumento do poderio da Igreja, que se viu 

identificada com a voz de Deus na Terra, sendo suas ordens e decisões incontrastáveis. Um 

ótimo exemplo dessa postura conservadora
214

 pode ser encontrado nas palavras de São Paulo 

dirigidas aos servos, quando lhes ordena que obedeçam aos seus senhores
215

.  

A doutrina jusnaturalista medieval não prescinde em momento algum de uma 

fundamentação calcada em valores absolutos que encontram guarida na autoridade supraterrena 

do Deus unipessoal cristão. A Sua existência é que legitima o poder – inclusive político – dado à 

Igreja na Terra: 

 

O poderoso edifício da doutrina metafísica da escolástica medieval não pode ser 

logicamente isolado de sua política autocrática. Realmente, se a organização da 

sociedade humana é imaginada sob forma de monarquia universal – tendo como 

chefe o papa ou o imperador – é porque se concebe essa organização à imagem da 

soberania divina sobre o mundo (KELSEN, 2000:373). 

 

A influência do pensamento de Santo Tomás de Aquino foi imensa na Idade Média. Para 

além das óbvias referências à escolástica é de se lembrar que o filósofo, místico e poeta catalão 

Ramon LLULL (circa 1232/5 – 1316) aceita de forma irrestrita a doutrina tomista segundo a 

qual justiça é dar a cada um o que é lhe devido de acordo com o direito
216

, noção constituída por 
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 MENCKEN entende que a filosofia de Santo Tomás funciona de maneira a legitimar a realidade medieval sendo, 

por conseguinte, conservadora: “Foi preciso chegar a Idade Média, quando a sociedade na Europa começou a se 

reorganizar – ainda que penosamente – em bases comercias, para que se ouvisse falar do trabalho como uma 

obrigação geral. Santo Tomás de Aquino (1226-74) pregou-o como um corolário da sua doutrina das classes 

sociais fixas e imóveis. Era obrigação de certos escalões inferiores do homem a de trabalhar diligentemente, como 

era o dever dos nobres cultivar as humanidades, disseminar a fé e castigar os infiéis. Mas não havia revelação 

nisto, nem muita teologia. Santo Tomás, como sempre, falou poderosamente ex cathedra, mas falou mais como um 

sociólogo do que como um teólogo. Em outras palavras, sua teoria era simplesmente uma dedução lógica das 

necessidades sociais de seu tempo” (s./d.:82). 
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 KELSEN já notara que apesar de Paulo de Tarso aceitar a doutrina do amor pregada por Jesus, em várias 

passagens de seus escritos – especialmente nas “Epístolas aos Coríntios” – ele reproduz as práticas de retribuição 

próprias do direito romano de sua época (1963:87). Eis um eloqüente trecho de seus escritos acima referidos e 

endereçados aos servos: “Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração 

sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que 

fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. E estai 

certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo quer livre. [...] 

Todos os que vivem sob o jugo da servidão considerem seus senhores dignos de toda honra, para que não sejam 

caluniados o nome de Deus e sua doutrina. [...] Tal deve ser o tema de teus ensinamentos e de tuas exortações. 

Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina 

conforme à piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de 

palavras. Daí se originam a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de 

coração corrompido e privados da verdade, que só vêem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte 

de lucro é a piedade, porém quando acompanhada de espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao 

mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isto” (BÍBLIA 

SAGRADA, Ef. 6:5-8 e 1 Tm. 6:1-8). 
216

 Eis o que escreve o filósofo catalão em seu manual dedicado aos membros da Cavalaria: “Ao cavaleiro é dada a 

espada, que é feita à semelhança da cruz, para significar que assim como nosso Senhor Jesus Cristo venceu na cruz 

a morte na qual tínhamos caído pelo pecado de nosso pai Adão, assim o cavaleiro deve vencer e destruir os 

inimigos da cruz com a espada. E porque a espada é cortante em cada lado, e Cavalaria é para manter a justiça, e 

justiça é dar a cada um o seu direito, por isso a espada do cavaleiro significa que o cavaleiro com a espada deve 

manter a Cavalaria e a justiça” (2000:77). 
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Tomás de Aquino com base na formulação romana de Ulpiano (“[...] constans et perpetua 

uoluntas, ius suum cuique tribuendi”)
217

.  

Todavia, as conseqüências da aplicação prática da doutrina tomista no que se relaciona à 

justiça levam à justificação e à legitimação do ordenamento jurídico-social existente. É uma 

teoria autoritária e conservadora, como se pode observar no excerto abaixo retirado da obra de 

LLUL: 

 

Ofício de cavaleiro é manter e defender o senhor terreno, pois o rei, nem o 

príncipe, nem nenhum outro barão sem ajuda poderia manter justiça em suas 

gentes, logo, se um povo ou algum homem é contra o mandamento do rei ou do 

príncipe, convém que os cavaleiros ajudem a seu senhor, que é homem sozinho, 

assim como qualquer outro homem. Logo, o cavaleiro malvado que antes ajuda o 

povo que a seu senhor, ou que quer ser senhor e quer despossuir seu senhor, não 

segue o ofício pelo qual é chamado cavaleiro (2000:29). 

 

Mas foi talvez na Espanha do século XIII que a escolástica de Santo Tomás gerou seus 

frutos mais perenes. O neotomismo da escola espanhola de Suárez e outros não nos deixa 

dúvidas
218

. Nessa vertente teórica a identificação entre poder político e poder religioso é total
219

, 

não havendo possibilidade de resistência outorgada ao indivíduo quando se trata de adequar sua 

conduta às normas jusnaturais.  

Pois bem, a escola do direito natural em suas diversas versões e épocas – computadas 

algumas parcas exceções – nada mais fez do que justificar as ordens jurídico-políticas sob as 

quais se desenvolveu, fundamentando o cânone da obediência absoluta (KELSEN, 1963:155). 

Ressalta BOBBIO: 

 

Algumas correntes jusnaturalistas sustentam que um dos preceitos fundamentais 

da razão, e portanto da lei natural, é o de que é preciso obedecer aos governantes 

(é a assim chamada teoria da obediência). Para quem sustenta essa teoria, a norma 

fundamental de um ordenamento positivo é fundada sobre uma lei natural que 

manda obedecer à razão, a qual por sua vez manda obedecer aos governantes 

(1999b:64).  

 

KELSEN nota uma quebra de tal tendência conservadora apenas nas revoluções ocorridas 

em França e na América do Norte no final do século XVIII. Naquelas oportunidades o direito 
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 Para SALGADO, no que concorda com Kelsen, a definição de Ulpiano é formal e “[...] expressa tão só a vontade 

constante e perpétua de servir o direito, em suma, o dever de cumprir a lei: justo será cumprir a lei, que cria o 

suum” (1995:55). 
218

 De acordo com PAZ, as teorias jusnaturalistas do grande jurista espanhol serviram para justificar a monarquia 

absolutista espanhola: “A doutrina de Suárez – salvo certos aspectos de sua filosofia política – foi uma espécie de 

ortodoxia tácita da monarquia espanhola e seus expoentes e comentaristas mais destacados pertenceram à 

Companhia de Jesus” (1998:45). 
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 “O neotomismo considera a sociedade ‘um sistema hierárquico no qual cada pessoa e grupo servem a um 

propósito de ordem geral e universal que os transcende’. A sociedade não é um conjunto de átomos individuais, 

como a filosofia política da Idade Moderna, mas uma associação de subsociedades e subgrupos. O sistema é 

hierárquico e a hierarquia não é um produto do contrato social: pertence á ordem do universo e da natureza. Esta 

ordem hierárquica oferece um princípio reitor capaz de endireitar as injustiças, os abusos e as distorções: um 

soberano aceito por todos. A autoridade do príncipe se origina no povo; contudo, o príncipe não é responsável 

diante da sociedade, mas sim perante Deus. O neotomismo era uma filosofia destinada a dar uma justificação 

lógica e racional à revelação cristã; por sua vez, a pregação e a defesa da revelação cristã eram o fundamento do 

Império espanhol. A ortodoxia religiosa era a base de sustentação do regime político” (PAZ, 1998:54, grifos 

nossos). 
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natural foi utilizado como arma de combate
220

 para derrubar o velho e instaurar o novo 

(1963:155). Contudo, a história de um movimento intelectual não se faz com exceções e os 

jusnaturalismos, quase todos eles, inegavelmente foram representantes, mantenedores e 

defensores do poder constituído. 

 

 

3.9 – As relações entre o direito natural e o direito positivo segundo o 

jusnaturalismo 

 

Se aceitarmos o dogma jusnaturalista segundo o qual o direito natural é uma ordem reta 

imanente ao próprio homem, o direito positivo – artificial e falho – deverá ser tido como algo 

desnecessário e até mesmo perigoso por atentar contra a ordem jusnatural em certas ocasiões 

(KELSEN, 1963:156). Curiosamente, não é o que pensa a maioria dos teóricos jusnaturalistas. 

Apesar de concordarem que a ordem natural é hierarquicamente superior à positiva, eles jamais 

desconsideram ou anulam esta última. Para LUÑO PEÑA, por exemplo, não resta dúvida: o 

direito positivo deriva do direito natural
221

 e, portanto, é tão necessário quanto este. Segundo o 

autor espanhol a relação entre ius positivum e ius naturalis se dá da seguinte maneira: 

 

El hombre establece el Derecho inspirándose en las normas de la razón. Y siendo 

la ley natural norma primera de la razón humana, es evidente que toda ley e todo 

derecho establecido por el hombre, en tanto tendrá razón de ley cuanto derive o 

proceda de la ley natural; hasta el extremo de que, si en algo se aparta o disiente 

de la ley natural, ya no será ley, sino una corrupción de la ley (“Unde, omnis lex 

humanitus posita in tantum habet de ratione legis, in quantum a lege naturae 

derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet jam non erit lex, sed legis 

corruptio”. Santo Tomás: “Summa Theologica”. I – II, q. 95, Art. 2.) (1954:52). 

 

De acordo com HART, a doutrina jusnaturalista – que tem nas teorias de Santo Tomás de 

Aquino um dos seus momentos de maior brilho – expressa a dependência do direito em relação à 

moral, que passa a ser vista como ordem natural justa na qual o direito positivo encontra seu 

fundamento de validade
222

. 
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 O que não significa que o jusnaturalismo tenha resolvido seus problemas teóricos, aliás, muito pelo contrário, 

conforme afirma Alysson Leandro MASCARO: “A aposta do Iluminismo na universalidade do direito natural é a 

aposta na repetição infinita de certas práticas, ou então uma aposta de bom senso, ou então de boa vontade nas 

palavras de Kant, que escondem, por detrás de sua frágil armação estrutural, os interesses burgueses e sua 

necessidade de quebrar o Antigo Regime e de fazer do Estado e da política instâncias sociais domadas por leis 

burguesas. Daí o direito natural ter sido muito mais uma arma teórica, retórica e política, do que propriamente um 

princípio racionalmente explicitado e com marcas nitidamente universais” (2002:46). 
221

 “El Derecho positivo deriva del Derecho Natural por conclusión y por determinación. ‘Per modum 

conclusionum sicut conclusiones ex principiis.’ A modo de conclusión, en todo semejante al proceso derivativo de 

las conclusiones científicas. Así, del principio: ‘a nadie debe hacerse el mal’, deriva la conclusión de que no es 

lícito el robo, ni el asesinato, etc. ‘Per modum determinationis’, por determinación próxima, a la manera como lo 

particular deriva de lo genérico, común o abstracto. Esto modo derivativo guarda cierta analogía con lo que sucede 

en el orden artístico o arquitectónico: las formas o tipos genéricos se concretan en tipos y formas particulares. Así, 

por ejemplo, el tipo genérico, común y abstracto de edificio que el arquiteto concibe, se concreta en un proyecto 

determinado que viene a plasmar en este tipo o en aquel otro modelo de edificio, que convierte en realidad 

mediante su construcción material” (1954:52-53). 
222

 “A mais clara, talvez, porque é a forma de expressão mais extrema deste ponto de vista [que afirma a relação 

necessária entre o Direito e a Moral], é a que está associada à tradição tomista do Direito Natural. Ela contém uma 

afirmação dupla: em primeiro lugar, que há certos princípios de verdadeira moral ou justiça, passíveis de 

descoberta pela razão humana sem o auxílio da revelação, ainda que tenham uma origem divina; em segundo 

lugar, que as leis elaboradas pelos homens que contrariam estes princípios não são direito válido. ‘Lex iniusta non 

est lex’” (1996:170). 
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RADBRUCH sustenta que as relações entre o direito positivo e o direito natural são 

ambíguas
223

, pois ora o primeiro é justificado pelo segundo
224

 e ora é atacado (hipótese 

historicamente rara), sendo que a locução “direito natural” abrange manifestações muito variadas 

(1997:25). 

A supremacia do direito natural sobre o positivo é inegável para os jusnaturalistas
225

. A 

clássica tragédia de Sófocles, “Antígona”, está a demonstrar que mesmo o preço da vida é baixo 

se confrontando com a majestade e a inqüestionabilidade das normas jusnaturais imutáveis e 

sempiternas que vigoraram antes e vigoraram depois de qualquer direito positivo. Trata-se de um 

bom exemplo do conflito latente entre direito natural e direito positivo, que na antigüidade 

clássica sempre se resolvia em favor do primeiro
226

 (TRUYOL Y SERRA, 1970:127).  De 

acordo com os jusnaturalistas de todos os tempos – antigos, modernos e contemporâneos – o 

direito natural é o fundamento de validade material do direito positivo
227

. O direito positivo – 

que, nota Kelsen, só pelo fato de existir enfraquece o natural – somente deve ser seguido na 

medida em que refletir a justiça e a ordem jusnatural. Do contrario, é lícita a desobediência e 

todo direito positivo “antinatural” será tido por nulo ab origine
228

.  

Entretanto, na prática a grande maioria dos teóricos jusnaturalistas diminui ao máximo a 

possibilidade de tal conflito. Um dos argumentos mais utilizados é que o direito positivo deriva 

do natural por delegação e portanto ambos não podem ser logicamente contraditórios (KELSEN, 

1963:157 e ss.).  Afirma LUÑO PENÃ:  

 

El Derecho Natural no solamente es base y fundamento del Derecho positivo, sino 

que constituye en médio técnico más eficaz de control y de limite, de 
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 Para LUÑO PEÑA, autor abertamente jusnaturalista, essas relações não apresentam quaisquer dificuldades 

porque em todos os casos deve-se privilegiar o direito natural: “Las relaciones entre Derecho Natural y Derecho 

positivo pueden sintetizarse con Recaséns (Estudios de Filosofía del Derecho, Cap. IV), diciendo: a) El concepto de 

Derecho positivo postula en sí mismo y de un modo necesario un ideal de Justicia o Derecho Natural, 

independientemente de que lo encarne o no. La definición de Derecho positivo no pude hacerse sino en función de 

un postulado o de una intención jusnaturalista. b) El Derecho pertenece al reino de la teleología o finalidad; y el fin 

de cada institución, como el fin del Derecho, tan sólo se explica mediante la idea de la Justicia, o Derecho Natural. 

c) Si negamos el Derecho Natural, arruinamos los fundamentos del Derecho positivo, convirtiendo a éste en un 

fenómeno de fuerza. d) Si admitimos una Moral, será también preciso aceptar la idea de Justicia que permita la 

realización de la Moral” (1954:55). 
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 Um exemplo que vale por muitos é a tese de Francisco de Vitoria (1492-1546), para quem o direito natural 

fundamenta o direito positivo devido a três razões principais: 1ª-) A autoridade civil é constituída e fundada com 

base na ordem natural. 2ª-) A norma jurídica positiva contrária ao direito natural não tem validade nem cria qualquer 

direito, pois se assim não fosse o poder público se voltaria contra sua própria legitimidade, destruindo seu 

fundamento. 3ª-) O direito positivo contrário ao natural é injusto e não pode prevalecer (LUÑO PEÑA, 1954:33). 
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 “O direito natural sustenta como tese suprema a existência de um direito que sobreleva todo poder humano ou 

divino e que é dele independente. [...] Ao decretar as leis positivas, o legislador conserva os olhos fixados numa 

norma de validade universal, exemplar, coerciva para a sua própria vontade e para todas as outras” (CASSIRER, 

1997:322). 

 
226

 Dessa opinião discorda BOBBIO. Para ele o direito positivo, por ser específico, prevalecia na Grécia antiga em 

face do direito natural, que é generalizante. Segundo o jurista italiano se tratava de aplicar o princípio segundo o 

qual a norma especial derroga a norma geral (1999a). 
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 “El Derecho Natural es el fundamento del Derecho positivo. Según Renard, la ley y el contrato no son más que 

el canal construído por los hombres para explotar un principio de energía jurídica cuya fuente está por encima de 

los hombres” (LUÑO PEÑA, 1954:54). 
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 “[...] é necessário considerar duas formas [...] porque o Positivismo Jurídico tem sido rejeitado. Uma destas 

expressa muito claramente nas teorias clássicas do Direito Natural: afirma-se que há certos princípios de conduta 

humana, que esperam a descoberta pela razão humana, com os quais o direito feito pelos homens se deve 

conformar para ser válido” (HART, 1996:202). 
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complemento y de renovación del Derecho positivo. En efecto, dice Castán [...] 

que la validez del Derecho positivo ha de estar fundada en el Derecho natural; y, 

consiguientemente, aquél tiene como límites los que imponga el respecto a la ley 

natural (1954:56-57). 

 

Dessa maneira o direito positivo passa a ser visto como uma parte do direito natural. 

Seria aquela parcela do direito natural que se exteriorizou e que conta com a sanção jurídica para 

garantir seu cumprimento. É fora de dúvida, contudo, que o direito positivo submete-se à ordem 

jusnatural, que lhe é hierarquicamente superior. Aramburo, citado por LUÑO PEÑA, esclarece 

que a função do direito positivo é fazer respeitar as prescrições do direito natural, ainda que para 

tanto tenha que lançar mão da sanção stricto sensu
229

. 

No estoicismo romano a contraposição entre direito natural e direito positivo era bem 

conhecida, apesar de apresentar contornos esfumaçados e metafísicos. Para os estóicos existiam 

duas espécies de ordens jusnaturais: uma perfeita e outra imperfeita. A primeira vigorou somente 

durante a “idade de ouro”
230

, quando o homem – então visto como parte da natureza – era 

realmente bom, idéia abraçada séculos depois por Rousseau em seus delírios pré-românticos. 

Todavia, com a depravação dos costumes surgiu um direito natural imperfeito e igualmente 

depravado. O direito positivo nasceu também nesse contexto de decadência. É nele que se radica 

a sanção, elemento fundamental para a aplicação do direito natural imperfeito. Assim se explica 

a necessidade do direito positivo na “idade de ferro”, na qual já não vigora o direito natural 

perfeito, que não possuía sanção porque era cumprido espontaneamente (KELSEN, 1963:158). 

Nada obstante, mesmo as normas derivadas da versão imperfeita do direito natural devem ser 

obedecidas. KELSEN adverte que  

 

A idéia de um duplo direito natural é uma ideologia em si mesma contraditória 

cujo propósito essencial é a justificação do direito positivo. Tem um caráter 

totalmente conservador (1963:159). 

 

Ao seu turno, a teologia cristã – que bebeu da fonte estóica – encontra certa dificuldade 

para minimizar a contradição intrínseca entre direito natural e direito positivo. Pode-se notar tal 

dificuldade na própria atitude dos cristãos em relação à natureza: os primeiros deles, perseguidos 

e considerados uma classe inferior pelo Império Romano, sujeitos a uma vida de privações e 

sofrimentos, viam na existência terrena e na natureza um castigo, um mal a ser suportado. Seu 

ideal, alcançado duramente por meio de uma rigorosa ascese moral, é o mundo espiritual, 

contraposto ao mundo terreno, i.e., natural (KELSEN, 1963:160). 

Quando o cristianismo se tornou uma religião de Estado – e os prazeres da vida foram 

gozados pelos cultores dos mistérios dos Evangelhos – a doutrina cristã assumiu a feição estóica 

acima mencionada e passou a sustentar o seguinte: há um direito natural imperfeito porque há 
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 “El Derecho positivo (llamado Derecho historico por el profesor Aramburo: Filosofía del Derecho. T. I, págs. 

141 y sgtes. ) está contenido en el Derecho Natural como la planta en la semilla, como el río en el manantial, como 

la llama en el fuego; por donde no es más que un desenvolvimiento y como un reglamento pormenorizado de 

aquella ley primigenia, ya que se dicta y establece para la cumplida ejecución de la misma. ‘El Derecho Natural es 

positivo, porque es cierto, verdadero y efectivo, puesto que el Derecho histórico, o positivo, no hace más que 

traducirlo, así en su primer principio como en sus próximas y más remotas consecuencias; y estos caracteres 

constituyen la más perfecta positividad. La función del Derecho histórico, o positivo, consiste en expresar las 

conclusiones necesarias del Derecho Natural, determinar las aplicaciones circusntanciales o temporales del primer 

principio de Justicia, y garantir con adecuadas sanciones el cumplimento de unas y otras’” (1954:56). 
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 Essa é uma idéia recorrente no pensamento romano. Filósofos como Lucrécio e poetas do porte de Ovídio 

acreditavam que a civilização humana se desenvolvia ciclicamente, atravessando a idade de ouro que se 

desnaturaria, em razão dos vícios dos homens, em idades de prata e bronze e desembocaria em uma fase de 

decadência e desagregação, a idade de ferro (Cf., entre outros, OVIDIVS NASO, Metamorphoseon libri XV, I – 

mundi origo. quattuor aetates.). 
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uma humanidade imperfeita que optou pelo pecado original, devendo expiar sua culpa e buscar 

aquela “idade de ouro” original na qual a natureza e o homem eram unos e o direito natural 

imperava de forma inconteste
231

 (KELSEN, 1963:160).  Mas frise-se que mesmo o direito 

natural imperfeito da “idade de ferro”, do mundo corrompido dos homens, há de ser obedecido 

porque é a expressão da vontade de Deus (KELSEN, 1963:161). Nada escapa ao Deus cristão, 

nem mesmo a imperfeição. KELSEN critica tal concepção ao demonstrar a sua verdadeira 

finalidade, nitidamente conservadora: 

 

Se tal direito, porém apenas é, relativamente justo, então não é um direito natural, 

pois este – se pretende ser algo diferente do direito positivo – só pode valer 

enquanto absolutamente justo. Tal como o estoicismo, também a teologia cristã, 

com a sua teoria intrinsecamente contraditória de um duplo direito natural, visa 

essencialmente uma justificação conservadora do direito positivo (1963:161). 

 

Na obra de Thomas Hobbes os propósitos conservadores do jusnaturalismo são expostos de 

forma bastante clara, porque não recorrendo a uma teoria de um duplo direito natural, ainda 

assim o filósofo inglês exclui a possibilidade de qualquer conflito entre o direito positivo e o 

direito natural. Para Hobbes, ambas as ordens normativas são correlatas (KELSEN, 1963:162).  

O autor de “Leviathan” sustenta que o direito natural contém o direito positivo de modo 

que este é visto como parte essencial daquele. Segundo Hobbes, obedecer ao direito positivo é 

uma das exigências principais do direito natural. A teoria jurídica hobbesiana se resolve assim de 

forma bastante simples e direta: é praticamente impossível um soberano editar normas de direito 

positivo contrárias à ordem jusnatural, o que só ocorre se ele deseja a destruição do Estado ou se 

é louco. Por conseguinte, não é lícito desobedecer às ordens do soberano, que representa o 

próprio Estado ao qual as liberdades individuais foram alienadas (KELSEN, 1963:163). 

HOBBES declara expressamente: “Ninguém tem a liberdade de resistir à espada do Estado, em 

defesa de outrem, seja culpado ou inocente” (1977:176).  

Além disso, se uma ordem jurídica é globalmente eficaz tal é motivo mais do que 

suficiente para boa parte dos jusnaturalistas – inclusive Hobbes – sustentarem que Deus ou a 

natureza aprovaram o direito positivo vigente, pois do contrário o mesmo teria se despedaçado e 

desaparecido em pouco tempo graças à ação corretiva de tais entidades transcendentes. Contudo, 

objeta Kelsen, ser eficaz é um dos pressupostos de existência do direito positivo. A tese 

jusnaturalista quanto à eficácia do direito positivo equivale a uma tautologia: Afirma-se que se 

um direito positivo for eficaz ele estará de acordo com a ordem jusnatural. Ora, qualquer direito 

positivo tem que ser globalmente eficaz, pois do contrário não será tido como positivo. Pode-se 

notar que há na doutrina jusnaturalista uma presunção quase absoluta de que o direito positivo 

em vigor está de acordo com a ordem jusnatural pressuposta (KELSEN, 1963:163-164). 

Julgar o direito positivo tendo por base o direito natural é, antes de tudo, uma tarefa 

interpretativa. Entretanto, essa interpretação não pode ser efetuada por qualquer pessoa, mas 

unicamente pela autoridade que pôs o direito positivo, sob pena de se instaurar um verdadeiro 
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 Uma das interpretações que se dá ao livro do “Gênesis” é similar à idéia romana das quatro idades: inicialmente o 

homem gozava do jardim das delicias, tendo todas as frutas, legumes, verduras e alimentos em geral à sua 

disposição. Era unido ao Criador e à obra natural. Faltava-lhe, no entanto, o conhecimento do Bem e do Mal e a 

liberdade. Quando o homem quis ser como Deus e comeu o fruto proibido da árvore da sabedoria, tomando ciência 

do Bem e do Mal – o que antes constituía privilégio somente do Senhor – o tempo da inocência terminou e o ser 

humano, cônscio das “coisas do mundo” e liberto do fardo da imortalidade, passou a buscar seu sustento na terra, 

lavrando-a com o suor de seu rosto. Passou a trabalhar com aflição e dor em um mundo imperfeito que teimará e só 

a muito custo entregar-lhe-á alguns parcos bens que nada são se comparados ao jardim das delícias. Eis a grande 

tragédia do homem (ocidental), que somente começará a ser resolvida pelo Messias, já que Jesus soma à carga do 

conhecimento o duro peso da liberdade. Ambos os fardos devem ser suportados pela criatura que ousou se comparar 

ao seu criador. Para uma abordagem artístico-literária do problema cf. o capítulo “O grande inquisidor” da obra “Os 

irmãos Karamázov” (DOSTOIÉVSKI, 2001). 
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caos no qual os jurisdicionados somente cumprirão as normas que julguem justas e conformes ao 

direito natural. Ora, como a interpretação caberá sempre à autoridade que criou e mantém o 

direito positivo, conseqüentemente a possibilidade de se verificar um conflito entre a ordem ideal 

e a constituída é quase nula por razões obvias
232

. Tal afirmação encontra guarida no repúdio 

manifesto da maioria dos jusnaturalistas em relação à existência e à validade do chamado ius 

resistentiae
233

, já que o jusnaturalismo, no geral, visa à justificação da ordem jurídico-política 

vigente (KELSEN, 1963:165-166). KELSEN confirma nossas palavras e conclui: 

  

 [...] a doutrina do direito natural, que, de conformidade com a sua mesma idéia, 

tem de recusar toda a validade ao direito positivo enquanto tal, – na sua efectiva 

apresentação reforça substancial e plenamente a autoridade deste mesmo direito 

(1963:166). 

 

 

3.10 – O problema da justiça absoluta e a autonomia moral juspositivista 

 

Reconhecer a necessidade humana de se visualizar a justiça absoluta não é, de modo 

algum, um reconhecimento da validade do direito natural e da inutilidade do direito positivo 

frente a tal grau de questionamento. O fato é que o homem tem a necessidade profunda de se 

justificar lançando mão de conceitos, idéias, teorias e valores incontrastáveis (absolutos). Mas 

disso não resulta qualquer dever para o conhecimento humano, pois de um ser não deriva um 

dever-ser. Nossa razão pode apenas nos dizer até que ponto chegar. E ela nos diz que pela via do 

intelecto puro
234

 não há como formular ou validar uma idéia absoluta de justiça (KELSEN, 

1963:166-167). 
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 “No existe antítesis, y virtualmente tampoco se puede hablarse en absoluto de un verdadero dualismo entre el 

Derecho Natural y el Derecho positivo. Ambos derechos se integran, se complementan y se sostienen mutuamente” 

(LUÑO PEÑA, 1954:56). 
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 Instituto que, de forma surpreendente, surgiu na obra de Santo Tomás de Aquino, encontrando ampla aplicação 

no direito moderno, em especial no Direito do Trabalho, pois o empregado não está obrigado a cumprir as ordens 

manifestamente ilegais ou abusivas do empregador. Na formulação tomista original o direito de resistência 

significava que o súdito poderia resistir, inclusive lançando mão de armas e força física, às ordens e normas do 

príncipe que desobservassem o escalonamento legal e atentassem contra a ordem divina assegurada pelo direito 

natural. Hobbes também faz menção ao instituto, pois se o Estado romper o pacto social que celebrou com o 

indivíduo, não lhe garantindo segurança – única obrigação do Leviatã para com os homens, que abdicam de todos os 

seus direitos naturais (liberdade, igualdade etc.) e os transferem para o Estado –, é lícito que este descumpra as 

ordens do soberano e, por meio da revolução, substitua-o por outro líder político. 
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 RECASÉNS SICHES critica esse pressuposto teórico do qual parte Kelsen – próprio do positivismo filosófico 

estrito – inclusive porque o mestre teria desconsiderado as contribuições da axiologia contemporânea, especialmente 

aquelas presentes nas obras de Scheler: “Todos los argumentos que Kelsen ofrece para apoyar su doctrina, que él 

llama, con denominación muy discutible, ‘relativismo axiológico’, se basan en supuestos, que da por válidos sin 

ocuparse en lo más mínimo de fundamentarlos, así como también en algunos equívocos. El primer supuesto es el 

siguiente: que el área de lo racional científico está reducida solamente al campo de la experiencia sensible y de la 

razón deductiva. Por lo que se refiere a la razón deductiva, parece que Kelsen da por supuesto que ésta puede 

ejercerse válidamente tan sólo cuando se apoya en un hecho, o cuando parte de uno de los axiomas clásicos de la 

lógica formal tradicional [...] tal vez Kelsen, si fuese preguntado sobre la esencia de los valores, con independencia 

del problema sobre la jerarquía entre ellos, se decidiría por dar como respuesta una doctrina subjetivista. Y de 

hecho a veces dice, aunque refiriéndose a los conflictos de valores y no a los valores mismos singularmente 

considerados, que el juicio de valor está determinado por factores emocionales y, por lo tanto, tiene carácter 

subjetivo. Ahora bien, el reconocer que en los juicios intervienen factores emocionales no es equivalente a decir que 

por eso necesariamente los juicios de valor son tan sólo expresión de un sentimiento. Scheler, el más destacado 

creador de una doctrina objetivista de los valores, muestra, sin embargo, que es emocional el vehículo de la 

intuición mediante la cual captamos los valores” (1970:415-418). 
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A pergunta sobre a justiça absoluta não tem resposta racional e por isso se encaixa na 

célebre advertência de Wittgenstein: sobre o que não se pode falar, deve-se calar
235

. Mas o calar 

de Kelsen a respeito da justiça – relativa ou absoluta – não se assemelha ao de Schlick e dos 

neopositivistas lógicos em geral. Para o grande jurista, não é missão específica da ciência do 

direito tratar do problema da justiça, o que não impede que essa realidade seja objeto de estudo 

de outras disciplinas como, por exemplo, a Filosofia do Direito e a Política. 

O problema da justiça absoluta é um problema metafísico e meta-científico, não resolúvel 

pela razão humana
236

. Os que crêem em valores absolutos não concordam com tal afirmação e 

defendem a existência de uma justiça também absoluta que, naturalmente, deve ser imposta 

àqueles que nela não acreditam
237

. 

Uma teoria científica do direito positivo não está autorizada a reconhecer a existência ou 

a validade da justiça absoluta. Contudo, tal teoria não é uma massa amorfa que desconsidera a 

problemática dos valores no mundo jurídico. O positivismo jurídico não nega a importância dos 

valores que, certamente, são estudados pelo cientista do direito; no entanto, nesse estudo o jurista 

lança mão de critérios relativos, não impondo a observância de nenhum valor específico e – o 

que nos parece mais importante – não fazendo a definição de direito depender de um conceito ou 

idéia de justiça qualquer. E tal ocorre porque o positivismo jurídico admite unicamente uma 

moral relativista
238

 (KELSEN, 1963:167-168).  

Tal postura traz em si o elevado sentido da autonomia moral proposta por Kelsen como 

base do positivismo. Dizer que tanto a norma como a noção de justiça devem ser relativas e 

variáveis corresponde à afirmação segundo a qual o homem está sozinho no mundo. Para 

SARTRE, o ser humano é aquele animal condenado a ser livre
239

 (1997). Nem a natureza, nem 
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 É claro que o objetivo do nosso trabalho não é discutir qualquer aspecto da obra de um autor tão denso como 

Wittgenstein. Todavia, julgamos importante clarear o sentido da frase acima citada, pois muitas vezes o excerto final 

do “Tratado lógico-filosófico” é mal compreendido. Para tanto, lançamos mão da obra do professor TUGHENDAT, 

que é bastante didática neste ponto: “[...] Quando falamos do inefável, realmente falamos, e por isso se queremos 

tornar claro o que com isso queremos dizer, precisamos nos perguntar, por exemplo, como empregamos essa 

expressão lingüística ‘o inefável’. Vocês poderiam responder: mas e se não falássemos do inefável, se simplesmente 

apenas o sentíssemos? A dificuldade é precisamente que, ao colocar tal pergunta, nós naturalmente não podemos 

deixar de colocá-la lingüisticamente. Na medida em que filosofamos sobre a sensação do inefável, já estamos 

sempre  no terreno da linguagem; e quanto ao mais só podemos precisamente calar. Wittgenstein parece querer 

dizer: quem quer calar-se, deve calar-se, mas então deve realmente se calar; não se pode, de um lado, utilizar-se da 

fala e, de outro, resistir ao fato de ser tomado a sério como falante” (1992:52). 
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 “A tarefa do conhecimento científico não consiste apenas em responder às perguntas que lhe dirigimos mas 

também em ensinar-nos quais as perguntas que lhe podemos dirigir com sentido” (KELSEN, 1963:167). 
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 “[A crença na justiça absoluta] É essencialmente ligada à concepção de que o valor é imanente à realidade como 

uma criação ou emanação do bem absoluto. Essa metafísica tende a identificar a verdade, isto é, a conformidade 

com a realidade, com a justiça, no sentido da conformidade com um valor. Segue-se que um juízo sobre o que é 

justo ou injusto pode ser tão absoluto quanto um juízo sobre o que é verdadeiro ou falso. Os juízos de valor podem 

proclamar-se válidos para todos, sempre e em toda a parte, e não apenas em relação ao sujeito que julga, quando 

se referem a valores inerentes a uma realidade absoluta ou, vale dizer, quando instituídos por uma autoridade 

absoluta” (KELSEN, 2000:165). 
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 “É de per si evidente que uma Moral simplesmente relativa não pode desempenhar a função, que consciente ou 

inconscientemente lhe é exigida, de fornecer uma medida ou padrão absoluto para a valoração de uma ordem 

jurídica positiva. Uma tal medida também não pode ser encontrada pela via do conhecimento científico. Isto não 

significa, porém, que não haja qualquer medida. Todo e qualquer sistema moral pode servir de medida ou critério 

para tal efeito. Devemos ter presente, porém, quando apreciamos ‘moralmente’ uma ordem jurídica positiva, 

quando a valoramos como boa ou má, justa ou injusta, que o critério é um critério relativo, que não fica excluída 

uma diferente valoração com base num outro sistema moral, que, quando uma ordem jurídica é considerada injusta 

se apreciada com base no critério fornecido por um sistema moral, ela pode ser havida como justa se julgada pela 

medida ou critério fornecido por outro sistema moral” (KELSEN, 1997:76). 
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 Advirta-se que o sentido da condenação à liberdade na obra de Sartre não coincide com a idéia de autonomia 

moral propugnada por Kelsen e muito menos com sua noção de liberdade. Segundo o filósofo existencialista, não é 
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Deus, nem a razão jusracionalista e nem qualquer outra entidade supra-humana pode decidir de 

antemão o que é justo ou injusto: apenas o homem tem esse poder/dever
240

. Ele é o senhor do seu 

próprio destino. É livre. Eis o seu maior fardo. 

A Teoria Pura do Direito – com a sua pressuposição da norma fundamental – deixa ao 

indivíduo a tarefa de descobrir a justiça, que é sempre relativa. Dessa forma a tarefa axiológica é 

transferida para o homem, ser moral e autônomo que tem não apenas o direito, mas o dever de se 

questionar a respeito da justiça. Nesse sentido, o relativismo axiológico kelseniano apresenta um 

nível moral superior ao das éticas absolutas “[...] porque carga el individuo con la enorme 

responsabilidad moral de decidir por sí mismo sobre lo que es justo y lo que es injusto” 

(RECASÉS SICHES, 1970:419). 

O normativismo positivista nada impõe em termos de conteúdo. Graças a tal pressuposto 

metodológico surge essa espécie de autonomia moral aludida por Kelsen: é o indivíduo que 

deverá assumir a responsabilidade de, continuamente e por si só, responder à questão: o que é, 

aqui e agora, a justiça? A Teoria Pura do Direito não é capaz de efetuar a escolha de uma norma 

de justiça em nome do indivíduo porque ela é uma teoria antiideológica, i. e., é uma teoria que se 

recusa a valorar o direito positivo, querendo apenas conhecer cientificamente as suas 

estruturas
241

. A Teoria Pura do Direito também se recusa, com particular veemência, a servir a 

quaisquer interesses políticos, fornecendo às forças revolucionárias ou ao poder constituído 

ideologias por meio das quais a ordem político-jurídica vigente é deslegitimada ou legitimada 

(KELSEN, 1997:118). Conforme declara seu criador, a Teoria Pura do Direito 

 

 [...] impede que, em nome da ciência jurídica, se confira ao Direito positivo um 

valor mais elevado do que o que ele de fato possui, identificando-o com um 

Direito ideal, com um Direito justo; ou que lhe seja recusado qualquer valor e, 

conseqüentemente, qualquer vigência, por se entender que está em contradição 

com um Direito ideal, um Direito justo. Por tal fato, a Teoria Pura do Direito 

surge em aguda contradição com a ciência jurídica tradicional que – consciente ou 

inconscientemente, ora em maior ora em menor grau – tem um caráter 

“ideológico”, no sentido que acaba de ser explicitado. Precisamente através desta 

sua tendência antiideológica se revela a Teoria Pura do Direito como verdadeira 

                                                                                                                                                             
possível estabelecer qualquer limitação à liberdade do indivíduo exceto a própria liberdade como indeterminação. 

Assim, só não somos livres para deixarmos de ser livres (SARTRE, 1997). KELSEN entende que não se imputa 

algo ao homem pelo fato de se tratar de um ser essencialmente livre. Ao contrário: o ser humano é livre porque é 

possível imputar-lhe algo (1997:109). 
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 As palavras de KELSEN a esse respeito merecem ser sempre lembradas: “A circunstância de que este relativismo 

nos ‘deixa em apuros’ significa que ele nos obriga a tomar consciência de que a decisão da questão nos pertence, 

porque a decisão de saber o que é justo e o que é injusto depende da escolha da norma de justiça que nós tomamos 

para base do nosso juízo de valor e, por isso, pode receber respostas muito diversas; significa que esta opção 

apenas pode ser feita por nós próprios, por cada um de nós, que nenhum outro – nem Deus, nem a natureza, nem 

ainda a razão como autoridade objectiva – a pode fazer por nós. É este o verdadeiro sentido da autonomia moral ” 

(1963:168).  
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 Segundo Robert Walter: “[...] com a doutrina da norma fundamental deve também ficar claro que a Teoria Pura 

do Direito não leva a ordem jurídica positiva a uma ‘ordem superior’ – algo como uma ordem moral ou um direito 

natural. Ela deseja apenas, justamente, apresentar o direito positivo, de maneira exclusiva. Enquanto o apresenta 

apenas, precisamente, sob a forma de norma fundamental, permanecem no vazio todas as objeções que acusam a 

Teoria Pura do Direito de advogar a opinião de que todo homem estaria obrigado a ordenamentos positivos 

efetivos, ainda que estes sejam reprováveis. Essa questão continua ainda pendente de decisão. A Teoria Pura do 

Direito esclarece, com isso, por completo, a problemática da obediência ao direito: ninguém pode invocar, para sua 

justificativa final, o direito positivo. Cabe à consciência de cada homem a decisão moral de obedecer ao direito 

positivo ou rebelar-se contra ele. ‘O positivismo jurídico de Kelsen não justifica o direito positivo’, disse, 

acertadamente, Horst Dreier” (in KELSEN, 2003:23-24). 
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ciência do Direito. Com efeito, a ciência tem, como conhecimento, a intenção 

imanente de desvendar o seu objeto. A “ideologia”, porém, encobre a realidade 

enquanto, com a intenção de a conservar, de a defender, a obscurece, ou com a 

intenção de a atacar, de a destruir e de a substituir por uma outra, a desfigura. Tal 

ideologia tem a sua raiz na vontade, não no conhecimento, nasce de certos 

interesses, melhor, nasce de outros interesses que não o interesse pela verdade – 

com o que, naturalmente, nada se afirma sobre o valor ou sobre a dignidade desses 

outros interesses (1997:118-119). 

 

É fora de dúvida que uma epistemologia e uma metodologia como as de Kelsen 

envolvem uma implícita teoria axiológica que desconhece valores absolutos e sustenta que 

apenas por meio da aceitação de valores relativos a ciência pode cumprir seu papel. A realidade 

factual muda constantemente e é preciso que a ciência também esteja preparada para se 

transformar, o que somente é possível se ela abraça uma concepção axiológica relativista
242

. 

A dúvida e a crítica, que desde os gregos têm sido os motores que impulsionam a 

evolução do gênero humano, são elementos inadmissíveis para aqueles que como os 

jusnaturalistas acreditam em valores absolutos. As doutrinas dos variados jusnaturalismos – 

diversas entre si, contraditórias e mutuamente excludentes – não poupam o indivíduo de 

escolher, de uma vez por todas, entre uma delas. Entretanto, após efetivada a escolha  

 

[...] cada uma destas doutrinas jusnaturalistas dá ao indivíduo a ilusão de que a 

norma de justiça que ele escolhe ou pela qual opta provém de Deus, da natureza 

ou da razão, pelo que é dotada de validade absoluta, excluindo a possível validade 

de uma outra norma de justiça que se lhe oponha ou a contradiga e, por esta 

ilusão, muitos fazem um total sacrificium intelectus (KELSEN, 1963:168). 

 

 

3.11 – A função da norma fundamental no positivismo jurídico e das normas de 

justiça no jusnaturalismo 

 

A Teoria Pura do Direito e todas as doutrinas jusnaturalistas têm em comum um único 

aspecto: em ambas as formulações teóricas o fundamento de validade do direito positivo radica-

se em um elemento exógeno ao sistema jurídico-positivo. No primeiro caso se trata da 

Grundnorm, norma não-positiva pressuposta pelo pensamento jurídico de forma hipotético-

condicional
243

. Se considerarmos como globalmente eficaz a primeira ordem social organizada 
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 “A grande questão é saber se existe algum conhecimento da verdade absoluta, alguma compreensão dos valores 

absolutos. Esta é a principal antítese entre as filosofias do mundo e as da vida em que se insere a antítese entre 

autocracia e democracia. A crença na existência da verdade absoluta e de valores absolutos constitui as bases de 

uma concepção metafísica, e em especial, místico-religiosa do mundo. Mas a negação desse princípio, a opinião de 

que o conhecimento humano só tem acesso a verdades relativas, a valores relativos, e, por conseguinte, qualquer 

verdade e qualquer valor – assim como o indivíduo que os descobre – devem estar prontos para se retificar a 

qualquer momento e deixar lugar a outros valores e outras verdades, leva à concepção criticista e positivista do 

mundo, entendendo-se com isso aquela direção da filosofia e da ciência que parte do positivismo, ou seja, do dado, 

do perceptível, da experiência, que pode sempre mudar e que muda incessantemente e recusa, portanto, a idéia de 

um absoluto transcendente a essa experiência. A essa oposição entre filosofias do mundo corresponde uma 

oposição entre teorias dos valores, especialmente entre atitudes políticas fundamentais. À concepção metafísico-

absolutista está associada uma atitude autocrática, enquanto à concepção crítico-relativista do mundo associa-se 

uma atitude democrática” (KELSEN, 2000:103). 
243

 “Assim como Kant pergunta como é possível uma interpretação, alheia a toda metafísica, dos fatos dados aos 

nossos sentidos nas leis naturais formuladas pela ciência da natureza, a Teoria Pura do Direito pergunta: como é 

possível uma interpretação, não reconduzível a autoridades metajurídicas, como Deus ou a natureza, do sentido 

subjetivo de certos fatos como um sistema de normas jurídicas objetivamente válidas descritíveis em proposições 

jurídicas? A resposta epistemológica (teorético-gnoseológica) da Teoria Pura do Direito é: sob a condição de 
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sob um mínimo de coatividade, poderemos pressupor uma norma fundamental que preceitua o 

seguinte: as normas jurídico-positivas que compõem essa ordem devem ser cumpridas 

(KELSEN, 1963:169). Essa é uma resposta não-metafísica
244

 à milenar questão do fundamento 

de validade do direito. No segundo caso os fundamentos de validade são variados: Deus, a 

natureza, a razão, etc
245

.  

Todavia, em outros pontos fundamentais o positivismo jurídico e o jusnaturalismo 

divergem.  É verdade que em ambas as correntes teóricas o fundamento de validade do direito é 

exterior ao ordenamento jurídico-positivo, mas há uma diferença basilar: a Grundnorm 

kelseniana é jurídica, diferentemente dos fundamentos de validade jusnaturalistas. Dessa forma, 

na teoria kelseniana o fundamento de validade do direito encontra-se no próprio direito, e não em 

ordens ou elementos metajurídicos (KELSEN, 1963:170). Tal corresponde a uma reivindicação 

que remonta a Hegel, visto que ele criticara o jusracionalismo exatamente pelo fato do mesmo 

buscar seu fundamento de validade em uma razão abstrata e formal e não no próprio direito
246

. 

Ademais, quando o jusnaturalismo se pergunta sobre o fundamento de validade de uma 

certa ordem jurídica, isto é, se e por que tal ordem vale, responde o questionamento de forma 

categórica, afirmando que ela vale porque é justa, ou seja, está de acordo com os ditames do 

direito natural (KELSEN, 1963:170). Dessa maneira, para o ius naturalis uma ordem jurídica é 

realmente jurídica graças ao seu conteúdo. Se tal conteúdo é compatível com o direito natural em 

causa, diz-se que há direito positivo. Do contrário, sustenta-se o império do arbítrio. Assim, 

somente o direito natural poderia legitimar o direito positivo e conferir-lhe a característica de 

                                                                                                                                                             
pressupormos a norma fundamental – devemos conduzir-nos como a Constituição prescreve, quer dizer, em 

harmonia com o sentido subjetivo do ato de vontade constituinte, em harmonia com as prescrições do autor da 

Constituição” (KELSEN, 1997:215). Assim, parece não assistir razão a REALE quando o mesmo afirma que a 

norma fundamental kelseniana pode ser vista como uma norma do direito natural (1990:206).  
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 “Reconhecer que a condição de possibilidade da ordem jurídica pertence a um horizonte transcendental é uma 

questão de método e de problemática, não de metafísica e de ideologia” (GOYARD-FABRE, 2002:356). 
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 Hegel, interpretado por SALGADO, parece inadmitir que Deus e a natureza possam representar o fundamento 

último de validade do direito positivo: “Nem a vontade divina, que se põe na perspectiva da representação 

religiosa, portanto fora do objeto da filosofia, nem a base natural, porque não tem em si a sua própria justificação 

e porque o direito é cultura, dão a justificação do direito” (1996:343). Hegel critica especialmente o 

jusracionalismo, afirmando que as suas doutrinas empírico-formais supervalorizam uma parte (ou seja, os diversos 

fundamentos das teorias jusnaturalistas modernas) em detrimento do todo, com o que acabam por assumir uma 

postura ideológica na determinação dos traços essenciais do direito (SALGADO, 1996:345). Eis, nas palavras de 

SALGADO, a suma da crítica hegeliana dirigida ao jusracionalismo: “A rejeição do direito natural por Hegel, quer 

tenha fundamento na vontade divina, quer na razão humana ou na natureza, é uma rejeição que ao mesmo tempo 

assume o conteúdo dessa tradição, que encontrou guarida no Iluminismo. O que Hegel não aceita é o formalismo 

da razão procedente do Iluminismo e a tendência geral do jusnaturalismo em considerar o indivíduo como 

precedente à sociedade; disso resultou uma das mais combatidas idéias do direito natural, o contrato social. A 

precedência lógica do todo sobre a parte ou do povo sobre o indivíduo, de Aristóteles, é para Hegel o único modo 

do pensar ou do conceito, que, sendo universal, começa com o universal, como mostrou a Lógica. O contrato social, 

ainda que concebido logicamente (Rousseau e Kant) e não historicamente, faz do Estado um resultado do arbítrio 

individual, isto é, privatiza a origem do Estado” (1996:345-346). 
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“O direito natural, como teoria que procura a natureza do fenômeno jurídico e o fundamento último do direito 

positivo, tem de correto não se contentar com a imediatidade do direito positivo, mas sair em busca da sua 

inteligibilidade última. Entretanto, pressupõe outra ordem normativa externa ao direito, que lhe dá validade 

substancial. Ora, a resposta pelo fundamento último do conteúdo do direito está no próprio direito enquanto 

realidade efetiva e não enquanto algo separado do seu fundamento. O direito natural é posto como explicação 

externa do direito positivo de modo que cada um se fixa na sua posição, como coisas distintas e isoladas, só se 

conciliando por submissão ou justaposição de um no outro” (SALGADO, 1996:242). 
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“verdadeiro” direito
247

. LUÑO PEÑA expõe as idéias de Del Vecchio acerca dessa função 

legitimadora que, segundo seus teóricos, o direito natural possui: 

 

El Derecho Natural es el criterio que permite valorar el Derecho positivo y medir 

la intrínseca justicia del mismo. Los principios del Derecho Natural responden a 

una realidad íntima que puede quedar tan sólo como latente, pero que estará 

siempre viva e influirá en el futuro. De aquí se deduce la importancia, aun de 

índole práctica, del Derecho Natural, no solamente para el progresivo desarrollo 

del Derecho positivo, sino también para su misma aplicación (1954:55).  

  

As falhas do sistema de valoração jusnaturalista são óbvias. Trata-se, na realidade, de 

uma segunda valoração que antes já teve em mira o que é a justiça, pergunta que, como vimos, 

não pode ser respondida de forma absoluta. KELSEN defende que o mesmo problema acerca do 

fundamento de validade de uma dada ordem jurídica, se tratado a partir de um ponto de vista 

relativista – típico da Teoria Pura do Direito – somente será resolvido de forma hipotético-

condicional, nunca categórica (1963:170-171). Tal ocorre porque o fundamento de validade da 

ordem jurídica é, na teoria kelseniana, igualmente condicional
248

. Apenas se – e somente se – o 

ordenamento jurídico positivo objeto de estudo for tido como globalmente eficaz podemos 

pressupor – ou seja, pensar – a norma (dita fundamental) segundo a qual devemos nos conduzir 

conforme os mandamentos do direito positivo. A resposta que a norma fundamental oferece é, 

portanto, hipotética, com o que o cientista do direito se previne de dogmatismos como os que 

proliferaram e proliferam nas várias doutrinas jusnaturalistas (KELSEN, 1963:171). Sustenta 

com acerto GOYARD-FABRE: 

 

Na verdade, a ciência pura do direito não exclui a interrogação filosófica que 

incide sobre o fundamento de validade de qualquer ordem jurídica. [...] quando a 

teoria pura faz da questão do fundamento de validade de uma ordem jurídica, de 

acordo com sua postura geral, uma questão crítica da forma Quid juris?, a resposta 

que ela dá elimina qualquer dogmatismo: como diz Kelsen, é “uma resposta 

exclusivamente hipotética, isto é, condicional: se se considera o direito positivo 

válido, supõe-se que todos devem comportar-se conforme o prescrito pela 

Constituição primitiva, em conformidade com a qual a ordem jurídica positiva foi 

criada”. Temos aqui “o núcleo de verdade” da dinâmica jurídica. Toda a 

problemática da fundação do direito leva com efeito à “suposição” ou à “hipótese 
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 Na obra de Luño Peña existem centenas de citações de autores jusnaturalistas que confirmam tal visão. Como 

exemplos eloqüentes, transcrevemos abaixo trechos originais de Aramburo e Federico de Castro, respectivamente: 

“Por su categoría de subalterno y dependiente del Derecho Natural, el Derecho histórico, o positivo, es una simple 

interpretación, amplificación o glosario de aquél, y para ser moralmente obligatorio ha de concordar con su fuente, 

siendo írrito y vano en fuero de la conciencia de todo lo que a su fuente se oponga o contradiga” (apud LUÑO 

PEÑA, 1954:56). “Una idea firme del Derecho sólo puede obtenerse a base del Derecho Natural. Porque, el 

Derecho, o hay que basarlo en el Derecho Natural o es preciso abandonar la misma idea del Derecho [...]. Una 

regla, para ser Derecho positivo, no sólo tiene que ser válida, sino también legítima; y la legitimidad del Derecho 

sólo puede basarse sobre el inconmovible fundamento, sobre la rocas irrompibles del Derecho Natural y de la 

Revelación divina” (apud LUÑO PEÑA, 1954:57-58). 
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 “À primeira vista, a norma fundamental poderia parecer uma norma categórica, pois a proposição que a 

descreve reza: ‘Devo obedecer às ordens do legislador constituinte’. Esse dever não é, contudo, um dever 

incondicionado, e a norma fundamental não constitui norma categórica. Há uma condição, que é a vontade do 

intérprete do direito em ter esse objeto enquanto tal. A condicionalidade imposta por Kelsen diz: se quisermos dar à 

ordem jurídica uma interpretação normativa, se quisermos entender o direito enquanto um conjunto de normas 

válidas, ou, em outros termos, se quisermos dar aos atos de vontade da autoridade produtora de normas um sentido 

objetivo, devemos então pressupor uma norma fundamental. Esse caráter hipotético da norma fundamental está 

ligado, segundo o próprio Kelsen, ao relativismo da teoria do conhecimento adotado por sua Teoria Pura” 

(GOMES, 2000:155). 
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que a teoria pura qualifica de norma fundamental”, na qual o requisitório contra o 

direito natural encontra sua realização última. [...] o declínio dos absolutos está 

consumado e, com ele, os dogmatismos foram refutados (2002:349-350, 357). 

  

A Grundnorm tem importância unicamente para a verificação do fundamento de validade 

do direito
249

, jamais do seu conteúdo, que é determinado pelo processo de criação do direito 

positivo, i. e., pela política jurídica
250

. A norma fundamental não é norma de justiça e não 

legitima qualquer ordem jurídica transcendente que rivaliza com a positiva. Trata-se apenas de 

uma hipótese lógico-transcendental
251

 necessária para a pensabilidade de qualquer ordem 

jurídica globalmente eficaz. Nessa esteira de raciocínio escreve BOBBIO, não sem algum 

desconforto: 

 

A norma fundamental está na base do Direito como ele é (o Direito positivo), não 

do Direito como deveria ser (o Direito justo). Ela autoriza aqueles que detém o 

poder a exercer a força, mas não diz que o uso da força seja justo só pelo fato de 

ser a vontade do poder originário. Ela dá uma legitimação jurídica, não moral, do 

poder. O Direito, como ele é, é expressão dos mais fortes, não dos mais justos. 

Tanto melhor, então, se os mais fortes forem também os mais justos (1999b:67). 

 

Com base em tudo que restou dito conclui-se facilmente que a norma fundamental não 

pode ser utilizada como critério de valoração de uma certa ordem jurídica e, portanto, não está 

apta a representar o papel nefasto reservado a muitas normas de justiça jusnaturalistas: 

justificação ideológica, ética, jurídica e moral de ordens jurídicas que, em várias oportunidades, 
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 Escreve García Amado: “Y así como Kant halla la solución en las categorias a priori del conocimiento de la 

naturaleza, Kelsen la hallará, para su problema, en el presupuesto de la norma básica. Y en ambos casos se trata 

de expedientes formales que no sirven para prescribir o predeterminar contenidos al objeto de conocimiento, 

contrariamente a lo que es proprio de cualquier planteamiento metafísico de las mismas cuestiones. Por esta vía es 

por donde más detalladamente desarrola Kelsen la analogía de su doctrina de la norma basica con los 

planteamientos kantianos. Dice que así como las leyes trascendentales del conocimiento no son leyes de la 

experiencia, leyes naturales, sino las condiciones de toda experiencia, así la norma fundamental no es ella misma 

una norma jurídica positiva, sino sólo norma presuposta como condición de toda norma válida; y así como el 

mundo empírico no puede derivarse de las leyes trascendentales del conocer, sino únicamente ser captado a través 

de ellas, así el contenido del Derecho positivo no se deduce de la norma fundamental, sino que ésta se limita a 

fundamentar la validez de lo que viene dado empíricamente como norma dictada eficazmente con la pretensión de 

ser Derecho (Grundlagen, 338)” (apud GOMES, 2000:185-186). 
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 “[Na doutrina kelseniana] O fundamento de validade de uma norma não diz respeito a seu conteúdo, mas à sua 

forma. Poderá dizer respeito ao conteúdo, em determinados casos, quando a norma inferior é materialmente 

contrária à superior, mas apenas nesses casos específicos. A relação entre conteúdos dá-se, portanto, apenas entre 

normas jurídico-positivas e não entre uma norma jurídica e uma norma do direito natural, ou, ainda, entre uma 

norma jurídica e uma norma moral” (GOMES, 2000:149). 
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 Afirma GOMES: “A ordem superior, no Jusnaturalismo, é transcendente, pois é concebida com independência 

em relação à experiência, enquanto a norma fundamental é transcendental por tornar possível o direito. Prevalece, 

entretanto, a questão: a norma fundamental é uma norma que não é jurídica (pois não é norma posta) e enquanto 

norma transcendental, pressuposta pelo cientista jurídico, está em desacordo com o papel apenas descritivo da 

Ciência do Direito” (2000:165). Discordamos do autor em dois pontos: 1º-) A norma fundamental não é 

transcendental por tornar possível o direito, mas sim a ciência do direito. A norma fundamental responde à seguinte 

questão, feita à moda kantiana: “Como é possível o direito?”, e não “É possível o direito?”. Ora, o direito é possível; 

a sua existência é um fato inegável. Não se trata de querer saber se o direito é possível, mas como ele é possível. 2º-) 

Não enxergamos desacordo no fato de uma norma não positiva – mas pressuposta – fundamentar o direito que, 

como se sabe, deve ser descrito pelo jurista. A norma fundamental é condição hipotética para se descrever o direito; 

não é o direito mesmo. Se quero descrevê-lo, tenho que pressupô-la. Não há qualquer descompasso. 
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se mostraram excludentes, conservadoras e perversas. KELSEN reflete sobre a função da sua 

norma fundamental de índole positivista: 

 

 [...] a norma fundamental da Teoria Pura do Direito não pode ser – como o direito 

natural – um critério de apreciação do direito positivo e também não pode, 

consequentemente, ter a função que ao direito natural cumpre exercer em face do 

mesmo direito positivo e em razão da qual a teoria jusnaturalista é contraposta à 

teoria do direito positivo: a função ético-política da justificação (1963:171). 

  

Sem razão, portanto, a crítica de MARTIN, que entende ser a norma fundamental 

kelseniana uma espécie de direito natural. Para ele a Grundnomm é “[...] proche cousine, sinon 

soeur du droit naturel” (1997:392)
252

. Segundo o autor francês, “[...] la notion de droit naturel, 

au-delà de ses nombreaux avatars, se resume en la proposition que le droit n’est pas tout le droit 

et qu’au delà il existe quelque chose qui le fonde” (1997:389)
253

. Assim, o positivismo e o 

jusnaturalismo teriam em comum o fato de necessitarem, ambos, pressupor algo que dê 

fundamento à ordem jurídico-positiva. Parece-nos bastante óbvia essa idéia. Na verdade, o 

problema radica-se na natureza desse elemento fundamentador. As normas de justiça das 

diversas teorias jusnaturalistas têm função legitimadora e são valorativas. A norma fundamental 

kelseniana, ao contrário, serve de apoio para a construção de uma teoria que objetiva apenas 

conhecer o direito positivo enquanto tal. Simone GOYARD-FABRE entende que o 

jusnaturalismo e o normativismo kelseniano são formas contrapostas de se enxergar e entender o 

direito: 

 

Ao metajuridismo das doutrinas do direito natural, Kelsen responde [...] com o 

formalismo de uma lógica normativa; ao dualismo de tipo essencialista daquelas 

doutrinas, responde com “uma escalada de normas” que implica um monismo, 

cuja única raiz é a norma-base (Grundnorm), isto é, a chave da arquitetônica 

jurídica: por aí se vê que a geometria estrutural de uma ordem de direito obedece 

necessariamente à idéia-força de sistematicidade (2002:350). 

 

A norma fundamental da Teoria Pura do Direito tem função teorético-gnoseológica. 

Como monista que é, a Teoria Pura acredita em um único direito: o direito positivo. Por seu 

turno, o direito natural enxerga a realidade de forma dualista, posição que o coloca em uma 

situação de constante valoração e escolha daquilo que é o mais justo, o mais belo ou o melhor, 

mas muito mais freqüentemente do que é o mais conveniente e o mais vantajoso. 

Para um nazista jusnaturalista das décadas de 30 e 40 do século que findou tudo aquilo 

que não estivesse abarcado pelo direito nazi-germânico seria um arremedo de ordem jurídica. A 

norma de justiça pressuposta em seu sistema de valores – assentada na superioridade racial e 

intelectual ariana – não estaria na base de qualquer outro sistema jurídico, de modo que somente 

o direito nazista seria, para ele, um “verdadeiro direito”. Por outro lado, para um judeu 

positivista não havia sentido em falar – pelo menos não no contexto no qual se desenvolveu a 

segunda grande guerra mundial – em um direito judaico, já que inexistia uma ordem coativa 

globalmente eficaz convalidando a hipótese de uma norma fundamental que conferisse validade 

a tal direito. No entanto, teria forçosamente que reconhecer o direito nazista – que o esmagava – 

como verdadeiro direito porque nele a norma fundamental poderia ser pressuposta. E foi isso que 

o sempre criticado e hoje raras vezes celebrado Hans Kelsen fez. Ainda que tal lhe custasse suas 

crenças mais profundas em uma justiça absoluta, ele o fez em nome de sua única e verdadeira 
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 Tradução: “[...] prima próxima, senão irmã do direito natural”.  

  
253

 “[...] a noção de direito natural, desconsiderando seus numerosos avatares, se resume na proposição segundo a 

qual o direito não é todo o direito e que para além dele existe algo que o funda”. 
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paixão: a ciência, essa bela e indiferente dama que insiste em nos seduzir e jamais chega a nos 

beijar sequer as bochechas. 

4. ABSOLUTISMO FILOSÓFICO E LEGITIMAÇÃO DE REGIMES POLÍTICOS AUTOCRÁTICOS 

 

Sim, Atenas continuava bela e eu não me lamentava ter imposto as 

disciplinas gregas à minha vida. Tudo o que em nós é humano, ordenado 

e lúcido provém delas. Mas acontecia-me dizer a mim mesmo que a 

seriedade um tanto pesada de Roma, seu sentido de continuidade, seu 

gosto pelo concreto, haviam sido necessários para transformar em 

realidade o que permanecia na Grécia um admirável conceito do espírito, 

um belo impulso da alma. Platão escreveu A República e glorificou a 

idéia do Justo; éramos nós, porém, que, instruídos por nossos próprios 

erros, nos esforçávamos penosamente por fazer do Estado uma máquina 

apta a servir os homens, correndo o menor risco de esmagá-los. 

 

Marguerite Yourcenar
254

 

 

 

Depois de descrever o absolutismo e o relativismo filosóficos, Kelsen demonstra em que 

sentido e com que extensão tais idéias se refletem na realidade política das sociedades humanas. 

É de se notar, como já mencionado supra, que KELSEN não sustenta em nenhum momento que 

há uma relação necessária
255

 entre as díades valores absolutos/autocracia e valores 

relativos/democracia, uma vez que entre os termos existe, na verdade, uma relação de 

congenialidade
256

.  

BOBBIO também vislumbra um nítido parentesco entre o absolutismo filosófico e o 

poder absoluto ou de qualquer forma autocrático. Ao tratar do fundamento dos direitos humanos 

– que para ele só pode ser relativo, isto é, condicionado a certas circunstâncias de espaço e tempo 

bem delimitadas – o jusfilósofo italiano demonstra como a falácia do fundamento absoluto – 

ilusão devida, em grande parte, à doutrina jusnaturalista – se reflete nitidamente na forma de 

exercício do poder político
257

. 

                                                 
254

 YOURCENAR, 1980:222. 

 
255

 Afirma Sidney Hook que “[...] não existe, necessariamente, uma ligação entre uma teoria do ser ou do vir-a-ser 

e nenhuma teoria específica do campo ético ou político. Expresso de modo mais preciso, parece-me demonstrável 

que nenhum sistema metafísico determina, univocamente, um sistema ético ou político” (apud KELSEN, 2000:383).  
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 “Pois, assim como a autocracia é o absolutismo político, e o absolutismo político tem seu paralelo no 

absolutismo filosófico, a democracia é o relativismo político, e tem sua contraparte no relativismo filosófico. Poder-

se-ia tomar como analogia mais ou menos superficial entre a democracia e o relativismo o fato de que os princípios 

fundamentais da liberdade e da igualdade são característicos de ambas, de que o indivíduo é politicamente livre na 

medida em que participa da criação da ordem social a que está sujeito, assim como o sujeito cognoscente – 

segundo a epistemologia relativista – é autônomo no processo de cognição; e que a igualdade política dos 

indivíduos corresponde à igualdade dos sujeitos do conhecimento, fato que a epistemologia relativista necessita 

pressupor para evitar o solipsismo e o pluralismo” (2000:352-353). 
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 “Da finalidade visada pela busca do fundamento, nasce a ilusão do fundamento absoluto, ou seja, a ilusão de 

que – de tanto acumular e elaborar boas razões e argumentos – terminaremos por encontrar a razão e o argumento 

irresistível, ao qual ninguém poderá recusar a própria adesão. O fundamento absoluto é o fundamento irresistível 

no mundo de nossas idéias, do mesmo modo como o poder absoluto é o poder irresistível (que se pense em Hobbes) 

no mundo de nossas ações. Diante do fundamento irresistível, a mente se dobra necessariamente, tal como o faz a 

vontade diante do poder irresistível. O fundamento último não pode mais ser questionado, assim como o poder 

último deve ser obedecido sem questionamentos” (1992:16). 
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Há, sem dúvida, uma relação importante entre absolutismo/relativismo filosóficos e as 

duas principais formas de exercício do poder: democrática e autocrática
258

. O que ocorre é que a 

vinculação entre essas idéias não é fatal, ou seja, não é necessária, mas apenas provável, sendo 

certo que as teorias, tanto políticas como valorativas, são produtos da mente humana, sempre 

mutável e imprevisível, o que não pode ser desconsiderado
259

. Contudo, a ausência de 

necessariedade não invalida a hipótese kelseniana. Aliás, em se tratando de sociedades humanas, 

é difícil pensar em relações que sejam absolutamente necessárias, uma vez que tal tipo de 

subordinação é característica do mundo natural, regido por leis fatais e inquestionáveis.  

Assim, apesar da normatividade não ser ínsita aos valores, conforme dicção de Miranda 

Afonso, é inegável o papel legitimador que certas doutrinas filosóficas tiveram na história do 

pensamento. Para Kelsen, desde o início do pensamento filosófico há a tentativa de relacioná-lo 

com a política. Absolutismo e relativismo filosóficos refletir-se-iam, segundo o autor, nas 

concepções políticas autoritárias e democráticas, respectivamente. Na política o termo 

“absolutismo” designa de forma geral os governos autocráticos em que todo o poder estatal 

concentra-se em um único indivíduo ou grupo, sendo problemática a suposição da liberdade 

individual porque o vínculo entre governantes e governados se dá em razão do pressuposto 

fundamental de sua desigualdade intrínseca. Tal tendência encontra sua formulação empírica 

clássica na monarquia absoluta de Louis XIV; na época de Kelsen, se radicou no fascismo, no 

nacional-socialismo e no bolchevismo stalinista. Atualmente essa tendência autocrática não se 

apresenta de forma nítida, mas mediatizada, o que, todavia, não a torna menos autoritária. Basta 

observar a postura ditatorial de Estados como os EUA em relação ao restante do mundo, visto 

como desigual e, por isso mesmo, inferior e tutelável. Ao absolutismo político (autocracia) – em 

todas as suas formas – corresponde o absolutismo filosófico
260

. A concepção oposta ao 

absolutismo filosófico é o relativismo, que se reflete nos regimes democráticos; neles há uma 

suposição de igualdade – pelo menos formal – entre os cidadãos.  

De acordo com KELSEN, a crença em valores absolutos implica a existência de juízos de 

valor absolutos, válidos não apenas para o sujeito cognoscente, mas para todos os sujeitos que 
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 A idéia de relacionar valores e sistemas políticos segundo um nexo de probabilidade mais ou menos certo não é 

exclusiva de Kelsen, encontrando-se em outros autores, como, por exemplo, J. L. Stocks, que escreve o seguinte em 

sua obra “Reason and intuition” (1939): “Há uma estreita ligação natural entre a prevalência dos ideais 

democráticos na política e a prática do empirismo metódico na ciência e em outras esferas do conhecimento. [...] É 

surpreendente observar que os países nos quais a tendência empírica do pensamento tem sido mais persistente são 

também aqueles em que a democracia lançou raízes mais profundas. Sem dúvida, não se deve ao acaso que, entre 

as grandes potências da Europa, a França e a Inglaterra sejam, ao mesmo tempo, as mais democráticas e as mais 

empíricas em sua visão de mundo, enquanto a Alemanha, que é a menos democrática, é a que mais tende aos 

ambiciosos sistemas metafísicos” (apud KELSEN, 2000:383). 

 
259

 “A raiz comum do credo político e da convicção filosófica é sempre a mentalidade do político e do filósofo, a 

natureza de seu ego, ou seja, o modo como esse ego experimenta a si mesmo em sua relação com o outro, que 

também reivindica sua condição de ego, e com a coisa que não faz tal tipo de reivindicação. Somente reconhecendo 

que a formação dos sistemas políticos e filosóficos é determinada, em última instância, por peculiaridades da mente 

humana poderemos explicar por que o antagonismo entre esses sistemas é de tal modo intransponível, por que a 

compreensão mútua é tão difícil, quando não impossível, e porque existem paixões tão inflamadas envolvidas no 

conflito, mesmo que este se dê apenas na esfera intelectual, enquanto mera divergência de opiniões, não se 

configurando ainda como confronto na luta pelo poder” (KELSEN, 2000:162). 
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 “O paralelismo entre o absolutismo filosófico e o absolutismo político é evidente. A relação entre o objeto de 

conhecimento, o absoluto, e o sujeito do conhecimento, o indivíduo humano, é bastante similar à relação entre um 

governo absoluto e os seu súditos. Assim como o poder ilimitado desse governo não sofre a influência dos súditos, 

que são obrigados a obedecer leis sem tomar parte em sua criação, também o absoluto está situado além de nossa 

experiência, e o objeto do conhecimento – segundo a teoria do absolutismo filosófico – é independente do sujeito do 

conhecimento, totalmente determinado em sua cognição por leis heterônomas. O absolutismo filosófico pode muito 

bem ser caracterizado como um totalitarismo epistemológico. De acordo com esta visão, a constituição do universo 

certamente não possui um caráter democrático” (KELSEN, 2000:350). 
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possam conhecer. Assim: “A conseqüência inevitável do absolutismo filosófico é a 

personificação do absoluto, sua representação como o criador onipotente do universo cuja 

vontade é a lei da natureza assim como do homem” (2000:348). A assunção de valores absolutos 

leva a uma postura que inadmite a existência de valores diferentes daqueles tidos como os únicos 

corretos. Para o absolutismo filosófico, a possibilidade de discussão e de crítica dos valores que 

devem reger uma certa sociedade é nula. A conseqüência dessas idéias no campo político é a 

irresistível imposição de uma autocracia
261

. 

De acordo com os dogmas do absolutismo filosófico, o conhecimento deve apenas refletir 

a realidade supra-sensível em uma perspectiva meramente declaratória, ao contrário do 

relativismo de matriz kantiana
262

, no qual a relação sujeito-objeto se coloca em termos de 

criação. Nesta concepção, a liberdade do sujeito cognoscente é um requisito prévio para o 

conhecimento, pois o sujeito é, epistemologicamente, o criador de seu próprio mundo. Por outro 

lado, no absolutismo filosófico o sujeito cognoscente não tem autonomia: é regido por leis 

heterônomas imanentes à realidade objetiva, derivadas de uma autoridade absoluta e, portanto, 

metafísica.  

Mas a similitude do absolutismo filosófico com o absolutismo político (autocracia) não é 

apenas exterior, em termos de teoria do conhecimento. Inegavelmente o governo absoluto 
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 “Todo aquele que, na vontade e na ação políticas, puder invocar uma inspiração divina, uma luz supra-natural, 

também poderá ter o Direito de ficar surdo à voz dos homens e fazer prevalecer a própria vontade do bem absoluto, 

mesmo contra um mundo de adversários incrédulos e cegos. Por esse motivo, a palavra de ordem da monarquia 

cristã por graça divina podia ser ‘autoridade’ mas não ‘maioria’, palavra de ordem esta que se tornou a meta 

daqueles que defendem a liberdade intelectual, a ciência liberta das crenças em dogmas e milagres, fundada na 

razão humana e na dúvida da crítica, e que, politicamente, defendem a democracia. Realmente, todos que se 

apoiam apenas na verdade terrestre, aqueles para quem o conhecimento humano estabelece os fins sociais, podem 

justificar o uso inevitável da coerção para a realização desses objetivos apenas depois do consenso, pelo menos da 

maioria, daqueles cuja felicidade a ordem coercitiva deverá garantir” (KELSEN, 2000:106). 
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 Relativismo que Kelsen aprofundou e levou às últimas conseqüências, segundo GOYARD-FABRE: “Ao passo 

que a autocracia implica heteronomia, uma vez que são as normas produzidas pelo chefe político que se impõem, 

pela coação, a todos os sujeitos, a democracia implica autonomia, porque os criadores das normas (direta ou 

indiretamente, é um mero problema técnico) são também seus destinatários. Com essa filosofia da democracia, 

Kelsen levava ao apogeu, melhor do que o próprio Kant, a concepção kantiana da razão, ainda mais imponente em 

sua vocação prática que em sua função teorética” (2002:368). Nesta “filosofia da democracia” KELSEN não 

desconhece e enfrenta os riscos que o relativismo traz consigo: o solipsismo, ou seja, o isolamento do sujeito em si 

mesmo, e o pluralismo incontrolado, situação na qual vários egos pensam o mundo sem a possibilidade de aceitação 

de uma ou outra visão, pois todas são igualmente válidas. O grande jurista supera tais problemas ao conceber a 

igualdade fundamental de todos os sujeitos cognoscentes não como uma verdade em si, ontológica, mas como 

simples esquema metodológico: “Considerando, como verdadeiro relativismo, a mútua relação entre os vários 

sujeitos do conhecimento, esta teoria compensa sua incapacidade de assegurar a existência objetiva de um único e 

mesmo mundo para todos os sujeitos pela suposição de que os indivíduos, enquanto sujeitos do conhecimento, são 

iguais. Esta suposição implica também a igualdade dos processo de cognição na mente dos sujeitos e, assim, torna 

possível admitir que os objetos do conhecimento, assim como os resultados desses processos individuais, estão em 

conformidade, o que é confirmado pelo comportamento exterior dos indivíduos. Do ponto de vista do absolutismo 

filosófico, por outro lado, não é essencial a igualdade dos sujeitos; é, pelo contrário, a sua desigualdade 

fundamental em relação com o ser absoluto e supremo” (2000:349). Assim, a posição filosófica kelseniana não o 

leva ao ceticismo, como quer o neojusnaturalista John H. Hallowell (KELSEN, 2000:382). Segundo Gavazzi, o 

mestre vienense soluciona os problemas do relativismo – solipsismo e pluralismo – da seguinte maneira: “O 

relativismo filosófico de Kelsen sobre os valores – tema esse que deveria voltar a ser meditado pelos críticos, com 

mais atenção – tem consciência dos dois perigos que podem ser ocasionados pelo caráter subjetivo dos valores: por 

um lado, o solipsismo e, por outro, o pluralismo absolutamente indiferenciado. O primeiro levaria diretamente à 

admissão de uma realidade, a do ego, não menos metafísica do que as metafísicas tradicionais. O segundo, o 

pluralismo absoluto, implicaria a impossibilidade de comunicação entre os portadores de valores diversos, e 

portanto, no plano político, a impossibilidade de tomar decisões. Não é essa a conclusão de Kelsen, que sai do 

impasse mencionando exatamente o valor que, na construção precedente, ficara na sombra ou em posição 

subalterna: trata-se simplesmente de admitir que ‘os indivíduos, enquanto sujeitos do conhecimento, são iguais’” 

(in KELSEN, 2000:16). 
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precisa se justificar de maneira efetiva perante os governados, legitimando seu poder por meio de 

concepções que o autorizem a exercer o domínio sobre toda a sociedade de forma inquestionável. 

Segundo KELSEN, em um Estado que não seja laico o papel legitimador é representado pela 

religião. Se, por outro lado, trata-se de um Estado laico, proclama-se como absoluto o valor que 

lhe dá sustentáculo (2000:351).  

Se nos dermos ao trabalho de reler, como faz Kelsen, os escritos dos principais filósofos 

da tradição ocidental, notaremos como os grandes metafísicos são favoráveis à autocracia 

enquanto os representantes da filosofia relativista defendem a via democrática.  

Na antigüidade clássica, os atomistas como Demócrito e Leucipo discordavam da tese do 

imobilismo, mais tarde defendida por Aristóteles. Sustentavam que algo não pode ser causa e fim 

ao mesmo tempo, de modo que da imobilidade não surge a mobilidade. No plano da política 

rejeitavam o conservadorismo, preferindo a democracia e a liberdade à monarquia e à 

escravidão. O relativismo dos sofistas também foi evidente: não conheciam uma única verdade, 

de maneira que todas eram bem vindas, ainda que apresentadas com certa dose de hipocrisia. Na 

seara política preferiam a democracia, único locus no qual suas discussões poderiam ter se 

desenvolvido com plenitude e independência. Protágoras afirmava ser o homem – e não Deus – a 

medida de todas as coisas
263

. Em sentido diverso, Sócrates também foi um defensor da 

democracia e um relativista, já que sabia que nada sabia. Pelo seu amor às leis e ao governo 

democrático – que queria perfeito, livre da escravidão e do ceticismo sofista – foi condenado à 

morte pela cicuta (KELSEN, 2000:354). 

Lado outro, Platão – “[...] o maior metafísico de todos os tempos [...]” nas expressivas 

palavras de KELSEN (2000:353) – afirmava que tudo derivava de um mundo metafísico onde se 

localizam as idéias e as essências puras. Só ao filósofo caberia o governo da sociedade porque 

somente ele teria acesso a estas verdades supremas. Com sua extremada estratificação social o 

Estado platônico apresenta-se como um Estado autocrático, sendo que o filósofo grego entendia 

ser a democracia uma forma degenerada de governo na qual os pobres governam em detrimento 

da sabedoria. E para Aristóteles, em cuja teoria o absoluto se apresenta como motor imóvel, i. e., 

a causa primeira de todas as coisas, a monarquia hereditária é superior à democracia. 

RECASÉNS SICHES afirma sem meias palavras: “Las grandes filosofías jurídico-políticas de la 

Antigüedad clásica – Platón y Aristóteles – son transpersonalistas o totalistas” (1970:502). 

Na longa noite filosófica do medievo o relativismo não encontrou terreno propício para se 

desenvolver. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino julgavam encontrar na vontade de Deus 

o critério absoluto para a resolução de todos os problemas humanos, inclusive e principalmente 

os políticos. A monarquia ainda era vista como forma divina de se exercer o poder, como o 

provam a “Summa theologica” de Tomás de Aquino e o “De Monarchia” de Dante Alighieri. Por 

outro lado, Nicolau de Cusa defendeu teses acerca da incognoscibilidade do absoluto ao mesmo 

tempo em que rendia homenagem aos valores da liberdade e da igualdade entre os homens 

(KELSEN, 2000:354). 

A contraposição entre as correntes do pensamento ocidental no que tange ao absolutismo 

e ao relativismo na Filosofia e na prática política continua ininterruptamente na modernidade: 

 

Nos tempos modernos, Spinoza combinou seu panteísmo antimetafísico com uma 

franca preferência por princípios democráticos no âmbito da política e da moral; o 

metafísico Leibniz, porém defendeu a monarquia. Os fundadores ingleses do 

empirismo antimetafísico foram ferrenhos oponentes do absolutismo político. 
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 “Protágoras, o mais respeitado dos sofistas defendeu um relativismo gnosiológico e ético: o homem é a medida 

de todas as coisas. O subjetivismo implica a negação de uma verdade supra-individual: a verdade é relativa ao 

sujeito cognoscente. Esse subjetivismo é abrandado no campo da prática, já que Protágoras formulou uma teoria 

da justiça que não teve caráter radical. A idéia de justiça tem como base o acordo dos que vivem na cidade. O justo 

é, pois, aquilo que convém a cada sociedade, o que mostra uma postura antiindividualista ausente nos outros 

sofistas, ou, em outros termos, um subjetivismo coletivo” (GOMES, 2000:26). 
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Locke afirmava que a monarquia absoluta era incongruente com a sociedade civil, 

e sequer podia ser uma forma de governo. É verdade que Hume, o qual, muito 

mais do que Kant, merece o título de destruidor da metafísica, não foi tão longe 

quanto Locke; mas, no brilhante ensaio “Of the Original Contract”, escreveu que 

o consentimento do povo é o melhor e o mais sagrado fundamento de um 

governo, e em “Idea of a Perfect Commonwealth” esboçou a constituição de uma 

república democrática. [...] Já Hegel, filósofo do espírito absoluto e objetivo, foi 

também um defensor da monarquia absoluta (KELSEN, 2000:354). 

 

A relação das filosofias de Kant e Hegel com a prática política é complexa e merece 

maior aprofundamento. Bertagnoli entende que a justificação de políticas autocráticas com base 

no pensamento destes autores deve ser imputada não tanto a eles próprios, mas aos discípulos 

que lhes sucederam
264

. Contudo, não nega o autor que as teorias kantianas e hegelianas têm sido 

campos férteis para o desenvolvimento de autocracias: 

 

“A autonomia – diz o filósofo [Kant] – é o princípio da dignidade da natureza 

humana e de toda a natureza raciocinante”. Como se afastou, com o correr dos 

tempos, no setor político, grande parte da humanidade, desse ditame kantiano, 

constitui um fenômeno que oferecerá vasto campo de indagações aos sociólogos 

futuros, especialmente no próprio ambiente pátrio kantiano, onde as autonomias 

da vontade tanto se recurvavam às forças caudinas dos credores mais repulsivos... 

É que o dom da vidência nem sempre se abriga nas mentes filosóficas e, como 

dizia Jesus, ninguém é profeta em sua terra. De certo modo, porém, essas teorias 

vicejaram como parasitas às frondosas árvores kantianas e hegelianas, farto campo 

de implantações de extremismos da direita e da esquerda (in KANT, s.l.a:12). 

 

O absolutismo filosófico, especialmente o de matriz hegeliana, afirma a objetividade do 

Estado, que encarnaria em si um valor hierarquicamente superior e oponível ao indivíduo
265

. É o 
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 Com efeito, é curioso notar que a herança filosófica de Hegel foi repartida entre os chamados “hegelianos de 

esquerda” e os “hegelianos de direita” (MARCONDES, 2001). Em ambas as direções se desenvolve a idéia de um 

objetivismo estatal absoluto, noção que tem em Marx um dos seus pontos culminantes. Segundo a doutrina 

marxiana, apesar de o Estado ser dispensável na fase do comunismo, no momento em que se instaurasse a “ditadura 

do proletariado” seria necessário fortalecê-lo – o que implica limitar ao máximo a atuação do indivíduo e de sua 

consciência moral autônoma – com o fito de garantir o sucesso da futura sociedade comunista que, todavia, jamais 

chegou a nascer em qualquer parte do mundo. 
265

 RECASÉNS SICHES entende que na teoria política hegeliana não há espaço para o relativo e para o indivíduo: 

“La doctrina política de Hegel, paralela y análoga a la del romanticismo, constituye una de las aportaciones 

principales al pensamiento político transpersonalista o antihumanista. El hombre es persona, tiene una 

significación valiosa, no en tanto que individuo, como ser para sí mismo, antes bien solamente en la medida en que 

participa en el ‘Espíritu Objetivo’ del pueblo, encarnado en el Estado, y en tanto que se halla totalmente 

subordinado a éste. El hombre vale en la medida en que se desindividualiza y sumerge en lo general. Los hombres 

individuales quedan reducidos a pura alfafa para alimento del monstruo estatal, a mera carne de cañon” 

(1970:492). No entanto, cumpre-nos advertir que a concepção que liga por meio de um vínculo de necessariedade a 

noção de Estado ético hegeliano aos movimentos totalitários é tão descabida como a que sustenta ser o positivismo 

jurídico o antecedente lógico do nazismo e do fascismo. O pensamento de Hegel deve ser compreendido levando-se 

em conta seu contexto específico e também sua condição de obra humana, sujeita a acidentes, erros e falhas. É o que 

assevera SALGADO: “Não se tem de justificar Hegel, nem de condená-lo, como se fosse responsável pelo destino 

da Alemanha nos tempos subseqüentes. Hegel mesmo é formado no espírito do seu povo, com todas as virtudes e 

vícios, decorrentes do atraso da nação com relação aos países mais avançados economica e politicamente, na 

época, principalmente a França, que fez a experiência da Revolução de significado universal. Cada um é 

responsável pela forma que usa o pensamento desse grande pensador. A interpretação de Hegel tem de ser, 

portanto, do seu pensamento na sua estrutura e conseqüências lógicas e não nas adjacências externas, não 

decorrentes do desenvolver da idéia central da sua filosofia, especialmente da filosofia do Estado. Não se condena 

a obra aristotélica por ter Aristóteles pertencido à corte e ter justificado a escravidão como natural. De qualquer 

modo, a pesquisa recente sobre a atitude e convicção políticas de Hegel não autoriza concluir uma posição 
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que Recaséns Siches denomina de transpersonalismo
266

, visão de mundo segundo a qual o 

Estado vem antes do cidadão. Este último deve apenas se submeter aos ditames do todo, pois 

enquanto parte é inferior e submisso
267

. O Estado detém um conhecimento que, como ele 

próprio, é absoluto. Com isso abre-se caminho para que as liberdades civis sejam anuladas ou 

suspensas sine die e a noção de soberania popular eclipsada e transformada na idéia de 

“soberania”, que o Estado transpersonalista – onipotente e intransigente – exercita em relação 

aos seus iguais, ignorando olimpicamente os mais comezinhos princípios do direito 

internacional.  

No transpersonalismo o Estado é visto como entidade em si e para si, portadora de uma 

verdade absoluta e, por isso mesmo, incontrastável. O Estado se transforma em um organismo 

que existe independentemente da vontade de seus membros componentes, sendo que o 

governante ou o caudilho é venerado, já que ele seria uma espécie de ser onipotente, 

representante direto das potências metafísicas e por elas enviado para guiar o povo, 

paternalisticamente, rumo ao seu destino glorioso destino final. É claro que se no caminho desse 

destino existem outros povos não há qualquer problema em esmagá-los. Em uma tal ordem de 

idéias é perfeitamente aceitável a tese que sustenta ser natural o domínio que um Estado mais 

forte exerce sobre outros mais fracos
268

.  

Nos regimes autocráticos a visão contrária à oficial não é algo digno de ser considerado. 

Se alguém – e aqui falamos tanto de indivíduos quanto de Estados – crê que os valores que adota 

são absolutos, certamente não aceitará que a opinião alheia – ainda que majoritária – possa ser 

importante. Na verdade, a democracia é um estorvo para os que se julgam portadores do bem e 

dos valores absolutos, impostos à coletividade ainda que seja pela via da força. Da mesma forma, 

os direitos de participação, a tolerância e o debate são elementos completamente desnecessários 

para esse tipo de personalidade, já que os mesmos apenas se desenvolvem quando se acredita 

                                                                                                                                                             
‘reacionária’ (‘Konservativ-restuarativ’) de Hegel. É, pois, no texto e no contexto que se deve concentrar a crítica a 

Hegel” (1996:440-441).  
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 Não é difícil relacionar os vários transpersonalismos mencionados por Recaséns Siches com os absolutismos 

filosóficos e políticos de que fala Kelsen. Segundo RECASÉNS SICHES, as principais manifestações do 

transpersonalismo estão ligadas a movimentos filosóficos e políticos que pretendem ter um conhecimento absoluto 

da realidade: a filosofia da antigüidade clássica, o romantismo alemão, o hegelianismo, o tradicionalismo (contra-

revolução francesa ou “restauração”), o fascismo italiano, o nacional socialismo alemão e o stalinismo soviético 

(1970:502-511). 
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 “En las concepciones transpersonalistas, el hombre no es considerado como ser moral con dignidad, como 

persona que tiene una singular misión a cumplir por propia cuenta; por el contrario, es utilizado tan sólo como 

mero material para la realización de finalidades que transcienden su propia existencia moral, como pura cosa que 

se maneja como instrumento para fines ajenos a su vida; por tanto, se le valúa no como un sujeto que es sustrato de 

la tarea moral, sino únicamente como mercancía que tiene un precío, en la medida en que resulta aprovechada 

para una obra transhumana (ajena a la individualidad) que encarna el Estado” (RECASÉNS SICHES, 1970:492). 
268

 A atitude dos Estados em relação ao direito internacional se relaciona com a concepção política absolutista ou 

relativista que adotam. Nas autocracias o direito internacional não é levado a sério e, quando muito, é interpretado e 

aplicado de acordo com as normas internas do próprio Estado, que o subordina à sua Constituição. Ora, o direito 

internacional é um conjunto sistêmico de normas jurídicas que impõem deveres e conferem direitos aos Estados no 

plano internacional. Se ficar à mercê do direito interno de um dado Estado, perde qualquer sentido e força que 

poderia ter. E é exatamente dessa maneira vazia que o Estado autocrático enxerga o direito internacional: não passa 

de simples apêndice da ordem jurídica interna (KELSEN, 2000:351). Todavia, se deixarmos de enxergar o Estado 

como um ente supremo e o entendermos como simples substrato de uma relação específica entre indivíduos 

estabelecida por uma ordem jurídica, o dogma da soberania cai por terra. O Estado deve obediência às prescrições 

do direito internacional porque sua relação com os outros Estados é (ou deve ser) de igualdade e não de 

superioridade. A legitimidade do direito internacional se assenta na forma autônoma e cooperativa com que é 

construído. O Estado, desimbuído da coloração mística e metafísica que lhe conferem as construções teóricas 

absolutizantes, já não poderá se impor em relação aos outros, devendo se submeter ao direito internacional. Pois 

bem, tal somente é possível se o Estado assume pressupostos relativistas (KELSEN, 2000:352). 
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que juízos de valor antagônicos podem coexistir sem qualquer problema
269

. De acordo com o 

relativismo kelseniano, não há impossibilidade lógica ou moral de julgarmos ao mesmo tempo 

válidos dois ou mais juízos de valor diferentes
270

 (KELSEN, 2000:355). 

 Se – e somente se – não temos condições de saber de antemão quais são as soluções 

corretas para os problemas humanos é preciso discutir até chegarmos a um consenso. E essa 

discussão só é possível quando aceitamos que os valores são relativos
271

. Do contrário, o que nos 

resta é a aventura sem volta da obediência cega à autoridade, é a absorção do indivíduo pelo 

Estado, é a negação mais completa da liberdade, que antes de tudo se expressa como liberdade 

de pensar e, conseqüentemente, de discordar.  

Além da radical restrição que impõe à liberdade individual, o absolutismo político (i. e., a 

autocracia), tem outros dois traços característicos: é mentiroso e, em longo prazo, inoperante, 

pois não cumpre as promessas que faz. O monarca iluminado, o caudilho e o filósofo-rei não 

conseguem guiar as massas à terra prometida, à Cocanha encantada. Isso ocorre devido à 

extrema artificialização que as autocracias geram ao lidar com a realidade social, pois elas se 

julgam portadoras de uma verdade universal que, efetivamente, não corresponde aos anseios e às 

necessidades de uma sociedade plural, complexa e em constante mutação. O destino do 

absolutismo político – ancorado firmemente no absolutismo filosófico – é, portanto, o fracasso 

histórico. Nas exatas palavras de PAZ:  

 

A contradição que corrói as ideologias universalistas e acaba sempre por 

desmembrá-las consiste no seguinte: essas ideologias transcendem ideal mas não 

realmente as entidades sociais particulares que chamamos nações, classes, povos e 

grupos étnicos e culturais. Hoje existem tantos “socialismos” quanto nações 

“socialistas” (1998:55). 

  

Não se pode corroborar cientificamente a crença na existência de valores absolutos. 

Muito pelo contrário, o homem deve aceitar a relatividade axiológica e tentar construir a 

sociedade da melhor forma possível, assumindo a intransferível responsabilidade de ser livre. E 

isto só pode ser feito se conferirmos à palavra “liberdade” o elevado sentido de uma autonomia 
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 Gavazzi afirma o seguinte: “Ao relativismo filosófico sobre a verdade e os valores (mais ou menos corretamente 

identificado com o criticismo kantiano e com as suas derivações) corresponde, por outro lado, a atitude 

democrática em seu aspecto politicamente mais característico, ou seja, na possibilidade de rever opiniões e, 

conseqüentemente, decisões” (in KELSEN, 2000:15-16). 
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 “O princípio de que os juízos de valor possuem apenas validade relativa, um dos princípios fundamentais do 

relativismo filosófico, pressupõe que juízos de valor antagônicos não são lógica ou moralmente impossíveis. Um 

dos princípios fundamentais da democracia é o fato de que cada um deve respeitar a opinião política dos demais, 

uma vez que todos são livres e iguais. A tolerância, os Direitos das minorias, a liberdade de expressão e a liberdade 

de pensamento, tão característicos da democracia, não têm lugar num sistema político baseando na crença em 

valores absolutos. Esta crença invariavelmente conduz – e sempre conduziu – a uma situação em que aquele que 

afirma possuir o segredo  do bem absoluto arroga-se o Direito de impor sua opinião e sua vontade aos outros, que 

estão enganados. E, segundo esta concepção, enganar-se é cometer um erro e, portanto, tornar-se sujeito a 

punição” (KELSEN, 2000:355). 
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 “Quando se reconhece que só valores relativos são acessíveis ao conhecimento e à vontade humanas, a 

imposição de uma ordem social sobre os indivíduos relutantes só se justifica se tal ordem estiver em harmonia com 

a vontade do maior número possível de indivíduos iguais, isto é, com a vontade da maioria. Pode ser que a opinião 

da minoria, e não da maioria, esteja correta. Unicamente por causa desta possibilidade, que só o relativismo 

filosófico pode admitir – que o que está certo hoje pode estar errado amanhã – , a minoria deve ter o Direito de 

expressar livremente sua opinião, e deve ter todas as oportunidades de tornar-se a maioria. Apenas quando é 

impossível decidir de modo absoluto o que é certo e o que é errado pode ser aconselhável discutir a questão e, 

depois da discussão, chegar a uma solução de compromisso” (KELSEN, 2000:355-356). 
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não apenas política, mas principalmente intelectual
272

. Segundo KELSEN, a adoção de uma 

teoria relativista dos valores guarda relação estreita não apenas com a forma de exercício do 

poder político, mas também com a garantia de certa gama de direitos individuais: 

 

[...] a liberdade religiosa, a liberdade de opinião e de imprensa pertencem à 

essência da democracia; a ela pertence, acima de tudo, a liberdade da ciência, 

baseada na crença na possibilidade de conhecimento objetivo. O apreço à ciência 

racional e a tendência de mantê-la livre de qualquer intrusão por parte das 

especulações metafísicas ou religiosas são características significativas da 

moderna democracia como a que se tem formado sob a influência do liberalismo 

político (2000:183-184). 

 

A díade axiológica relativismo/absolutismo corresponde não só à prática política efetiva 

das sociedades humanas; também conforma tipos ideais de personalidade que, certamente, são 

importantes na análise das relações intersubjetivas que dão conteúdo aos regimes políticos. O ser 

humano pode ter uma tendência psicológica dirigida à dominação dos outros ou, ao contrário, 

pode preferir ao poder a verdade, hipótese na qual sua sede de conhecer suplanta a vontade de 

poder que não é mais do que uma manifestação do absolutismo político (autocracia): 

 

Psicologicamente, o absolutismo político corresponde a um tipo de exagerada 

consciência do ego. A incapacidade ou falta de disposição do indivíduo em 

reconhecer e respeitar seu semelhante como outro ego, como uma entidade do 

mesmo tipo de seu próprio ego originalmente vivenciado, impede que esse tipo de 

homem aceite a igualdade como um ideal social, do mesmo modo como que seu 

incontrolável impulso de agressão e seu intenso desejo de poder tornam 

impossíveis a liberdade e a paz enquanto valores políticos. É um fato 

característico que o indivíduo eleve sua autoconsciência ao identificar-se com seu 

superego, o ego ideal, e que o ditador investido de um poder ilimitado represente a 

si próprio o ego ideal. Portanto, não é de modo algum uma contradição, mas de 

um ponto de vista psicológico, bastante coerente afirmar que é esse o tipo exato 

de homem que defende uma disciplina rigorosa, inclusive a obediência cega e, na 

verdade, encontra a mesma felicidade em obedecer e comandar. Identificação com 

a autoridade – eis o segredo da obediência (KELSEN, 2000:182). 

 

O ego das pessoas responde de forma diversa aos estímulos do meio. O essencial é 

compreender que não há jamais um ego isolado, mas sim inserido em uma certa sociedade 

concreta. As relações – de igualdade, subordinação ou imposição – que o ego individual constrói 

com as outras individualidades psíquicas são, em grande parte, conformadoras de uma tendência 

ao absolutismo ou ao relativismo, tanto no campo político como filosófico. Ao tratar o tu como 

igual porque vê nele um semelhante, o ego se liberta de seu particularismo e é capaz de 

compreender e vivenciar a complexidade do mundo social e político. Em outras palavras: o ego 
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 “A idéia de liberdade, que se encontra na base do liberalismo político, não implica apenas o postulado de que o 

comportamento externo do indivíduo em relação aos outros indivíduos esteja submetido – até o ponto em que isso é 

possível – à sua própria vontade e, caso submetido à vontade do Estado, só pode tratar-se de uma vontade de cujo 

estabelecimento sua própria vontade participe, mas também implica o postulado de que o comportamento interno 

do indivíduo, seu pensamento, só estará submetido à sua própria razão e não a uma autoridade transcendental 

existente, ou supostamente existente, além da sua razão, uma autoridade da qual sua razão não participa pelo fato 

de a mesma não ser acessível a sua razão. O liberalismo inerente à democracia moderna não significa apenas 

autonomia política do indivíduo, mas também autonomia intelectual, autonomia da razão, que é a essência mesma 

do racionalismo” (KELSEN, 2000:184). 
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descobre que não está sozinho e, mais importante, que o mundo não gira em torno de seu 

umbigo
273

.  

II – O RELATIVISMO DA JUSTIÇA EM HANS KELSEN 

 

 

1. A JUSTIÇA E A AUTONOMIA MORAL DO POSITIVISMO RELATIVISTA 

 

No ensueñes lo muy lejano, 

Puedes dar lugar a dichas cercanas. 

¡Solo lo que tomas es tuyo! 

 

   Hans Kelsen
274

  

 

 

Como vimos, a tentativa de determinar o conteúdo universal e objetivo da justiça sempre 

orientou as doutrinas jurídicas jusnaturalistas. Todavia, com o avanço da ciência contemporânea 

o jusnaturalismo perdeu força e fôlego. Os limites do conhecimento humano, demarcados de 

forma clara e metódica na primeira das críticas kantianas, acabaram por se transformar – 

principalmente após a reformulação neokantista e a radicalização neopositivista – em obstáculos 

intransponíveis para a apreensão de idéias localizadas fora do espaço-tempo. A preocupação com 

a justiça passou a ser vista como uma questão puramente metafísica e, portanto, desprovida de 

sentido, como asseverou Carnap. O influxo logicista do neopositivismo da teoria da linguagem 

de Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein apenas viria confirmar o projeto da modernidade: 

libertar a Filosofia dos chamados “metaproblemas”, entre os quais estão todos os problemas 

éticos e morais até então tratados pelos filósofos. Atendendo a uma antiga reivindicação de 

Auguste Comte a tarefa da Filosofia seria modificada. A ela apenas caberia traçar uma 

enciclopédia das ciências na qual se unificassem os resultados parciais das diversas disciplinas 

científicas. A Filosofia se viu alijada de qualquer função crítica: somente deveria descrever – e 

não criticar para transformar – a realidade por meio de uma linguagem rigorosa. 

Os juristas, filósofos e pensadores que se questionavam acerca do fundamento do direito 

– questão de cunho inegavelmente filosófico e da mais elevada importância – não poderiam estar 

alheios a todas essas transformações. Em fins do século XIX e inícios do século XX a ciência 

jurídica, salvo algumas exceções, já havia renunciado a tentar conhecer o conteúdo universal da 

idéia de justiça, passando a identificá-lo ora com o convencionalismo social e ora com o poder 

que o mais forte exerce sobre o mais fraco. A verdade é que, dialeticamente, o Direito já 

começava a se preparar para uma mudança de atitude em relação a seus pressupostos teóricos. 

Impressionado, por um lado, pelo culto à lei praticado pelos exegetas franceses e, por outro, pela 

negação coerente do jusnaturalismo operada pelo historicismo de von Savigny, o pensamento 

jurídico engendrou o amplo movimento denominado positivismo jurídico, que também encontra 
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 “O ego só poderá honrar a pretensão do tu a ser também um nós se o indivíduo não considerar como essenciais 

as inegáveis diferenças existentes entre eles e os outros e se o ego, ou autoconsciência, sofrer uma redução parcial 

pelo sentimento de igualdade com os outros. É essa, exatamente, a situação intelectual de uma filosofia relativista. 

A personalidade cujo desejo de liberdade é modificado por seu sentimento de igualdade reconhece a si mesma no 

outro. Representa o tipo altruísta, pois não percebe o outro como seu inimigo, mas tende a ver um amigo em seu 

semelhante. É o tipo de homem solidário e pacífico, cuja tendência à agressão é desviada de sua trajetória original 

contra os outros e volta-se contra si mesmo, quando então se manifesta na tendência à autocrítica, na crescente 

inclinação a um sentimento de culpa e em uma forte consciência de responsabilidade. Não é tão paradoxal quanto 

possa parecer à primeira vista que a um tipo de autoconsciência relativamente reduzida corresponda uma forma de 

governo caracterizada pela autodeterminação, o que equivale à minimização do governo” (KELSEN, 2000:180). 
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 Estrofe final de um poema de Kelsen recolhido por ORDOÑEZ (s./d.).  
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raízes históricas e ideológicas no coativismo jurídico de von Jhering, no utilitarismo de Bentham 

e no positivismo analítico de Austin (BOBBIO, 1999). 

Ao lado do positivismo observa-se o nascimento da escola sociológica do direito; seus 

principais representantes se agrupam em duas vertentes: realismo jurídico norte-americano e 

realismo jurídico escandinavo. Para os realistas, assim como para os positivistas, o problema da 

justiça não tem nenhum sentido. A diferença é que para estes a falta de sentido deriva da 

impossibilidade lógico-científica de conhecer objetivamente a justiça. Por sua vez, a escola 

sociológica entende que o problema da justiça é insolúvel não devido a exigências lógico-

científicas, mas simplesmente porque não sendo o direito mais do que o resultado de fatos 

sociais, não há qualquer exigência intrínseca e necessária de se crer na existência de um 

elemento metafísico como a justiça. Apesar das enormes diferenças de suas doutrinas, é no que 

acreditam autores tão variados e importantes como os realistas norte-americanos (por exemplo, 

Karl Llewellyn, Jerome Frank e Thurman Arnold) e escandinavos (v.g., Axel Hägerström, A. 

Vilhelm Lundstedt, Karl Olivecrona e Alf Ross) 
275

.  

Como representante máximo do positivismo jurídico, seu ápice e o início de sua 

decadência (BOBBIO, 1999a), Hans Kelsen também renuncia expressamente a uma definição 

científica de justiça. Como cientista do direito, o eminente professor vienense observa que o 

conceito de justiça é diferente daqueles que dizem, e.g., o que é uma árvore ou o que é um 

Estado. Trata-se de um conceito que não possui a objetividade necessária para que seja 

considerado científico, dado que a ciência não opera com meros juízos de opinião ou juízos de 

valor no sentido estrito. Segundo Kelsen, algo que se pretenda científico deve ser detentor de 

uma validade universal, ou seja, deve valer para todos, sempre e em qualquer parte. E tal não 

ocorre com o conceito de justiça. As maiores mentes da história humana, desde filósofos até 

literatos, dispensaram suas férteis existências na tentativa de responder uma pergunta que, longe 

de ser vã, tem, no entanto, se revelado infrutífera: o que é a justiça?   

No vastíssimo mar de tinta que já foi gasto para se definir a justiça existem somente duas 

certezas: 1ª -) A justiça é um valor superior que deve ser observado para a felicidade da espécie 

humana
276

. 2ª -) Tudo o mais é controverso, inclusive os métodos idôneos para se alcançar a 

solução justa em um conflito concreto.  

Pois bem, a justiça é um valor e a maioria dos que pensaram na sua essência entenderam 

que o mesmo deve ter idêntico significado para todos os seres humanos, sendo assim 

incontrastável. Trata-se, portanto, de um valor objetivo. Todavia, é exatamente tal objetividade 

que Kelsen nega à justiça. De acordo com o eminente jurista, a questão da justiça se insere na 

problemática da resolução de conflitos de interesses ou valores
277

, ou seja, possui um sentido 
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 “O ceticismo de valôres é levado ao extremo por Alf Ross. Para êle os postulados fundamentais concernentes à 

natureza e à existência do homem, que informam a filosofia do Direito natural, são inteiramente arbitrários, o 

mesmo se podendo dizer das concepções morais e jurídicas desenvolvidas sôbre essa base. A filosofia dos valôres 

não passa para êle de uma ideologia excogitada para justificar certos interêsses políticos ou de classe. Nenhum 

regramento racional será capaz de demonstrar-nos se devemos ser como irmãos ou se o forte oprimirá o fraco. 

Todos os julgamentos de bem e mal se fundam em sentimentos emotivos e irracionais, e a justiça pode ser invocada 

em qualquer causa. ‘Invocar a justiça é o mesmo que dar murros na mesa: é uma expressão emocional, que 

transforma uma pretensão num postulado absoluto’” (BODENHEIMER, 1966:147-148). 
276

 “Kelsen se plantea el problema sobre lo que la justicia sea aplicada a un orden social. Llamraríase justo – dice 

– el orden social que regulase la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, de suerte que todos 

hallasen en este orden su felicidad. Justicia es, pues, felicidad social, felicidad de todos, garantizada por un orden 

social” (RECASÉNS SICHES, 1970:409). 
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 Segundo Recaséns Siches, essa identificação entre interesse e valor que Kelsen adota como pressuposto é algo 

discutível. Mas julgamos que tal não poderia ser diferente, pois para Kelsen o valor só se torna objetivo quando 

garantido por uma norma positiva. Todos aqueles valores que não estão compreendidos em uma norma positiva são 

queridos e respeitados apenas pelo indivíduo que os tem como valiosos, sendo, portanto, meros interesses. Eis o que 

escreve RECASÉNS SICHES: “De este examen sobre la justicia como felicidad, Kelsen saca la conclusión de que 

el problema de la justicia consiste en resolver conflictos de intereses entre los individuos. Y entonces da por 

supuesto que los términos ‘interés’ y ‘valor’ son equivalentes. A continuación plantea el problema axiológico en 
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altamente subjetivo
278

. Desse modo, existirão tantas noções e teorias da justiça quanto existirem 

pensadores que se dediquem ao estudo do tema, pois é fato bastante conhecido que mesmo 

pessoas que tiveram (e têm) experiências e condições de vida similares não possuem 

necessariamente interesses semelhantes.   

Continuando sua análise, Kelsen identifica a justiça como virtude individual apenas em 

um segundo momento do pensamento social. Antes de enxergar em si mesmo a justiça, o homem 

a percebe na realidade social, ou seja, em uma determinada ordem jurídica. A sociedade justa 

vem antes do homem justo porque o ser humano não é essencialmente justo ou injusto; é antes 

coagido pela razão a construir a sociedade justa, pois só assim poderá alcançar seu fim último, 

que é, segundo Aristóteles, a felicidade. Todavia, deslocar o problema da justiça da esfera do 

homem para a da sociedade não resolve o subjetivismo conceitual. Tampouco identificar justiça 

com felicidade anula o problema da existência de vários conceitos de justiça, alguns deles 

mutuamente excludentes: “Com a afirmação de que justiça é felicidade, a pergunta obviamente, 

ainda não está respondida, apenas protelada” (KELSEN, 1998c:2).                                                        

Kelsen chega à seguinte conclusão: se a ordem justa é aquela que proporciona felicidade 

a todos os seus membros, a justiça é algo impossível, pois não se pode garantir a felicidade 

completa e irrestrita – como deve ser a real felicidade –, a todos os indivíduos de uma tal ordem 

hipotética. Em alguns casos não muito raros a felicidade de uns implica a infelicidade de outros.  

Mas o que seria “felicidade”? Segundo Arthur SCHOPENHAUER, os homens somente 

são felizes quando suas necessidades são satisfeitas. Para o filósofo alemão, o homem tende à 

infelicidade, regra geral da existência humana
279

: “Cierto es que cada desdicha particular parece 

una excepción, pero la desdicha general es la regla” (1964:87). Enquanto está envolvido com sua 

subsistência, o homem não é feliz. Apenas quando atinge a suficiência, ou seja, quando satisfaz 

suas necessidades básicas – naturais e artificiais, estas criadas ex novo –, é que o ser humano 

pode ser feliz.  

                                                                                                                                                             
general, y el de la justicia en particular, simplemente como un problema de conflicto de intereses. No obstante, 

aunque así lo plantea – identificando valores con intereses, y considerando el problema de la estimativa como la 

cuestión de resolver conflictos de intereses o valores –, resulta que en el fondo estas cosas no son tan simples ni tan 

fáciles, ni siquiera para el mismo Kelsen. Pues Kelsen algunas veces habla sencillamente de valores, sin referirse 

necesariamente al conflicto de esos valores con otros. Al hablar de conflictos de valores menciona el conflicto que 

puede darse entre los valores de la vida biológica, la libertad, el honor de la patria, la seguridad social, la verdad, 

el bien común. Ahora bien, hay que distinguir algo que Kelsen no distingue, a saber: hay que distinguir dos 

problemas: a) El de la atribución de valor a esas calidades; y b) El del respectivo rango o jerarquía que se dé entre 

esos valores” (1970:417-418). Ao primeiro problema Kelsen realmente não se dedica. Em relação ao segundo, 

afirma que o conflito de valores não pode ser resolvido de forma absoluta: “Para solucioná-los, existem apenas dois 

caminhos: ou satisfazer um dos interesses à custa do outro, ou promover um compromisso entre ambos. Não é 

possível comprovar que somente uma, e não a outra solução, seja justa” (KELSEN, 1998c:23). Daí a necessidade 

da tolerância, valor essencial em um mundo no qual há pluralidade de valores objetivos e subjetivos. Os conflitos de 

valor só são resolúveis relativamente, i. e., tendo em vista as situações concretas de vida de uma sociedade real 

composta por homens situados no espaço e no tempo, como quer ORTEGA Y GASSET (1983). 

 
278

 É aqui que GOMES identifica a maior diferença entre as doutrinas jurídicas de Kant e Kelsen, apesar dos 

enormes pontos de contato existentes entre ambos: “Kelsen, [...], relativista, não acredita que a razão possa 

distinguir algo como bom a priori, ou, em outras palavras, o que pode ser considerado bom para um não precisa ser 

necessariamente considerado bom para outro. A diferença entre a norma fundamental e a liberdade kantiana 

decorre, portanto, da insuperável divergência entre a Ética kantiana, absolutista na linguagem kelseniana, e o 

relativismo filosófico que acompanha o positivismo de Kelsen” (2000:205). 
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 FREUD concorda com tal assertiva, embora trate o problema por meio de uma perspectiva diversa da de 

Schopenhauer: “Ficamos inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja ‘feliz’ não se acha incluída no 

plano da ‘Criação’. O que chamamos de felicidade no sentido maios restrito provém da satisfação (de preferência, 

repentina) das necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma 

manifestação episódica” (1997:24). Mas FREUD também escreve, poucas páginas depois, com esperança amarga: 

“A felicidade, no sentido em que a reconhecemos como possível, constitui um problema da economia da libido do 

indivíduo. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem que descobrir por si mesmo de 

que modo específico ele pode ser salvo” (1997:33). 
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Ao superar a natureza que o ameaça a todo momento com a morte, com a doença e com a 

incapacitação para o trabalho, o ser humano está apto a experimentar a felicidade. Mas, de 

acordo com Schopenhauer, ainda assim tal lhe será negado. Mesmo depois de vencer a barreira 

da subsistência elementar, haverá o ser humano de enfrentar as mazelas que a riqueza traz 

consigo. A acumulação de bens materiais com a qual se transforma a suficiência em opulência 

reduz o homem a escravo de seus próprios bens, retirando-lhe a oportunidade de cultivar o 

espírito. Além disso, na opulência não há amizade independente e muito menos amor 

incondicional, pois todos se aproximam do indivíduo abastado por força de interesses 

econômicos. Contudo, o verdadeiro mal da opulência é o tédio, pois o homem não mais encontra 

sentido em uma vida na qual inexistem desafios a serem vencidos
280

. 

Dessa forma, tanto os pobres quanto os ricos são infelizes
281

. O primeiro por ausência 

completa das condições básicas para a manutenção de uma vida digna; o segundo devido à 

construção de uma existência artificiosa, incapaz de fornecer-lhe as respostas das quais o ser 

humano necessita em seu íntimo. Assim, a felicidade é um bem praticamente inalcançável: 

 

Sea como fuere, todo hombre para quien apenas es soportable la existencia, a 

medida que avanza en edad tiene una conciencia cada vez más clara de que la vida 

es en todas las cosas una gran mistificación, por no decir un engaño... [...] Al paso 

que la primera mitad de la vida no es más que una infatigable aspiración hacia la 

felicidad, la segunda mitad, por el contrario, está dominada por un doloroso 

sentimiento de temor, porque entonces se acaba por darse cuenta más o menos 

clara de que toda felicidad no es más que una quimera, y sólo el sufrimiento es 

real. Por eso los espíritus sensatos, más que a los vivos goces, aspiran a una 

ausencia de penas, a un estado invulnerable en cierto modo (SCHOPENHAUER, 

1964:92 e 98). 
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 “A necessidade imperiosa do homem é assegurar a existência, e feito isto, já sabe o que fazer. Portanto, depois 

disso, o homem se esforça para aliviar o pêso da vida, torná-la agradável e menos sensível: ‘matar o tempo’, isto é, 

fugir ao aborrecimento. Livres da preocupação de assegurar a existência, e livres seus ombros de todo fardo moral 

ou material, êles mesmos constituem sua própria carga, e sentem-se felizes porque viveram uma hora 

desapercebida, embora isto significa que sua vida a qual se esforçam com tanto zêlo para prolongá-la, ficou 

encurtada pelo mesmo espaço de tempo. O aborrecimento merece tê-lo em conta; êle se reflete na fisionomia.  O 

aborrecimento é a origem do instinto social, porque faz com que os homens, que pouco se amam, se procurem e se 

relacionem. [...] A miséria é sofrimento pungente do povo; o desgôsto é para os favorecidos. Na vida civil, o 

domingo significa o tédio, e os seis dias, o desgosto. Sentimos a dôr, mas não a ausência da dôr; sentimos a 

inquietação mas não a ausência; o temor, mas não a tranquilidade.  Sentimos o desejo e a aspiração, como 

sentimos a sêde e a fome; mas, apenas satisfeitos, se acabam, como o bocado que, uma vez engolido, já não existe 

para o nosso paladar. Enquanto possuamos os três maiores bens da vida, saúde, mocidade e liberdade, não temos 

consciência dêles, e só com a perda dêles é que os apreciamos, porque são bens negativos. Somente os dias de 

tristeza é que nos fazem recordar as horas felizes da vida passada. À medida que os prazeres aumentam, nossa 

sensibilidade diminui; o hábito já não é um prazer. As horas passam lentamente quando estamos tristes; correm 

rapidamente quando são agradáveis; porque a dor é positiva e faz sentir sua presença. O aborrecimento nos dá a 

noção do tempo e a distração nos faz esquecer. lsto prova que a nossa existência é mais feliz quando menos a 

sentimos: de onde se deduz que mais feliz seríamos se nos livrássemos dela.  Uma grande alegria, assim não a 

julgaríamos se ela não viesse atrás de uma grande dor. Não podemos atingir um estado de alegria serena e 

duradoura. Esta é a razão porque os poetas são obrigados a rodear seus protagonistas de tristes ou perigosas 

circunstâncias, para no fim os livrar delas. No drama e na poesia épica, o herói sofre mil torturas: nos romances os 

heróis lutam pondo em relêvo os tormentos do coração humano. ‘A felicidade não passa de um sonho – dizia 

Voltaire, tão favorecido pelo destino? – a única realidade é a dôr’. E acrescenta: ‘Há oitenta anos que a 

experimento e nada faço senão resignar-me e dizer a mim mesmo que as môscas nasceram para serem comidas 

pelas aranhas, e os homens para serem devorados pelos desgostos’” (SCHOPENHAUER, s./d.:10-12). 
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 Tal comprova que ARISTÓTELES (1973) tem razão ao sustentar que a virtude está no meio termo. No presente 

caso, o medium é a suficiência, localizada à mesma distância da escassez e da opulência. Entretanto, Schopenhauer 

entende ser extremamente difícil atingir e manter essa situação intermediária. 
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Na mesma linha de Schopenhauer, KANT afirma que a felicidade consiste na satisfação 

total (não basta, portanto, a satisfação parcial) das necessidades e das inclinações do homem
282

. 

Ora, essas necessidades podem – e muitas vezes efetivamente são – destrutivas, egoístas e 

particularistas. A realização da felicidade completa de uns pode consistir na simples eliminação 

de outros. Além disso, como os bens e os recursos de uma sociedade são sempre limitados, 

atender às necessidades de uma classe – teoricamente, tal garante que os indivíduos que a 

compõem serão felizes – significa desatender outros grupos, o que, evidentemente, põe em 

manifesto a impossibilidade de se atingir a felicidade total
283

 e, com isso, a justiça absoluta. 

Escreve Herbert L. A. HART sobre o tema: 

 

Na maior parte dos casos, o direito só faculta benefícios para uma classe da 

população à custa de privar outros daquilo que eles preferem. O auxílio aos pobres 

só pode ser prestado a partir dos bens de outros; a educação escolar obrigatória 

para todos pode não só significar a perda de liberdade para os que desejam educar 

privadamente os seus filhos, mas pode ser financiada apenas à custa da redução ou 

do sacrifício de investimentos de capital na indústria, ou de pensões de velhice, ou 

de serviços de saúde gratuitos (1996:181). 

 

Reconhecido o problema, Kelsen passa a solucioná-lo. A felicidade garantida por uma 

ordem social deve ser objetivo-coletiva, e não subjetivo-individual. Para cumprir tal meta, a 

noção de justiça deve sofrer uma transformação: justo não é garantir tudo a todos, mas dar aos 

homens o que lhes é devido em sociedade segundo o direito vigente. Assim, é necessário 

pressupor alguns valores-guia que nortearão o ius suum social. Esses valores encarnarão a justiça 

entendida em um certo tempo e espaço, devendo sofrer hierarquização sob pena de se criar 

situações injustas nas quais um valor superior é preterido em favor de um valor inferior. Ora, a 

hierarquização apenas pode ser operada de modo subjetivo, pois novamente nos deparamos com 

o problema fundamental da inexistência de padrões objetivo-científicos para determinar o grau 

hierárquico dos valores adotados em uma sociedade particular
284

. Nem mesmo a ciência está 

autorizada a hierarquizar valores, já que possui feição cognoscitiva e não prescritiva. KELSEN 

adverte-nos que:  
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 O trecho em que o filósofo expõe suas idéias é brilhante, razão pela qual o damos transcrito: “Assegurar cada 

qual a sua própria felicidade é um dever (pelo menos indirectamente); pois a ausência de contentamento com o seu 

próprio estado num torvelinho de muitos cuidados e no meio de necessidades insatisfeitas poderia facilmente 

tornar-se numa grande tentação para transgressão dos deveres. Mas, também sem considerar aqui o dever, todos 

os homens têm já por si mesmos a mais forte e íntima inclinação para a felicidade, porque é exactamente nesta 

ideia que se reúnem numa soma todas as inclinações. Mas o que prescreve a felicidade é geralmente constituído de 

tal maneira que vai causar grande dano a algumas inclinações, de forma que o homem não pode fazer ideia precisa 

e segura da soma da satisfação de todas elas a que chama felicidade; por isso não é de admirar que uma única 

inclinação determinada, em vista daquilo que promete e do tempo em que se pode alcançar a sua satisfação, possa 

sobrepor-se a uma ideia tão vacilante [...] A inocência é uma coisa admirável; mas é por outro lado muito triste que 

ela se possa preservar tão mal e se deixe tão facilmente seduzir. E é por isso que a própria sageza – que de resto 

consiste mais em fazer ou não fazer do que em saber – precisa também da ciência, não para aprender dela, mas 

para assegurar às suas prescrições entrada nas almas e para lhes dar estabilidade. O homem sente em si mesmo um 

forte contrapeso contra todos os mandamentos do dever que a razão lhe representa como tão dignos de respeito: 

são as suas necessidades e inclinações, cuja total satisfação ele resume sob o nome de felicidade” (S./d.b:29 e 37). 
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 “Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes [...], podemos compreender melhor porque lhe é difícil ser feliz 

nessa civilização. [...] O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela 

de segurança” (FREUD, 1997:72). 
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 “[...] a relação entre meio e fim é uma relação entre causa e efeito, objetivamente determinável pela ciência, ao 

passo que o reconhecimento de um fim como valor supremo, que em si não é um meio para um fim ulterior, 

encontra-se além do conhecimento científico” (KELSEN, 2000:203). 
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Esse problema não poderá ser solucionado com os meios do conhecimento 

racional [...]. Isso significa que o juízo [do que é justo ou injusto, segundo uma 

escala de valores] só é válido para o sujeito que julga, sendo, neste sentido, 

relativo (1998c:4-5). 

 

Não houve e provavelmente nunca haverá consenso entre os homens sobre quais são os 

valores superiores e quais são os inferiores. Liberdade versus igualdade, afirma BOBBIO, é a 

batalha que perpassa a história do nosso longo século XX (1994). Para um padre católico e um 

monge budista a palavra “honra” não tem o mesmo sentido axiológico e sequer o mesmo 

significado literal. Entretanto, Kelsen reconhece que não podem haver seis bilhões de 

formulações de justiça no mundo. Ao contrário, existem sistemas morais mais ou menos aceites 

pelos indivíduos, que assim têm sua noção particular de justiça altamente influenciada pelas 

relações sociais que dão conteúdo aos referidos sistemas: “Todo sistema de valores, 

especialmente de uma ordem moral com sua idéia central de justiça, é um fenômeno social e, 

conseqüentemente, distinto conforme a natureza da sociedade na qual teve origem” (KELSEN, 

1998c:8). 

A criação – ou assunção – de valores pelo homem e por uma comunidade de homens é 

um processo psicológico que, desadmitindo o subjetivismo e a relatividade dos valores, 

pretende-os absolutos e objetivos, i. e., incontrastáveis. Tal se dá devido a uma particular 

necessidade psíquica do ser humano, qual seja, a de justificar sua conduta perante um padrão de 

moralidade que considera inquestionável. É por essa razão que na vida social a justiça é 

entendida como uma forma de justificação de meios para a consecução de fins pressupostos 

como últimos. Contudo, Kelsen sustenta que a justificação racional de uma conduta somente 

pode se dar de forma hipotética: se quero o fim X tenho que adotar o meio Y (ou W, caso haja 

uma pluralidade de meios e W pareça, sob certas circunstâncias, melhor que Y). No mundo dos 

valores não é possível uma justificação categórica, ou seja, de um fim último
285

. É evidente que a 

mente humana pode não se contentar com uma justificação condicionada e relativa. O homem 

aspira ao absoluto; é como o Fausto de Goethe, que quis o domínio do orbe terrestre sem 

perceber que era o momento – e não a eternidade – que guardava o sopro mais divino da criação. 

Mas do fato psicológico do homem precisar se justificar tendo em vista fins últimos não decorre 

nenhum dever para a ciência de reconhecê-los como existentes. 

Kelsen nega veementemente a idéia de uma justiça absoluta, pois do contrário o problema 

da justiça seria transferido para o campo da metafísica, terreno onde a fé representa a palavra 

final. Para a ciência, o saber vem antes da fé. O saber é o início e o fim do caminho do sujeito 

cognoscente. Tal caminho pode ser temperado com um fazer que, no entanto, é um “fazer 

sabendo” e nunca um “fazer tendo fé”. 

O positivismo jurídico, ao contrário do jusnaturalismo, não pretende se basear em valores 

e fundamentos absolutos
286

. Apesar do conteúdo valorativo da norma jurídica não ser objeto da 
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 “[...] la justificación de un fin que no sea un medio para otro fin, es decir, la justificación de un fin último, cae 

fuera de las posibilidades de demonstración racional. Ahora bien, sucede que la suposición de un último fin, o lo 

que es lo mismo, de un valor absoluto, es el meollo del problema ético en general y de la justicia en particular. Pero 

un último fin o valor absoluto no puede ser justificado objetivamente por vía racional – dice Kelsen –, porque lo 

único que la razón puede justificar es un medio para un determinado fin, mientras que un fin último significa por 

definición algo que no es medio para ningún fin ulterior. La razón humana no es capaz de satisfacer la necessidad 

que siente nuestra conciencia de hallar una norma absoluta de justificación de la conducta” (RECASÉNS SICHES, 

1970:410). 
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 Segundo BOBBIO, a busca de um fundamento absoluto para os direitos humanos é uma atitude tipicamente 

jusnaturalista e, como tal, destinada ao fracasso: “[...] os jusnaturalistas [...] supunham ter colocado certos direitos 

(mas nem sempre os mesmos) acima da possibilidade de qualquer refutação, derivando-os diretamente da natureza 

do homem. Mas a natureza do homem revelou-se muito frágil como fundamento absoluto de direitos irresistíveis. 

Não é o caso de repetir as infinitas críticas dirigidas à doutrina dos direitos naturais, nem demonstrar mais uma 

vez o caráter capcioso dos argumentos empregados para provar o seu valor absoluto. Bastará recordar que muitos 
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ciência do direito, isso não significa que o valor não deva ser estudado por outras disciplinas, 

conforme nota Gavazzi no prefácio que escreve para “A democracia” de Kelsen, sendo que em 

seu texto o autor italiano descreve as condições necessárias para a construção de uma teoria 

científica do direito tal como a Reine Rechtslehre
287

.  

Ao estudar os valores Kelsen lança mão da relatividade filosófica porque, como vimos, 

não admite valores absolutos. O relativismo dos valores significa, de modo muito simples, que os 

juízos de valor não podem ter sua pretensa natureza absoluta comprovada por meio do 

conhecimento estritamente científico. Todavia, o relativismo não impossibilita a 

responsabilidade moral. Ao contrário, sobreleva-a ao transferi-la para os ombros do indivíduo
288

.  

De acordo com os preceitos do relativismo axiológico, existem várias ordens morais e 

todas são igualmente válidas de antemão. É o indivíduo quem deve decidir qual delas é a melhor, 

qual dirá reger sua vida e por qual lutará. No jusnaturalismo tal possibilidade é negada ao 

indivíduo porque a escolha é posta nas mãos de Deus, da natureza ou da razão abstrata. Aos 

jurisdicionados cabe apenas seguir os mandamentos criados pelos entes transcendentes. Não há 

possibilidade de discussão. O positivismo relativista, por seu turno, imputa toda a 

responsabilidade moral ao indivíduo. Kelsen concebe a autonomia moral de modo que seja o 

norte de cada ser humano. Somos os únicos responsáveis pelos nossos destinos. O peso dos 

nossos erros e acertos não pode ser anulado, minorado, transferido, trocado, negociado ou 

esquecido. Esse é o verdadeiro sentido da autonomia moral da qual fala KELSEN
289

. Sem ela – 

que no mundo de hoje é mais dever do que direito – o homem está fadado a ser apenas objeto de 

sua história e não sujeito, como lhe é exigível. Apenas com os olhos abertos podemos 

compreender a realidade para nela atuar, conforme ensina Hannah ARENDT: 

 

A convicção de que tudo o que acontece no mundo deve ser compreensível pode 

levar-nos a interpretar a história por meio de lugares comuns. Compreender não 

significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou, ao explicar 

fenômenos, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da 

realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e 

suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós – sem 

negar sua existência, nem vergar humildemente ao seu peso. Compreender 

significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção, e resistir 

a ela – qualquer que seja (1989:12). 

 

                                                                                                                                                             
direitos, até mesmo os mais diversos entre si, até mesmo os menos fundamentais – fundamentais somente na opinião 

de quem os defendia –, foram subordinados à generosa e complacente natureza do homem” (1992:16). 
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 “Colocação entre parênteses de conteúdos, seja como conteúdos ‘nominais’ desta ou daquela ordenação, desta 

ou daquela norma, seja como comportamentos efetivos correspondentes ou não aos ‘conteúdos nominais’ (mas não 

o desconhecimento de que outras disciplinas possam e devam tratar disso)” (in KELSEN, 2000:2). 
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 “Kelsen nos dice algo que es azorante y que resulta inesperado después de lo que él sentó antes. ‘¿Cuál es la 

moral de esta filosofía relativista de la justicia? ¿Es que esta filosofía tiene alguna moral? ¿No es relativismo 

amoral o incluso inmoral... ¿Es el relativismo incompatible con la responsabilidad moral? Todo lo contrario! La 

doctrina de que los principios morales constituyen solamente valores relativos no significa que no constituyan 

valores; significa que no hay un solo sistema moral, sino que hay varios diferentes, y que, por lo tanto, se debe 

elegir entre ellos. [...] Si los hombres son demasiado débiles para cargar con esta responsabilidad, la pasan a una 

autoridad por encima de ellos, al gobierno, y, en ultima instancia, a Dios... El miedo a la responsabilidad personal 

es uno de los más fuertes motivos de la apasionada resistencia contra el relativismo’” (RECASÉNS SICHES, 

1970:412). 
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 “Essa teoria [relativista] afirma que existem várias ordens morais muito diferentes entre si e que, em decorrência 

disso, é preciso optar por uma delas. Assim, o relativismo impõe ao indivíduo a difícil tarefa de decidir por si 

mesmo o que é certo e o que é errado. Isso implica, sem dúvida, uma séria responsabilidade, a mais séria 

responsabilidade moral que um homem pode assumir. O relativismo positivista significa autonomia moral” 

(2000:382). 
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Quanto à legitimação de regimes políticos, o relativismo acredita que tal somente é 

possível se compreendermos a própria condicionalidade que se exige em uma tal construção 

teórica. Essa é a única forma de justificação que uma filosofia relativista pode se permitir no 

campo da política, já que não se baseia na religião ou na metafísica e  

 

[...] deixa a decisão sobre o valor social a ser posto em prática a cargo do 

indivíduo atuante na realidade política. Não tira, e nem pode tirar, de seus ombros 

o peso dessa séria responsabilidade (KELSEN, 2000:206) 

 

E é por não poupar o indivíduo de responsabilidades decisivas como essa que as pessoas 

resistem com tanto ardor a uma filosofia relativista. A maioria delas não está pronta para assumir 

as conseqüências de seus próprios atos ou, o que é pior, não quer fazê-lo. É preciso que alguém, 

seja uma autoridade metafísico-religiosa, seja um líder carismático ou mesmo a figura repressora 

do pai, lhes diga o que é a justiça e como devem efetivamente se comportar na sociedade. A 

resposta incondicional e obrigatória que tais autoridades fornecem apazigua, acalma e dilui a 

consciência daqueles que abdicaram da direção de suas próprias vidas. É um doce ópio que, 

todavia, tem se mostrado extremamente danoso para a espécie humana.  

Na medida que um homem desiste de conduzir moralmente a si próprio e delega tal tarefa 

a uma autoridade superior – Deus, a natureza, a razão ou o Estado – a idéia de autonomia moral é 

diretamente negada. Não se trata de contrapor duas ordens normativas – uma jurídico-positiva e 

outra moral – com o objetivo de negar a validade do direito vigente, procedimento típico das 

doutrinas jusnaturalistas. Estar consciente da autonomia moral no trato com a justiça nada tem a 

ver com desobediência civil. As razões que levam as pessoas a cumprir as ordens emanadas da 

autoridade competente são variadas. Não é necessário que o direito esteja de acordo com a moral 

que os indivíduos adotam para ser tido como válido. Da mesma forma, não é preciso acreditar 

que o direito, pelo simples fato de ser direito, é correto, justo, bom ou inquestionável. Trilhando 

o caminho aberto por Kelsen, HART declara que apesar de os homens se comportarem segundo 

um dado ordenamento jurídico, desse fato não nasce o dever de concordar acriticamente com 

seus conteúdos
290

. Mas, infelizmente, é esse acriticismo que se tem verificado no transcorrer do 

desenvolvimento de nossas sociedades
291

. 

 

 

 

2. CONTEÚDO DA NORMA DE JUSTIÇA, CIÊNCIA E VALORES: PARA ALÉM DE KELSEN OU COM 

KELSEN? 

 

E daí que sejamos mentirosos, maus e injustos, sabemos disso e 

deploramos isso, e nos afligimos por isso a nós mesmos, e nos torturamos 

e nos castigamos mais até, talvez, do que aquele juiz misericordioso que 
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 “Não há na verdade qualquer razão pela qual os que aceitam a autoridade do sistema não devessem examinar a 

sua consciência e decidir que, moralmente, não deviam aceitá-lo, muito embora continuem a fazê-lo por várias 

razões” (1996:202). 
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 Vejamos o que nos diz Henry David THOREAU: “A grande maioria dos homens serve ao Estado desse modo, 

não como homens propriamente, mas como máquinas, com seus corpos. São o exército permanente, as milícias, os 

carcereiros, os policiais, os membros da força civil, etc. Na maioria dos casos não há um livre exercício seja do 

discernimento ou do senso moral, eles simplesmente se colocam ao nível da árvore, da terra e das pedras. E talvez 

se possam fabricar homens de madeira que sirvam igualmente a tal propósito. Tais homens não merecem respeito 

maior que um espantalho ou um monte de lama. O valor que possuem é o mesmo dos cavalos e dos cães. No 

entanto, alguns deles são até considerados bons cidadãos. Outros – como a maioria dos legisladores, políticos, 

advogados, ministros e funcionários públicos – servem ao Estado principalmente com seu intelecto, e, como 

raramente fazem qualquer distinção moral, estão igualmente propensos a servir tanto ao diabo, sem intenção de 

fazê-lo, quanto a Deus” (1997:12-13). 
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nos julgará e cujo nome não sabemos. Mas temos a ciência, e por meio 

dela encontraremos de novo a verdade, mas dessa vez a usaremos 

conscientemente, o entendimento é superior ao sentimento, a consciência 

da vida é superior à vida. A ciência nos dará sabedoria, a sabedoria 

revelará as leis, e o conhecimento das leis da felicidade é superior à 

felicidade. 

 

Fiódor Dostoiévski
292

 

 

 

Ao dissertar sobre a concepção de ciência na doutrina de Kelsen, Miranda Afonso levanta 

um importante questionamento sobre sua função. Se, como queria Kelsen, a ciência servisse 

unicamente para a observação e para a descrição da realidade, ela não teria qualquer papel ativo 

no mundo, o que, a toda evidência, não corresponde à tarefa que ela vem desempenhando desde 

o seu surgimento. O objetivo de Kelsen – construir uma ciência independente das determinações 

do poder político
293

 – é louvável, mas talvez os resultados que traz consigo sejam mais 

desastrosos que o mal combatido. 

A biotecnologia e a indústria pesada de armamentos e equipamentos bélicos ainda 

começava a engatinhar na época em que Kelsen começou a teorizar acerca de seu sistema 

positivista Hoje dispomos de armas capazes de destruir várias vezes o planeta – como se fosse 

preciso destruí-lo mais do que uma única, fatídica e irreversível vez – e, assumindo o papel de 

deuses espúrios e infantis, poderemos (talvez já possamos) criar cópias genéticas de nós mesmos. 

Todavia, ao desenvolvimento científico não se seguiu um correspondente desenvolvimento ético. 

O autoritarismo, a exploração, a indiferença e o desrespeito completo pelo outro continuam a ser 

tristes constantes na história da humanidade
294

. Urge, portanto, repensar o fundamento e os 

limites da ciência para além do seu aspecto formal o que, na ciência jurídica, significa discutir o 

espinhoso problema axiológico.   

A ciência do nosso tempo não é – e nem deve ser – um bloco monolítico de 

conhecimentos incapaz de atuar no devir histórico do homem; antes representa uma força viva 

que pensa a si mesma, buscando responder questões relativas à sua legitimidade, conseqüências e 

responsabilidades. Daí o papel do espírito crítico, tão caro a MIRANDA AFONSO: 

 

Temos de considerar, primeiramente, que no campo científico, desde a formulação 

de uma teoria, que visa explicar uma determinada realidade, até a busca de sua 

comprovação, o procedimento descritivo tem sido substituído por um processo 

crítico. É essa capacidade crítica que tem sido acolhida como verdadeiro caminho 

que pode levar o cientista a comprovar ou a “preparar o assassínio de sua própria 

teoria”, conforme expressão de Einstein (1984:226). 
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 DOSTOIÉVSKI, 2003:118-119. 
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 “Kelsen quis uma ciência do Direito autônoma e independente, livre de vínculos ideológicos e resguardada do 

poder político. E para isso escolheu a via do positivismo, concebendo a ciência como uma atividade meramente 

descritiva” (MIRANDA AFONSO, 1984:236). 
294

 Para provar tal assertiva não é necessário vislumbrar a situação dramática da África ou do Oriente Médio. Basta 

lembrar que na região mais próspera e desenvolvida do planeta – a Europa Ocidental – ainda existem povos 

autóctones dominados com mão de ferro por Estados nacionais que se apresentam como guardiões das liberdades 

públicas e da democracia (v.g.: Espanha, França, Inglaterra e Itália). O intelectual galego Xosé Lois GARCÍA 

identificou 18 nacionalidades colonizadas na Europa Ocidental: Alsácia, Bretanha, Catalunha, Córsega, Cornuália, 

Escócia, Euskadi (País Basco), Flandres, Frísia, Friul, Gales, Galiza, Lapônia, Macedônia, Man, Occitânia, Sardenha 

e Sicília (1980). 
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De acordo com MIRANDA AFONSO, a crítica é uma etapa indispensável na construção 

de qualquer ciência, não se circunscrevendo apenas à Filosofia; pelo contrário, se faz presente 

em todo conhecimento científico que se queira completo
295

. Não é correto, na seara do Direito, 

minimizar o papel da crítica e transplantá-la para o terreno da Filosofia jurídica. À ciência do 

direito não basta somente descrever a realidade jurídica, sob pena de descaracterizar seu próprio 

objeto. Se a ciência natural contemporânea não renuncia à missão crítica, por que a ciência 

jurídica deveria fazê-lo em nome de uma pretensa neutralidade?  

É por meio dessa perspectiva crítica que o papel da ciência do direito deve ser repensado, 

sendo inevitável o enfrentamento do problema dos valores. Miranda Afonso não acredita que 

pelo fato de um valor não estar objetivado em uma norma ele será tido como subjetivo, ou seja, 

variável ao infinito. Discordamos de sua posição. A história da Filosofia, da Ética e da ciência do 

direito vem demonstrando como os valores não são unívocos. A liberdade para o cidadão grego 

não é a mesma liberdade do burguês francês de 1789 e nem mesmo a liberdade que nós 

conhecemos. A idéia de dignidade da pessoa humana não é idêntica no Oriente e no Ocidente.  

Afirmar a subjetividade de um valor não é uma forma de negar-lhe relevância. O grande 

problema não se localiza nos valores subjetivos que, por não estarem resguardados por normas, 

fazem parte daquele espaço indevassável de autonomia moral do sujeito. O problema se radica, 

ao contrário, nos valores objetivos, estes sim, de observância obrigatória porque protegidos por 

normas jurídicas eficazes. Mas que valores merecem ser objetivados? Por que os valores X e não 

os valores Y? É claro que tais questões ultrapassam o âmbito estrito do positivismo kelseniano. 

Entretanto, o que Kelsen ensinou muito bem é que somente o direito consegue impor o respeito – 

não a observância íntima e incondicional – de um valor tão importante como o da dignidade da 

pessoa humana
296

 que, certamente, não é um “conceito”, mas um princípio, i. e., uma pauta 

aberta que somente é apreensível em sua plenitude nas suas concretizações históricas (LARENZ, 

1989:199).  

Segundo RECASÉNS SICHES, a principal tarefa da axiologia jurídica – ou estimativa 

jurídica – é determinar quais são os valores supremos. Entre eles o da dignidade da pessoa 

humana ocupa lugar privilegiado e quer dizer, muito simplesmente, que o homem tem um fim 

próprio e intransferível a cumprir e que, por isso mesmo, não pode jamais ser tratado como 

objeto
297

 (1970:494). A existência biológica do homem considerada isoladamente não é um dado 

suficiente para justificar a supremacia que o direito à vida deve gozar nos ordenamentos 

jurídicos. É necessário que a essa realidade concreta se some a dimensão ideal da dignidade da 

pessoa humana, valor que nenhum poder político está autorizado a ignorar ou a desrespeitar
298

.  
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 “Não podemos compreender qualquer processo de conhecimento desamparado de uma função crítica. Achamos 

que a crítica é inerente ao próprio conhecimento, e admitir para a ciência do direito um papel crítico não significa 

descaracterizá-la como atividade científica. Significa, ao contrário, reconhecê-la como verdadeira ciência, 

verdadeira atividade de conhecimento que examina completamente o seu objeto, conhece-o, descreve-o e critica-o 

para oferecer contribuições ao aperfeiçoamento da realidade jurídica. A crítica não é função exclusiva da 

Filosofia. É função do próprio conhecimento, e, logo, do conhecimento científico” (1984:230). 
296

 “O direito se destina a reger uma realidade humana concreta, a realidade social – destina-se a homens 

concretos em situações concretas de vida. E é nessa realidade que os valores humanos se manifestam, objetivando-

se na cultura. A dignidade do homem não é simplesmente valor subjetivo. Afirmá-la tem sido uma necessidade tão 

urgente e tão universal que a última Declaração Universal dos Direitos do Homem fez dela o seu núcleo central. E 

ordens jurídicas positivas de conteúdos tão diversos comprometeram-se a garanti-la” (MIRANDA AFONSO, 

1984:236). 
297

 Como se sabe, essa idéia já está presente em Kant. 
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 Sem a consideração da dignidade intrínseca à vida humana, esta passa a ser vista como mero dado manipulável 

pelas forças políticas. Escreve com propriedade o ensaísta espanhol Francisco JARAUTA: “En el derecho arcaico 

se llamaba homo sacer a aquel hombre dotado del privilegio de poder matar sin cometer homicidio y, por lo tanto, 

sin ser sometido a muerte según las formas prescritas por el rito. Giorgio Agamben ha identificado en esta figura la 

clave para una relectura de nuestra tradición política. De Aristóteles a Auschwitz, del Habeas corpus a la 

Declaración de los Derechos Humanos, se suceden aquellos momentos en los que la vida y el poder se han 

encontrado dramáticamente. Cuando, en efecto, la vida pasa a ser la puesta en juego de la política y ésta se 
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Contudo, de nada adianta afirmar que a dignidade da pessoa humana é um valor valioso. 

Deve-se garantir sua efetividade
299

. E unicamente o direito pode cumprir tal desideratum. 

Sabemos que os homens não são anjos, pois do contrário não seriam necessárias normas de 

quaisquer espécies para regê-los. Não acredito que chegaremos um dia a prescindir de ordens 

coercitivas como o direito. Ainda que todos se comportassem de forma absolutamente correta 

segundo certo padrão de conduta eleito como o melhor – afirmação que, desde já, parece 

pertencer ao terreno do impossível – haveria sempre a possibilidade de que, no futuro, um ou 

alguns destoassem do modelo geral. Tal é a conseqüência inelutável da liberdade humana, do 

livre arbítrio do qual fala Santo Agostinho: o homem é livre para escolher a estrada do bem, da 

virtude e da perfeição ou a estrada do mal, do vício e do pecado. Se escolher o mal, será 

castigado. Mas nem mesmo Deus pode obrigá-lo a seguir a estrada luminosa; se assim fosse, a 

criatura não se assemelharia ao criador: não seria livre.  

Se, como preleciona HART, a justiça apresenta duas faces
300

, uma formal, segundo a qual 

se deve tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade, 

e outra material, que é, como vimos, o critério que qualifica as igualdades e desigualdades como 

relevantes e irrelevantes, acreditamos que cabe ao direito não apenas garantir a aplicabilidade 

das normas positivas, mas também se questionar sobre as igualdades e desigualdades que podem 

ser tidas como relevantes ou irrelevantes em face de situações concretas. O direito deve assumir 

a dura missão de pensar nos critérios da justiça, ou seja, na sua parte material e conflitiva. Sem 

dúvida, trata-se de tarefa complexa que exige um grande aprofundamento teórico. Nada obstante, 

alguns aspectos parecem já estar claros o suficiente
301

.  

ARENDT proclama que o princípio da dignidade humana precisa de uma nova garantia, 

de uma “nova lei na terra”
302

. Possibilitar esta garantia, eis o papel das ordens jurídicas 

contemporâneas que nem mesmo o positivismo jurídico mais esclarecido pode negar. 

Diferentemente do que afirma Cathrein, não é preciso adotar um ponto de vista neojusnaturalista 

para se vislumbrar a necessidade de respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Com 

efeito, o autor descreve – de modo algo horrorizado – situação fictícia na qual um partido de 

matizes socialistas assume a maioria em uma dada câmara legislativa. Ato contínuo, decreta, 

                                                                                                                                                             
transforma en biopolítica, todas las categorías fundamentales de nuestra reflexión, desde los derechos humanos a la 

democracia, ciudadanía o soberanía popular, entran en un proceso de vaciamento y dislocación, cuyo resultado 

está hoy ante nuestros ojos” (2004:24). 
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 Paralelamente, BOBBIO nota que no campo dos direitos fundamentais o problema atual não é o de defini-los ou 

fundamentá-los, mas sim o de protegê-los e efetivá-los (1992). 
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 “Há, portanto, uma certa complexidade na estrutura da ideia de justiça. Podemos dizer que consiste em duas 

partes: um aspecto uniforme ou constante, resumido no preceito ‘tratar da mesma maneira os casos semelhantes’, e 

um critério mutável ou variável usado para determinar quando, para uma dada finalidade, os casos são 

semelhantes ou diferentes” (1996:174). 
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 Por exemplo, diferenças de sexo, raça, credo e cor só devem ser apreciadas em contextos específicos nos quais a 

discriminação seja racionalmente sustentável. HART afirma que um direito moderno não pode utilizar os mesmos 

argumentos de Platão e Aristóteles – jusnaturalistas clássicos – que viam os homens como naturalmente desiguais, 

sendo o escravo, por exemplo, um instrumento vivo (1996:176-177). A discriminação garantida pelo direito deve ser 

séria, racional e fundamentada. Uma ordem jurídica que leva em consideração aspectos irrelevantes para estabelecer 

critérios e discriminações é não apenas injusta, mas também ridícula: “Está na verdade tão profundamente 

arraigado no homem moderno o princípio de que os seres humanos têm direito prima facie a ser tratados por igual 

que, quase universalmente, onde as leis discriminam realmente por referência a questões tais como a cor e a raça, 

pelo menos amplo tributo verbal continua a ser prestado a este princípio” (HART, 1996:176). 
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 “O anti-semitismo (não apenas o ódio aos judeus), o imperialismo (não apenas a conquista) e o totalitarismo 

(não apenas a ditadura) – um após o outro, um mais brutalmente que o outro – demonstraram que a dignidade 

humana precisa de nova garantia, somente encontrável em novos princípios políticos e em uma nova lei na terra, 

cuja vigência desta vez alcance toda a humanidade, mas cujo poder deve permanecer estritamente limitado, 

estabelecido e controlado por entidades territoriais novamente definidas” (1989:13). 
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entre outros “absurdos”, o fim da propriedade privada dos meios de produção e do matrimônio, 

declarando o “amor livre”. Que objetariam os positivistas em relação a tais leis, pergunta-se o 

autor? Não poderiam chamá-las de injustas e negar-lhes cumprimento, pois de acordo com 

CATHREIN a única instância que se opõe ao poder constituído é a do jusnaturalismo 

(2002:254), constatação que, como vimos, é historicamente falsa. Contudo, se alguém quiser se 

opor a tais realidades – que parecem sumamente injustas aos olhos de Cathrein, mas podem ser 

ideais para muitos outros – deve observar se há, em tal ordem jurídica hipotética, ofensa ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. Para proceder à essa operação não é necessário recitar 

a ladainha jusnaturalista.  

A objetivação de valores como o da dignidade da pessoa humana, o da fraternidade e o da 

liberdade dos povos urge tanto no plano nacional como no internacional
303

. A ciência jurídica 

tem um importante papel nessa seara. Para tanto, precisa desenvolver um discurso racional e 

crítico, como sugere Miranda Afonso.  

Ao lidar com conteúdos, a ciência do direito corre o inevitável risco de privilegiar uma 

orientação política ou um valor em detrimento de outros, postura que pode afetar sua autonomia 

na busca pela verdade, conforme clara advertência de Kelsen. A ciência jurídica terá que fazer 

opções e correrá o risco de se equivocar, de ser subornada, coagida ou enganada pela “górgona 

do poder”. Todavia – parafraseando Kelsen – acreditamos que esse risco faz parte da honra do 

Direito. Deixar de corrê-lo constitui posição cômoda, incongruente e descompromissada com os 

problemas e misérias deste mundo no qual a maioria da população ainda é escrava da fome, da 

violência e do egoísmo. Se a ciência do direito realmente pretende fazer alguma diferença no 

curso da história dos homens, deve assumir a liberdade consciente e comprometida que 

caracteriza a autonomia moral do sujeito kelseniano no trato com a justiça. Caso contrário, resta-

nos apenas o abismo: “Uma postura a-crítica perante não importa que ordem jurídica pode levar 

a ciência do direito a ver sua imparcialidade transformada em tácita cumplicidade” (MIRANDA 

AFONSO, 1984:236). 

O grande problema da Teoria Pura do Direito não é, evidentemente, a legitimação de 

sistemas jurídicos autocráticos. Por ser formal, ela é incapaz de fazê-lo; Kelsen nunca quis que 

sua doutrina chegasse a tal ponto. Como vimos, as acusações de que a Teoria Pura do Direito 

teria sido uma das bases teóricas do nazi-fascismo são tão vãs quanto desinformadas. Na 

verdade, o problema da teoria jurídica kelseniana não é o de legitimar sistemas jurídicos 

autocráticos, mas sim sua total incapacidade de deslegitimá-los em face de princípios como o da 

dignidade da pessoa humana. Segundo MIRANDA AFONSO, essa é a conseqüência “[...] mais 

                                                 
303

 Os direitos humanos, principalmente, necessitam ser repensados de modo a coadunar a exigência de 

universalidade e o necessário respeito às particularidades do homem, que não é apenas animal racional (universal), 

mas ser situado em condições espaço-temporais específicas, como ensina ORTEGA Y GASSET (1983). Entender os 

direitos humanos como produtos específicos da civilização ocidental pós-Revolução Francesa, aplicáveis 

indistintamente a todo o mundo – inclusive com o uso da força, se necessário – equivale a negar sua legitimidade 

diante de certas sociedades que não se encaixam nos padrões estabelecidos de antemão. Do mesmo modo, o 

conhecido discurso que prega a restrição ou a minimização desses direitos em relação a alguns tipos de indivíduos – 

v. g., os criminosos “irrecuperáveis” – parece problemático porque ninguém aprenderá a ser humano sendo tratado 

como não-humano. Sobre este tema escreve ARENDT: “O grande perigo que advém da existência de pessoas 

forçadas a viver fora do mundo comum é que são devolvidas, em plena civilização, à sua elementaridade natural, à 

sua mera diferenciação. Falta-lhes aquela tremenda equalização de diferenças que advém do fato de serem 

cidadãos de alguma comunidade, e no entanto, como já não se lhes permite participar do artifício humano, passam 

a pertencer à raça humana da mesma forma como os animais pertencem a uma dada espécie de animais. O 

paradoxo da perda dos direitos humanos é que essa perda coincide com o instante em que a pessoa se torna um ser 

humano em geral – sem uma profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se 

identifique e se especifique – e diferente em geral, representando nada além de sua individualidade absoluta e 

singular, que, privada da expressão e da ação sobre um mundo comum, perde todo o seu significado” (1989:335-

336). 
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dramática, grave e incongruente [...]” de se localizar a ciência do direito no terreno das meras 

descrições da realidade
304

 (1984:268). 

 É preciso superar o radicalismo kelseniano no que se relaciona à neutralidade científica. 

A ciência não pode se enclausurar em si mesma e desconhecer o mundo no qual atua porque é 

instrumento para satisfação de necessidades humanas. Einstein dizia ironicamente que a 

descoberta das reações atômicas não representa maior perigo do que a invenção dos fósforos 

(apud MIRANDA AFONSO, 1984:228). A forma de se utilizar a ciência é que pode ser danosa, 

não a ciência em si
305

. A mera assunção da imparcialidade não traz qualquer segurança ou 

garantia para o cientista do direito e para a sociedade. Aliás, tal tomada de posição pode ser 

utilizada exatamente para conferir “[...] uma tácita aquiescência perante os conteúdos valorativos 

impostos por uma ordem jurídica de opressão e de terror” (MIRANDA AFONSO, 1984:295-

296). É de se concordar, portanto, com MIRANDA AFONSO: 

 

Se não pode ter um papel prescritivo, a Ciência do Direito não está, 

necessariamente reduzida a uma função meramente enunciativa. Entre os dois 

marcos, há um grande espaço que a Ciência do Direito deverá preencher, pelo 

exame crítico de seu objeto. [...] Assumindo uma posição crítica, a Ciência do 

Direito não correrá o risco de submergir no subjetivismo, pois a referência dos 

conteúdos valorativos do direito tem de ser a vida humana, a dignidade ética do 

homem, razão e fim de todo direito. [...] A validade do direito, reduzida ao plano 

meramente formal é insuficiente, pois se o jurista não pode negar que determinada 

ordem jurídica existe efetivamente, pode, ao menos, submeter a validade dessa 

ordem a qualificativos referidos a valores fundamentais da vida humana 

(1984:296). 

 

Não se trata de olvidar a importância das lições kelsenianas que, por sua atualidade e 

profundidade, merecem desenvolvimento, i. e., revisão constante. O próprio KELSEN acreditava 

que a Teoria Pura do Direito não estava completa e que deveria continuar a ser trabalhada; não 

por ele, que como ser humano imperfeito atingiu seus limites, mas sim pelos outros que viriam – 

e vieram – depois. Talvez este seja o momento de contribuir com a grande herança kelseniana – 

que é, antes de tudo, uma herança crítica – ao repensar a questão da neutralidade do cientista do 

direito em relação aos valores.  
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 “Para uma concepção de ciência, que se reduz a uma atividade descritiva, não importa que o sistema jurídico 

seja apenas uma ordem de terror, uma ordem que atenta contra a dignidade e a decência humanas. A ciência tem o 

papel de descrever a ordem válida, isso é, existente e eficaz. Ainda que os homens submetidos a essa ordem jurídica 

sejam brutalizados e aniquilados pelos conteúdos valorativos que essa ordem acolhe, a ciência do direito não pode 

assumir qualquer função crítica perante esses conteúdos. ‘Podemos condenar com a maior veemência tais medidas’ 

diz Kelsen. Mas não podemos condená-las no campo do conhecimento científico do direito. O jurista não pode 

assumir qualquer papel crítico. Haverá, quando muito, uma separação de papéis entre aquele que compete ao 

jurista enquanto cientista do direito e aquele que lhe compete enquanto membro da sociedade” (MIRANDA 

AFONSO, 1984:267). 
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 MUSIL nos fala, com ironia, sobre as diversas finalidades que se pode dar ao conhecimento científico: “A 

Matemática, mãe da ciência natural exata, avó da técnica, também é ancestral daquele espírito do qual finalmente 

brotaram os gases venenosos e os pilotos de guerra” (1989:31). Nesse sentido, é curioso notar que inclusive as 

armas atômicas poderiam servir a um propósito de paz, pois criariam uma igualdade no cenário internacional caso 

todos os países dispusessem delas. É com o fim de impossibilitar essa “igualdade atômica” que as grandes potências 

exigem que os Estados subdesenvolvidos não possuam armas de destruição em massa. Contudo, essas mesmas 

grandes potências mantêm intactos os seus imensos arsenais. A proposta do nivelamento atômico é sugerida por 

HART e, apesar de aberrante, não deixa de ser extremamente realista: “Durante séculos, as disparidades entre os 

Estados têm resultado num sistema em que as sanções organizadas têm sido impossíveis, e o direito tem-se limitado 

a matérias que não afectavam questões ‘vitais’. Resta ver até que ponto é que as armas atómicas, quando à 

disposição de todos, restabelecerão o equilíbrio do poder desigual e trarão formas de controlo semelhantes, de 

forma mais aproximada, ao direito criminal interno” (1996:215).  
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Como pensamento vivo, o de Kelsen não pode ser compartimentado. É preciso fundir o 

Kelsen da “Teoria pura do direito” ao Kelsen de “A democracia”, “O que é justiça?” e “A justiça 

e o direito natural”. São posições teóricas complementares. Os frutos da conjugação de ambas 

certamente serão ricos e instigantes. 

O primeiro Kelsen tem a nos ensinar que a definição de direito não depende de nossas 

simpatias individuais ou de qualquer critério subjetivo, sob pena de se legitimar e deslegitimar 

sistemas jurídicos ao alvedrio da política do momento. Um conceito amplo de direito (i. e., sem 

restrições materiais) como o kelseniano – o direito pode ter qualquer conteúdo – é, segundo 

HART, o mais adequado para a ciência jurídica, que não obteria nenhuma vantagem ao excluir 

do seu campo de investigação fenômenos que reúnem todas as características necessárias ao seu 

enquadramento como jurídicos
306

, mas que se fossem vistos sob a perspectiva moral ou política 

poderiam não ser tidos como tal (1996:226).  

Ao mesmo tempo, o segundo Kelsen nos faz entender que não há razão para deixar ao 

direito vigente a tarefa de definir a justiça. É o indivíduo quem deve fazê-lo. O poder político e a 

ciência do direito não podem livrá-lo desse fardo. A perquirição acerca da justiça de um certo 

ordenamento jurídico cabe aos seus jurisdicionados, aos seus cidadãos, não ao próprio 

ordenamento e muito menos à ciência jurídica, sendo certo, contudo, que a advertência de Kant 

deve sempre ser levada em consideração: a maioria pode estar errada. A questão, sem dúvida, 

envolve grande complexidade
307

, mas parece evidente que um direito injusto é, ainda assim, 

direito. Considerar como jurídicas apenas as ordens normativas “justas” é uma postura que, 

atualmente, não nos satisfaz por lhe faltar clareza e honestidade intelectual
308

.  

Dizer que um conjunto de normas é jurídico não significa afirmar que deva ser obedecido 

incondicionalmente, sacrificando-se para tanto quaisquer valores. O cidadão, com base em sua 

autonomia moral, pode se recusar a cumprir uma norma válida, suportando, é claro, as 
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 Quanto ao conceito amplo ou restrito de direito a visão de HART se assemelha mas, evidentemente, não é 

idêntica à de Kelsen: “Seguramente, nada, a não ser confusão, resultaria duma proposta de deixar o estudo de tais 

regras [formalmente jurídicas, mas “imorais” ou “injustas”] a outra disciplina, e certamente nem a história, nem 

outra forma de estudo jurídico julgaria vantajoso fazê-lo. Se adoptarmos o conceito mais amplo de direito, podemos 

incluir nele o estudo de quaisquer aspectos específicos que as leis moralmente iníquas tenham, bem como a reacção 

da sociedade contra estas. Por isso, o uso do conceito mais restrito deve inevitavelmente fraccionar, de uma forma 

geradora de confusão, o nosso esforço de compreensão, não só do desenvolvimento, como das potencialidades do 

método específico de controlo social que se vê num sistema de regras primárias e secundárias. O estudo do seu uso 

envolve o estudo do seu abuso” (1996:226). 
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 “Se nós estreitarmos o ponto de vista e pensarmos só na pessoa que é chamada a obedecer às regras más, 

poderemos encarar tal como uma questão de indiferença, respeitante a saber se ela pensa ou não que está 

confrontada com uma regra válida de ‘direito’, desde que ela veja a sua iniquidade moral e faça o que a moral 

exige. Mas além da questão moral de obediência (devo fazer esta coisa má?), há a questão da submissão posta por 

Sócrates: devo sujeitar-me ao castigo pela desobediência ou fugir? Há também a questão que foi posta aos 

tribunais alemães do pós-guerra, ‘devemos punir aqueles que fizeram coisas más quando eram permitidas por 

regras más, então em vigor?’. Estas questões suscitam problemas muito diferentes de moral e justiça, que 

precisamos de considerar independentemente uns dos outros: não podem ser resolvidos por uma recusa, feita de 

uma vez para sempre, de reconhecer as leis más como válidas para todo e qualquer fim. Trata-se de uma atitude 

demasiado brutal para com complexas e delicadas questões morais” (HART, 1996:227). 
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 “O que estes pensadores [os positivistas como Austin, Gray e Kelsen] estavam essencialmente preocupados em 

promover era a clareza e a honestidade na formulação das questões teóricas e morais suscitadas pela existência de 

leis concretas que eram moralmente iníquas mas foram legisladas de forma devida, claras no seu sentido, e 

satisfizeram todos os critérios reconhecidos de validade de um sistema. A sua visão foi a de que, ao pensar em tais 

leis, quer o jurista teórico, quer os infelizes funcionários ou o cidadão privado que foram chamados a aplicá-las ou 

a obedecer-lhes, só podiam ser confundidos por um convite de recusa do título de ‘direito’ ou de ‘validade’ 

relativamente a elas. Pensaram que, para encarar tais problemas, existiam recursos mais simples e cândidos, que 

iluminariam muito melhor todas as considerações intelectuais e morais relevantes: devíamos dizer ‘isto é direito; 

mas é demasiado iníquo para poder ser aplicado ou obedecido’” (HART, 1996:223-224). 
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conseqüências de sua decisão
309

. Não é preciso recorrer às fantasias jusnaturalistas para se 

sustentar a possibilidade de descumprimento do comando contido em uma norma jurídica válida. 

Para descumprir o direito não é preciso reconhecer sua “injustiça”.  Ao contrário, é necessário 

que o indivíduo saiba perfeitamente que está desobservando uma norma jurídica válida e assim 

estar preparado para o que possa advir de tal prática.  

Além de não trazer qualquer benefício científico, um conceito restrito de direito – ou seja, 

que reconhece a juridicidade das ordens normativas apenas se estiverem de acordo com uma 

dada ordem moral pressuposta – tampouco dá origem a vantagens práticas. O mero qualificativo 

de “justo” ou “injusto” não tem o condão de mudar a natureza de uma ordem normativa.  

O direito justo é um direito indiscutível, imune a críticas. Todavia, não existem valores 

imutáveis e absolutos
310

. O que se requer do homem não é a construção de um tal direito, mas a 

compreensão de que há uma responsabilidade moral – imputável a cada indivíduo e não a 

entidades transcendentes como Deus ou a natureza – de se julgar os valores da ordem vigente 

segundo um padrão de justiça que garanta, pelo menos, a dignidade da pessoa humana: 

 

Indubitavelmente, as ideias têm sua influência; mas dificilmente parece que um 

esforço para treinar e educar os homens no uso de um conceito mais restrito de 

validade jurídica, em que não haja lugar para leis válidas mas moralmente iníquas, 

seja susceptível de conduzir a um esforço da resistência ao mal, perante ameaças 

do poder organizado, ou a um entendimento mais perfeito do que está moralmente 

em jogo, quando se pede obediência. Enquanto os seres humanos puderem 

conseguir a suficiente cooperação de alguns, de formas a permitir-lhes dominar os 

outros, utilizarão as formas do direito como um dos seus instrumentos. Os homens 

perversos editarão regras perversas que outros obrigarão a cumprir. O que 

seguramente é mais necessário para dar aos homens uma visão clara, quando 

enfrentarem o abuso oficial do poder, é preservarem o sentido de que a 

certificação de algo como juridicamente válido não é concludente quanto à 

questão da obediência e que, por maior que seja a aura de majestade ou de 

autoridade que os sistema oficial possa ter, as suas exigências devem no fim ser 

sujeitas a exame moral (HART, 1996:226-227). 

 

Ora, tal somente se torna possível quando o indivíduo assume aquela autonomia moral a 

que se refere Kelsen. Não se trata, já o dissemos, de pregar a desobediência civil tout court, algo 

que, evidentemente, não garante qualquer justiça, apenas anarquia. O que está em jogo é muito 

mais profundo: questiona-se sobre a capacidade do indivíduo de entender que nem sempre o 

direito deve ter a última palavra no que se relaciona a questões morais e de justiça. A consciência 

moral humana não pode ser eclipsada pelo Estado ou pelo poder e nem ser entregue a cientistas, 

sábios ou entes transcendentes.  

Há valores ou critérios de valoração supralegais ou pré-positivos que devem ser levados 

em consideração sob determinadas circunstâncias (LARENZ, 1997:142). Assim sendo, os 

valores com os quais se julga um ordenamento jurídico sob o ponto de vista da justiça não 

precisam se ligar direta ou indiretamente ao direito vigente, sendo comum que o contradigam. O 
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 “Este sentido, de que há algo fora do sistema oficial, por referência ao qual o indivíduo deve, em última análise, 

resolver os seus problemas de obediência, é seguramente mais susceptível de manter-se vivo entre aqueles que 

estão acostumados a pensar que as regras de direito podem ser iníquas, do que entre os que pensam que nenhuma 

iniquidade pode ter em qualquer parte o estatuto de direito” (HART, 1996:227). 
310

 “[...] there is no norm or moral rule or value – not even the principle of pacta sunt servanda – which, however 

fundamental, ought not historically be made subject to exceptions, starting with the two chief distinguishing factors: 

the state of emergency and self-defence” (BOBBIO, 1998:4). Tradução: “[...] não há nenhuma norma ou regra 

moral ou valor – nem mesmo o princípio do pacta sunt servanda – que, ainda que fundamental, não esteja sujeito, 

historicamente, a exceções, começando com os dois fatores mais conhecidos: o estado de necessidade e a legítima 

defesa”. 
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ser moral não está necessariamente adstrito aos comandos da ordem jurídica porque ela não 

apresenta critérios valorativos últimos e incriticáveis, apenas regras de conduta, estas sim, 

obrigatórias. O direito não pode nos obrigar a julgar uma certa situação como justa ou injusta. 

Ao direito, como bem demonstrou Kant, é possível coagir unicamente a conduta dos indivíduos, 

nunca sua vontade e consciência moral. Certamente existem situações nas quais alguns 

indivíduos, postos frente a um conflito de valores, prefiram suportar quaisquer castigos a cumprir 

ordens jurídicas válidas, mas abjetas, como, por exemplo, o bombardeio de escolas e hospitais. 

Alegar que uma norma tida como imoral é jurídica e por isso deve ser cumprida constitui 

argumentação suficiente no tribunal dos homens
311

, mas não no de nossas consciências. Antes de 

sermos jurisdicionados, somos cidadãos. E antes de cidadãos, homens. 

 

 

3. A TOLERÂNCIA, A DEMOCRACIA E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

Considero como a maior objeção a todo e qualquer esforço para melhorar 

a condição humana o fato de os homens serem, talvez, indignos dele. 

Afasto-a, porém, sem dificuldade: enquanto o sonho de Calígula 

permanecer irrealizável e o gênero humano não for todo ele reduzido a 

uma única cabeça oferecida ao cutelo, teremos de tolerá-lo, contê-lo e 

utilizá-lo para nossos próprios fins. Nosso interesse, é claro, será o de 

bem servi-lo. 

 

Marguerite Yourcenar
312
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 A acusação de que os funcionários da Alemanha totalitária descumpriram o direito natural ao observarem as 

normas positivas vigentes no III Reich é tão aberrante como a legislação nazista. A afirmação pode parecer 

chocante, mas é mais fácil visualizar a sua arbitrariedade quando analisamos uma situação na qual não há a 

completa insanidade que caracterizou o regime hitleriano: O partido A, que tomou o poder após um processo 

revolucionário, condena os seus opositores do partido B – agora derrotados, mas antes dirigentes do país – por terem 

descumprido o direito natural – que, evidentemente, corresponde às crenças pessoais e morais do partido A – ao 

observarem o direito positivo que vigorava enquanto ainda eram os competentes para sua elaboração. É óbvio que 

um sistema jurídico novo não pode condenar o anterior como antijurídico por não lhe ser simpático ou semelhante. 

Não se pode condenar os funcionários que exerceram suas funções durante a época em que o partido B era o 

dominante simplesmente porque fizeram o que lhes era exigível: cumprir o direito positivo. Esse é o sentido de um 

princípio básico do direito contemporâneo segundo o qual não se pode ser culpado por um delito que não existia no 

momento de sua prática. HART, tornando a questão ainda mais espinhosa, retorna ao tema do nazismo: “Pode-se 

admitir que os informadores alemães, os quais com fins egoístas levaram outros a ser punidos no domínio de leis 

monstruosas, fizeram o que a moral proibia; contudo, a moral pode também exigir que o Estado puna só os que, ao 

fazerem o mal, tenham feito o que o Estado nesse tempo proibia. Isto é o princípio de nulla poena sine lege. Se 

tiverem de introduzir-se limitações a este princípio para evitar algo considerado como um mal maior do que o seu 

sacrifício, é vital que as questões em jogo sejam claramente identificadas. Um caso de punição retroactiva não deve 

fazer-se aparecer como um caso vulgar de punição por acto ilegal ao tempo da sua prática. Pelo menos, pode ser 

reivindicado a favor da doutrina positivista simples que as regras moralmente iníquas podem ainda ser direito, e 

que tal não mascara a escolha entre males que, em circunstâncias extremas, pode ter de ser feita” (1996:228). Posta 

dessa maneira, a questão parece ter solução bastante insatisfatória: v.g., nenhum nazista pode ser responsabilizado 

por seus atos, já que apenas cumpriu o direito vigente. Se aplicarmos à risca os postulados do formalismo kelseniano 

também chegaremos a tal conclusão. Nesse sentido é que se entremostra a necessidade de transcendê-lo. ARENDT, 

já o vimos, entendia que na Alemanha totalitária não havia qualquer direito, nem natural e muito menos positivo. O 

que havia era uma ordem de terror. A toda evidência, não se trata apenas de uma questão vocabular. Trata-se de 

problema urgente que ainda não foi resolvido de maneira satisfatória, mas cujo deslinde, segundo nos parece, deve 

passar obrigatoriamente pela consideração das idéias de tolerância e dignidade da pessoa humana. 
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 YOURCENAR, 1980:119. 
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3.1 As várias significações da tolerância 

 

 Na conformação final de sua noção de justiça, que se baseia em uma moral relativista e 

no pluralismo de valores, Kelsen invoca o princípio da tolerância
313

. Entretanto, “tolerância” – 

assim como grande parte das palavras utilizadas neste trabalho – não possui um significado 

unívoco. Torna-se necessário, portanto, precisar-lhe as formas, os sentidos e a extensão. 

 Antes de mais, é de se notar que Kelsen utiliza a expressão de forma consciente: sabe que 

se trata de um produto histórico do Estado liberal. O liberalismo entende ser possível e 

recomendável a convivência, em uma mesma sociedade, de diferentes idéias, opiniões, crenças, 

filosofias etc. É principalmente nesse sentido que o Estado liberal se opõe ao Estado absolutista, 

cujo modelo primeiro e ainda insuperado é a república ideal platônica. PAZ declara que a 

tolerância só prospera no Estado liberal enquanto ele se mantém livre da ideologia única ou 

oficial, o que jamais ocorre nos regimes autocráticos: 

 

A imparcialidade ideológica do Estado liberal e sua tolerância a todas as religiões 

e opiniões têm sua contrapartida em sua atitude diante das particularidades. A 

universalidade do Estado burguês está fundada na da razão ou, mais exatamente, 

na pretensão da universalidade do racionalismo. É um universalismo vazio, por 

assim dizer, já que não tem conteúdo algum nem propõe esta ou aquela versão do 

universo, esta ou aquela opção vital. Muito bem, a razão é um método ou uma 

forma. O exemplo mais perfeito e radical do segundo é o racionalismo platônico. 

Ele é contemplativo: o sábio vê as idéias e suas manifestações – as formas. Esta 

conexão entre forma e idéia explica, também, a natureza geométrica da concepção 

platônica e sua índole antidemocrática e não-histórica. Por outro lado, o 

racionalismo moderno tem sido sobretudo um método, não uma geometria fora do 

tempo, quer dizer, tem sido uma crítica e autocrítica. Daí que seja inseparável da 

democracia, do Estado laico e da idéia de progresso (1998:55-56). 

 

 BOBBIO preceitua que o significado clássico do termo “tolerância” se relaciona à 

problemática da convivência de crenças diversas (primeiro religiosas, depois políticas e 

filosóficas) (1992:203). É assim que Kelsen o entende. Nada obstante, a expressão ganha hoje 

um significado muito mais amplo ao se referir às minorias étnicas, lingüísticas, raciais, sexuais 

etc. Com efeito, é preciso diferenciar as duas formas de tolerância
314

 sem, contudo, esquecer que 

ambas nascem de uma preocupação fundamental que lhes é comum. Interessa-nos analisar, 

sobretudo, a primeira forma de tolerância, ou seja, aquela que contraria a atitude dos que crêem 

possuir a verdade absoluta. A segunda forma de tolerância, por seu turno, se contrapõe à 

intolerância em face dos diferentes, que nasce, como se sabe, de preconceitos irracionais e de 

reações puramente emotivas (BOBBIO, 1992:204). 

 A idéia de tolerância – e quando nos referirmos ao termo a partir de agora estaremos nos 

limitando à sua primeira forma – foi discutida de maneira séria na Europa apenas a partir das 

guerras religiosas e do Iluminismo. Naquelas oportunidades o combate entre os tolerantes e os 

intolerantes foi ferrenho. O primeiro acusava o segundo de ser um fanático enquanto este 

acusava aquele de ser cético e fraco por não apresentar uma constituição moral definida. No 

debate entre ambos se vislumbra os dois sentidos – um positivo e o outro negativo – da palavra 
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 “Kelsen habla de que su filosofía relativista de la justicia implica ciertamente un especial principio moral, el 

principio de la tolerancia, o sea de la compreensión simpática de las creencias religiosas o políticas de los demás, 

desde luego sin aceptarlas, pero sin impedir su libre expresión” (RECASÉNS SICHES, 1979:412). 
314

 “Uma coisa é o problema da tolerância de crenças e opiniões diversas, que implica um discurso sobre a verdade 

e a compatibilidade teórica ou prática de verdades até mesmo contrapostas; outra é o problema da tolerância em 

face de quem é diverso por motivos físicos ou sociais, um problema que põe em primeiro plano o tema do 

preconceito e da conseqüente discriminação” (BOBBIO, 1992:203). 
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“tolerância”: Em sentido positivo, tolerância é a crença de que devido ao fato de não 

conhecermos a verdade absoluta devemos aceitar as opiniões daqueles que pensam de forma 

diversa da nossa, o que de modo algum significa renunciar à própria posição assumida
315

. Lado 

outro, em sentido negativo tolerância é sinônimo de ceticismo apático. Se não existe nenhum 

valor absoluto, todos as opiniões são igualmente válidas, não havendo nenhuma obrigação de se 

lutar por qualquer crença. É interessante notar que a expressão “intolerância” também possui um 

dúplice sentido que, ademais, se relaciona aos dois sentidos de tolerância: 

 

Em sentido positivo, tolerância se opõe a intolerância em sentido negativo; e, 

vice-versa, ao sentido negativo de tolerância se contrapõe o sentido positivo de 

intolerância. Intolerância em sentido positivo é sinônimo de severidade, rigor, 

firmeza, qualidades todas que se incluem no âmbito das virtudes; tolerância em 

sentido negativo, ao contrário, é sinônimo de indulgência culposa, de 

condescendência com o mal, com o erro, por falta de princípios, por amor da vida 

tranqüila ou por cegueira diante dos valores (BOBBIO, 1992:210). 

 

 Após ter esclarecido o sentidos das expressões “tolerância” e “intolerância”, BOBBIO 

aduz quatro argumentos segundo os quais a primeira deve prevalecer em relação à segunda. Os 

três primeiros ligam-se à razão prática e o último à razão teórica (1992:206-210): 

1º-) Argumento de prudência política (o mais vil de todos, comenta Bobbio): A 

intolerância não produz os resultados que promete porque a perseguição religiosa, política e 

filosófica reforça a idéia contrária ao invés de extingui-la. Aliás, a criação de mártires é uma das 

melhores estratégias para ver triunfar um sistema de idéias até então minoritário. Além disso, a 

perseguição intolerante tem se mostrado historicamente perigosa, pois se um grupo se atribui o 

direito de perseguir outro, amanhã o grupo perseguido – que por uma razão qualquer pode ter 

obtido o poder – se sentirá autorizado a dispensar o mesmo tratamento aos seus antigos 

opressores. 

2º-) Argumento do método universal de convivência civil: A tolerância é a única forma 

de se manter a vida social caso não se queira apelar para violência. A persuasão, ainda que seja à 

moda sofística, representa o instrumento capaz de forjar essa convivência pacífica. John Locke e 

Thomas Morus foram os principais defensores dessa idéia, na qual se nota uma irrestrita 

confiança na razão humana: os homens, por serem razoáveis, são capazes de abandonar seus 

interesses pontuais e buscar uma verdade consensual no embate de opiniões. Trata-se de uma 

recusa consciente da violência
316

, verificável apenas na prática democrática. 

3º-) Argumento da dignidade da pessoa alheia: Deve-se obedecer a um princípio moral 

absoluto: o respeito ao outro. Aqui se tem em alta conta as liberdades de crença e opinião, 

direitos inalienáveis do homem. Acredita-se que o indivíduo deve conhecer a verdade por seus 

próprios meios (convicção íntima) e não pela imposição alheia. A tolerância deixa assim de ser 

simples regra de convivência política e método universal de perquirição da verdade para se 

transformar em um dever ético. 

4º-) Argumento da natureza da verdade: No campo da razão teórica existem várias e 
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 “[...] a tolerância não implica a renúncia à própria convicção firme, mas implica pura e simplesmente a opinião 

(a ser eventualmente revista em cada oportunidade concreta, de acordo com as circunstâncias e as situações) de 

que a verdade tem tudo a ganhar quando suporta o erro alheio, já que a perseguição, como a experiência histórica 

o demonstrou com freqüência, em vez de esmagá-lo, reforça-o” (BOBBIO, 1992:206). 
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 “Seria temerário e tolo (insolens et ineptum) pretender, através de violências e ameaças, que aquilo que tu crês 

verdadeiro apareça como tal para todos. Além do mais, sobretudo se só uma religião fosse verdadeira e todas as 

outras falsas [...], no futuro, contanto que se proceda de modo racional e moderado, a verdade virá finalmente à 

luz, impondo-se por seus próprios méritos. Se, ao contrário, as contendas se dessem entre armas e brigas, dado que 

precisamente os piores são os mais obstinados, a melhor e mais santa das religiões estaria destinada a ser 

esmagada na luta, em meio às mais vãs superstições, como trigo em meio ao joio” (MORUS, 1972: 291).   
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importantes correntes filosóficas que acreditam ser a verdade múltipla, ou seja, alcançável pelo 

confronto e síntese das verdades parciais. Vivemos em um multiverso, não em um universo. 

Somente se admitirmos a tolerância poderemos vislumbrar a verdade total. 

 Após ter defendido a tolerância por meio dos quatro argumentos supra, BOBBIO nota 

que ela não é – e nem pode ser – absoluta. Existem graus de tolerância historicamente 

verificáveis em sociedades empíricas, sendo inegável a necessidade de sua limitação: “Nenhuma 

forma de tolerância é tão ampla que compreenda todas as idéias possíveis. A tolerância é sempre 

tolerância em face de alguma coisa e exclusão de outra coisa” (1992:211-212). A grande questão 

– que também se impõe em relação ao conceito de democracia
317

 – assenta-se no critério de 

exclusão, ou seja, no elemento necessário à caracterização da tolerância e da perseguição. Trata-

se de um problema que não conta com uma resposta teórica satisfatória, sendo certo que não há 

um terceiro termo para solucioná-lo: “Ou a tolerância, ou a perseguição: tertium non datur” 

(BOBBIO, 1992:213). 

 Bobbio sugere que o único critério razoável de exclusão da tolerância seria negá-la aos 

intolerantes. Nada mais lógico: serei tolerante com aqueles que também o são, pois estender a 

tolerância aos intolerantes seria expor a idéia ao constante risco de ser destruída. Esse critério 

pode ser politicamente conveniente e logicamente correto, mas é moralmente deficitário. Se 

alguém crê na tolerância é porque acredita ser o único modo de fazer com que o intolerante se 

torne tolerante, ou seja, é a única forma de garantir uma convivência social digna. Negar a 

tolerância aos intolerantes é, desde já, assassiná-la em seu nascedouro
318

. 

 O quantum de tolerância – aplicável inclusive aos intolerantes – é variável segundo 

condições e circunstâncias históricas. Não há critério racional – exceto o da exclusão dos 

intolerantes, moralmente inaceitável – capaz de responder de uma vez por todas qual sociedade é 

tolerante e qual é intolerante. O tolerante – assim como o democrata, no dizer de Kelsen – deve 

assumir o risco de ser intolerante, sem o que não vale a pena lutar pelo princípio. Esse perigo faz 

parte da idéia de tolerância que, apesar de se mostrar ambígua no curso da história (BOBBIO, 

1992:215), é inegavelmente indispensável para o desenvolvimento de uma 

 

[...] sociedade aberta, na qual a superação dos contrastes de fé, de crenças, de 

doutrinas, de opiniões, deve-se ao império da áurea regra segundo a qual minha 

liberdade se estende até o ponto em que não invada a liberdade dos outros, ou, 

para usar as palavras de Kant, “a liberdade do arbítrio de um pode subsistir com a 

liberdade de todos os outros segundo uma lei universal” (que é a lei da razão) 

(BOBBIO, 1992:216). 

 

 Verifiquemos agora em que medida a idéia de tolerância é necessária ao entendimento da 

noção de justiça kelseniana e sua exigência de autonomia moral do indivíduo. 

 

 

3.2 – Ciência, democracia e justiça 
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 “Certamente nenhum regime histórico jamais observou inteiramente o ditado de todas estas regras [refere-se às 

regras democráticas]; e por isso é lícito falar de regimes mais ou menos democráticos. Não é possível estabelecer 

quantas regras devem ser observadas para que um regime possa dizer-se democrático. Pode afirmar-se somente 

que um regime que não observa nenhuma não é certamente democrático, pelo menos até que se tenha definido o 

significado comportamental de Democracia” (BOBBIO, 2000:327). 
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 “Não estamos afirmando que o intolerante, acolhido no recinto da liberdade, compreenda necessariamente o 

valor ético do respeito às idéias alheias. Mas é certo que o intolerante perseguido e excluído jamais se tornará um 

liberal. [...] É melhor uma liberdade sempre em perigo, mas expansiva, do que uma liberdade protegida, mas 

incapaz de se desenvolver. Somente uma liberdade em perigo é capaz de se renovar. Uma liberdade incapaz de se 

renovar transforma-se, mais cedo ou mais tarde, numa nova escravidão” (BOBBIO, 1992:214). 
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Após ter percorrido os maiores momentos da história do pensamento ocidental 

procurando por uma norma absolutamente justa, Kelsen conclui que essa busca é irracional, já 

que a razão humana só consegue conceber valores relativos. Ele deduz então uma moral 

relativista que privilegia o princípio da tolerância e o pluralismo, ou seja, a exigência de 

compreendermos e aceitarmos a opinião alheia mesmo que dela não compartilhemos
319

. 

Dessa maneira, muitas das críticas dirigidas a Kelsen perdem o sentido. Ao consagrar o 

princípio da tolerância – derivação de sua postura axiológica relativista – Kelsen demonstra que, 

enquanto cidadão e homem, não comunga do credo autocrático e totalitário que varreu a Europa 

na primeira metade do século XX. Como cientista do direito, ele não pretende legitimar nada, ao 

contrário dos jusnaturalistas. Por conseguinte, é incorreta e parcial a crítica de VILLEY, pois se 

atrelando apenas a um dos aspectos da obra kelseniana toma a parte pelo todo e desconsidera 

seus escritos sobre a justiça e a democracia: “Le Kelsénisme mutile le droit par ablation de sa 

cause finale. Il entend faire de vos professeurs des savants neutres, cerveaux sans âme, êtres 

irresponsables, prodiguant leurs services à n’importe quoi” (1986:176)
320

. A obra kelseniana não 

nos abandona em meio a um vazio axiológico colmatável por qualquer direito. Para o Kelsen 

cidadão, que como ser autônomo tem o dever de opinar – mas não o de impor suas crenças – 

acerca de qual é o melhor direito, a tolerância e a democracia devem preencher o conteúdo do 

ordenamento jurídico ideal. Não se pode imaginar maior responsabilidade
321

. 

VILLEY diz que o único valor cultivado por Kelsen é o do progresso das ciências 

positivas
322

. Não concordamos. Se nos limitarmos à Teoria Pura do Direito – como o autor 

francês parece fazer – é certo que lá não encontraremos o cultivo de qualquer valor. Se, por outro 

lado, alargarmos nossa visão e lermos as obras de Kelsen sobre a justiça e a democracia, 

notaremos claramente que o valor privilegiado é o da tolerância. E a mais valiosa lição que 

Kelsen nos legou ao final de seus estudos sobre a justiça é aquela segundo a qual cada ser 

humano deve pensar e escolher sua norma de justiça. Tal implica, segundo GOYARD-FABRE,  
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 Assevera Gavazzi: “A inacessibilidade da verdade absoluta e dos valores absolutos ao conhecimento humano 

requer, por outro lado, que seja considerada possível não apenas a opinião própria, mas também a opinião alheia. 

Esta é a peculiaridade do sistema democrático, que, como domínio, não o é menos que o dos sistemas autocráticos, 

mas que é domínio da maioria e, por isso, implica necessariamente uma minoria ‘que não está completamente 

equivocada nem absolutamente privada de Direitos’ e que pode, a qualquer momento, tornar-se maioria. Assim se 

formula o Leitmotiv da filosofia política de Kelsen. Da atitude metafísica no conhecimento da verdade e dos valores 

deriva, de pleno Direito, a pretensão de impor, custe o que custar, a Verdade e o Valor, inclusive aos dissidentes” 

(in KELSEN, 2000:15). 

 
320

 Tradução: “O Kelsenismo mutila o direito por ablação de sua causa final. Ele pretende fazer de vossos 

professores sábios neutros, cérebros sem alma, seres irresponsáveis, prodigalizando seus serviços ao que quer que 

seja”. 
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 “O relativismo filosófico que levou Kelsen a afastar a Ciência do Direito de quaisquer considerações acerca do 

melhor regime de governo, fundamenta, no âmbito de sua teoria política, a defesa do regime democrático” 

(GOMES, 2000:195). 
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 “Pour Kelsen, le juriste s’occupe de normes existantes ‘effectives’. N’importe lesquelles; ce peuvent être 

indifféremment les normes du droit hitlérien ou du régime staliniste ou de la République de Weimar. Le juriste est 

neutre; peu lui importe que ces textes visent la domination de la race germanique sur le monde, l’élimination des 

bourgeois, l’épanouissement des libertés, ailleurs la justice. Il les enregistre. Le savant ne cultive d’autre ‘valeur’, 

écrit Jacques Monod, que de promouvoir le progrés des sciences positives, lesquelles n’ont pas à connaître du bien 

et du mal” (1986:175). Tradução: “Para Kelsen, o jurista se ocupa de normas existentes, ‘efetivas’. Não importa 

quais; podem ser, indiferentemente, as normas do direito hitleriano ou do regime stalinista ou da República de 

Weimar. O jurista é neutro; pouco lhe importa que esses textos visem à dominação da raça germânica sobre o 

mundo, a eliminação dos burgueses, o desabrochar das liberdades, aliás, da justiça. Ele as registra. O sábio não 

cultiva outro ‘valor’, escreve Jacques Monod, que não seja o da promoção do progresso das ciências positivas, as 

quais não têm como missão conhecer o bem e o mal”. 

 



 

162 

[...] uma escolha filosófica que situa a obra jurídica nos caminhos de um 

pensamento crítico e reflexivo. Ela impõe que a elaboração do direito passe pela 

auto-reflexão, cujo exercício permite ao homem tender para a liberdade, ou seja, 

para a realização de sua humanidade. Essa tarefa normativa é das mais difíceis e 

nunca estará terminada. Mas ela é o signo dos valores do humanismo (2002:369).  

 

A assunção do relativismo se liga ao princípio da tolerância: é essencial o 

reconhecimento de que a observância e a realização dos valores encampados em uma norma de 

justiça querida ou aceita por um indivíduo exatamente por serem relativos não podem ser 

impostos a ninguém. O princípio da tolerância possibilita a convivência pacífica dos sujeitos 

autônomos na sociedade, além de abrir-lhes caminho para a discussão, a crítica e a reformulação 

de seus pontos de vista sobre o justo.   

É claro que a tolerância não é total e ilimitada, como já notou BOBBIO: “A tolerância 

absoluta é uma pura abstração. A tolerância histórica, real, concreta, é sempre relativa” 

(1992:211). Com efeito, ela está adstrita a um ordenamento jurídico positivo que garanta a paz
323

 

e a livre expressão das opiniões. Tal corresponde ao espaço jurídico-político democrático, já que 

a democracia é a única opção para aqueles que não acreditam em valores absolutos. A alternativa 

contraria, i. e., a autocracia, libera a maioria – tola, inapta e incapaz de discernir o justo do 

injusto, de acordo com Ibsen (apud KELSEN, 2000:104) – da enorme responsabilidade de 

conduzir seus próprios destinos. Nos regimes autocráticos relega-se toda essa responsabilidade a 

uma minoria iluminada que tomará as decisões
324

, postura que, como demonstra a história, vem 

gerando resultados bastante negativos para as sociedades humanas. 

De acordo com Kelsen, a justiça se identificada com a liberdade
325

; ora, a democracia é a 

atual forma na qual a liberdade realiza concretamente seus intentos. Segundo PAZ, os regimes 
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 BOBBIO confessa que se impressionou quando notou que na segunda edição da “Teoria Pura do Direito” Kelsen 

substituiu o termo “segurança coletiva” por “paz” com o fim de designar a realidade que o direito deve alcançar. E 

acrescenta: “Kelsen is the jurist who not only maintains that the chief end of law is peace and not justice, but goes so 

far as maintaining that the law – especially international law – is the only way to guarantee a stable, universal 

peace” (1998:5). Tradução: “Kelsen é o jurista que, não somente sustenta que o objetivo principal do direito é a 

paz, e não a justiça, mas vai ao extremo de sustentar que o direito – especialmente o direito internacional – é o 

único meio de garantir uma paz estável e universal”. Segundo BOBBIO, Kelsen entende que é preciso reconhecer a 

espécie humana como civitas maxima, abandonar a idéia de soberania nacional e construir uma ordem legal 

supranacional que garanta efetivamente a paz entre os homens (1998:5). Danilo Zolo afirma que a proposta de uma 

federação de Estados supranacional é utópica e deriva de uma “analogia doméstica” que tenta aplicar em escala 

mundial o processo histórico de formação dos Estados europeus. Segundo Zolo, as diferenças culturais, econômicas 

e religiosas entre os países são grandes demais para que se possa pensar seriamente em um supra-Estado. Além 

disso, caso fosse possível implementar esse projeto, o risco de surgimento de um totalitarismo em escala planetária 

seria imenso porque não mais existiriam intermediários entre o poder absoluto supra-estatal e os indivíduos, que 

ocupariam o locus antes reservado aos Estados: sujeitos de direito internacional (BOBBIO, 1998:5-6). Por sua vez, 

Bobbio sustenta que a proposta kelseniana de um supra-Estado que mantenha a paz é ao mesmo tempo delicada e 

antiga, encontrando antecedentes históricos na tradição católica e no ideal kantiano da paz perpétua. Apesar das 

dificuldades que a envolvem, vagarosamente começa a ser aceita e implementada, em especial após o início das 

discussões sobre a criação de Tribunais Penais Internacionais permanentes para julgar crimes contra a humanidade, 

reivindicação já presente na obra kelseniana desde os anos 40, algo que naquela época soava como um inegável 

desvario. Com efeito, Kelsen sustenta que a manutenção da paz mundial por meio de um supra-Estado configura 

uma idéia ética suprema (BOBBIO, 1998:5-6). 
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 “Efetivamente, não haverá esperança para a causa democrática se partimos da idéia de que é possível o 

conhecimento da verdade absoluta, a compreensão de valores absolutos. De fato, diante da autoridade do bem 

absoluto que tudo domina, aos que recebem a salvação desse bem só cabe a obediência, obediência incondicional e 

grata àquele que, de posse do bem absoluto, conhece e quer tal bem; uma obediência que, sem dúvida, só pode 

estar apoiada na crença de que a autoridade do legislador tem posse do bem absoluto do mesmo modo como, em 

sentido inverso, admite-se que o conhecimento desse bem seja proibido à grande massa de súditos” (KELSEN, 

2000:104). 
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democráticos modernos são profundamente comprometidos com a crítica e a discussão e não 

podem se aliar de forma definitiva a uma ou outra visão absoluta da realidade, sob pena de 

deixarem de ser democráticos. Democracia é sinônimo de crítica para o ensaísta mexicano: 

 

[...] as democracias dos séculos XIX e XX são sistemas que não postulam 

nenhuma ideologia que esteja além da discussão e da crítica. Melhor dizendo, a 

única ideologia do estado moderno, pelo menos teoricamente, é a de garantir a 

coexistência e a livre discussão e crítica de todas as idéias (1998:55). 

  

O que se requer de um regime democrático não é tanto a sua efetividade
326

, mas a 

garantia daquela conformação das liberdades individuais da qual falou Kant em sua definição de 

direito. As fraquezas inerentes a uma ordem democrática – sempre exposta à crítica – são, ao 

mesmo tempo, os elementos que lhe garantem existência, conformando sua feição 

especificamente relativista. Nada obstante, uma ordem jurídica democrática deve impedir ações 

antijurídicas que tentem subvertê-la, inclusive com a utilização da violência socialmente 

organizada (sanção no sentido estrito). Há um limite para o princípio da tolerância e em algumas 

situações extremas é difícil distinguir a democracia da autocracia porque a linha que separa a 

discricionariedade legal do arbítrio individual é demasiadamente tênue. No entanto:  

 

A possibilidade de manter a democracia depende da possibilidade de encontrar tal 

limite. É possível, também, que tal delimitação contenha um certo perigo. É da 

natureza e da honra da democracia, contudo, arcar com tal perigo; e se ela não 

puder fazê-lo não será digna de ser definida (KELSEN, 1998c:25). 

 

Parece-nos evidente que as mãos que escreveram estas palavras não são somente as do 

jurista rigoroso, do cientista frio ou do acadêmico exemplar que foi Kelsen. O texto parece antes 

ter nascido do espírito combativo de um homem impressionado com a talvez mais negra e 

terrível experiência autocrática da história humana: a doutrina do ódio e da opressão deflagrada 

pelo nazi-fascismo na Europa que, ceifando a vida de milhões por nada, buscou o absoluto e 

apenas nos trouxe morte e horror, tendo como exemplo mais terrível os campos de extermínio 

que pontilharam o território germânico naqueles anos de trevas. 

Ao final de suas reflexões Kelsen se reafirma como homem da ciência e confirma que sua 

vida lhe é devotada, concluindo que, para ele, a justiça só pode ser a garantia da liberdade da 

ciência. Já em 1927 o jurista tinha clara essa concepção quando assinou, juntamente com Alfred 

Adler, Karl Bühler, Sigmund Freud, Robert Musil, Anton von Webern e outros, um manifesto no 

qual consta este expressivo parágrafo final: 
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 Acerca da natureza da liberdade e sua relação com o Estado de direito escreveu SALGADO: “A liberdade é a 

base de toda eticidade e constitui o lado ético do Estado de Direito puro (a república no sentido kantiano). Este dá 

a si mesmo como fundamento e, ao mesmo tempo, como o seu objetivo a liberdade como possibilidade igual na 

sociedade humana. O Estado justo é o Estado ético ou Estado de Direito, na medida em que nele haja a liberdade 

de todos segundo uma legislação universal, que deve cada vez mais alcançar esse objetivo supremo: uma legislação 

que se torne mais e mais expressão da racionalidade. Fiat justitia pereat mundus, por mais de uma vez citada por 

Kant, quer significar, como ele mesmo explica, essa suprema dignidade do Direito, que não deve ser sacrificado, e 

da ordem política, que torna possível uma sociedade livre: sem a liberdade o homem não é mais homem, o mundo 

humano perecerá como humano. ‘Toda lei jurídica tem de nascer da liberdade dos que devem obedecê-la’” 

(1995:339).  
326

 “A democracia parece ter menos poder de resistência do que a autocracia, que destrói sem a menor 

consideração todo e qualquer adversário, ao passo que a democracia, com seu princípio de legalidade, liberdade 

de opinião, proteção às minorias e tolerância, favorece diretamente o inimigo. [...] O problema da democracia não 

é o problema do governo mais eficiente; outros regimes podem ser mais eficientes. É o problema de um governo que 

garanta a máxima liberdade individual possível” (KELSEN, 2000:191). 
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The essence of the spirit is freedom above all, freedom which is now endangered 

and which we feel obliged to protect. The struggle for a higher humanity and the 

battle against inertia and desolation will always find us ready. It also finds us 

ready here and now (apud JABLONER, 1998:6)
327

. 

 

Kelsen compreende muito bem que o momento teórico-abstrato da formulação de uma 

idéia de justiça não tem qualquer relevância se for desconsiderado o momento de sua incidência 

no suporte fático, ou seja, a aplicação concreta da norma de justiça. É um ciclo que deve se 

completar – da teoria à prática – e para tanto é preciso ter em mente o tempo presente e a 

sociedade efetivamente existente, já que a ciência é feita para homens situados no mundo real.  

A preocupação com a justiça nunca foi abandonada por Kelsen; ele apenas a localiza em 

um campo independente do da ciência jurídica pura. A justiça representa um valor inalienável 

para o direito
328

 e como valor deve ser tratada, tendo-se sempre em mente o alerta de 

RECASÉNS SICHES segundo o qual a justiça é um valor que se agrega a outros valores 

(1970:491). Por isso, sua compreensão material é campo afeto à axiologia jurídica, cujo ponto 

nevrálgico
329

 é definir não a compostura teórica ou de qualquer maneira formal da justiça
330

, mas 

sim a hierarquia de valores segundo a qual cada um receberá o seu ius suum: “No basta, pues, 

poseer el conocimiento de la idea de justicia, es preciso, además, aprender los valores por ella 

concitados en el terreno jurídico” (RECASÉNS SICHES, 1970:492). É exatamente tal 

possibilidade de apreensão – e a conseqüente hierarquização de valores – que Kelsen rejeita. 

Como vimos, segundo a teoria kelseniana os valores somente se tornam objetivos – e, portanto, 

hierarquizáveis – quando encampados por uma norma válida.  
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 Tradução: “A essência do espírito é liberdade antes de tudo, liberdade que agora é ameaçada e que nós nos 

sentimos obrigados a proteger. A luta por uma humanidade melhor e a batalha contra a inércia e a desolação 

sempre nos encontrará prontos. Ela também nos encontra prontos aqui e agora”. 
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 Sobre a temática escreveu Castberg: “A exigência de justiça na comunidade se enraíza em nossa natureza 

espiritual tão fortemente quanto a necessidade de conexão lógica em nosso pensamento. [...] O pensamento 

filosófico não deve afastar-se dos problemas criados pela procura do Direito objetivamente certo” (apud 

BODENHEIMER, 1966:148).   
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 “Se ha puesto, pues, de manifiesto que lo decisivo de la Estimativa Jurídica no consiste en descubrir que la 

justicia exige una igualdad o proporcionalidad, sino en averiguar cuáles sean los critérios de valor que deban ser 

tenidos en cuenta para promover la equivalencia o la armonía entre los términos de una relación jurídica. De tal 

manera, que la idea de la justicia nos abre la puerta a un paisage filosófico mucho más hondo, más rico y más 

complicado, a saber: em campo de la valoración jurídica. No basta con saber que los términos de una relación 

deben igualarse o armonizarse; lo fundamental y más importante consiste en averiguar los criterios de valor que 

deban ser tenidos en cuenta para establecer normativamente esa equivalencia o proporcionalidad” (RECASÉNS 

SICHES, 1970:491).  
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 Algumas correntes contemporâneas – v. g., o neojusnaturalismo de base neokantista – declaram que o 

reconhecimento da impossibilidade de conceituação científica da justiça não implica considerá-la como elemento 

totalmente estranho ao fenômeno jurídico. Do contrário, corre-se o risco de tornar o direito vazio e tendente à 

legitimação de ordens sociais excludentes, conforme assevera Edgar BODENHEIMER: “A busca da justiça é 

infindável e repleta de dificuldades. Por outro lado, é facilitada por certos fatôres objetivamente verificáveis, tais 

como a existência de uniformidades culturais de avaliação, que deitam suas raízes principalmente no fato de que a 

afirmação da vida prepondera fortemente sôbre a negação da vida, na história da espécie humana. Não há razão 

para que o jurista se envergonhe de sondar os fundamentos de uma ordem jurídica justa, ainda que a tarefa exija 

incursões laterais no campo da antropologia filosófica e de outras ciências não jurídicas. A preocupação com a 

‘boa sociedade’ não pode ser posta de lado pela ciência social, e não deve ser relegada por ela aos políticos e 

legisladores absorvidos pela premência dos problemas práticos do momento. Se a procura da justiça e da 

razoabilidade do Direito fôr abandonada pelos espíritos mais esclarecidos, sob a alegação de que a justiça é uma 

noção sem sentido, quimérica, irracional, então existe o risco de a espécie humana retroceder a uma condição de 

barbárie e ignorância em que o irracional predominará sôbre o racional, e em que as negras fôrças do preconceito 

talvez ganhem a batalha contra os ideais humanitários e as fôrças do bem e da benevolência” (1966:181-182). 

  



 

165 

A definição de justiça oferecida por Kelsen é pessoal e relativa; válida unicamente para 

ele, não pode ser imposta a ninguém
331

. Com efeito, o autor dá o exemplo e utilizando sua 

autonomia moral nos oferece uma particularíssima noção de justiça
332

: 

 

De fato, não sei e não posso dizer o que seja justiça, a justiça absoluta, esse belo 

sonho da humanidade. Devo satisfazer-me com uma justiça relativa, e só posso 

declarar o que significa justiça para mim: uma vez que a ciência é minha profissão 

e, portanto, a coisa mais importante em minha vida, trata-se daquela justiça sob 

cuja proteção a ciência pode prosperar e, ao lado dela, a verdade e a sinceridade. É 

a justiça da liberdade, da paz, da democracia, da tolerância (1998c:25, grifos 

nossos). 

 

Sintomaticamente, Karl Popper, que em muitos outros pontos diverge das opiniões de 

Kelsen – em especial no que se refere à tese da separação entre ciência e política –, nesse assunto 

particular apresenta posição semelhante à do jurista, pois para ambos a ciência necessita de um 

ambiente específico onde estejam garantidos o debate e o diálogo racional, elementos 

característicos das democracias e não de regimes autocráticos
333

.  

A ciência não pode se desenvolver em uma realidade na qual inexiste liberdade política e 

de pensamento. Quando o Estado toma a verdade em suas mãos, acaba sempre por negar o traço 

fundamental da ciência, ou seja, o criticismo
334

. E foi para manter viva a crítica que Hans Kelsen 
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 Parece não assistir razão a RECASÉNS SICHES quando critica Kelsen porque ele teria sustentado que sua idéia 

de justiça seria a melhor de todas: “Cuando Kelsen declara cuáles son los valores que él adopta, no lo hace en el 

tono de expresar simplemente una manera de sentir suya, ‘yo soy así; así siento y no puedo remediarlo’. Por el 

contrario, en sus palabras hay un acento patético, un acento de auténtica convicción, un testimonio de creer que 

está en lo correcto. Cierto que, como norma axiológica para el, sostiene la tolerancia frente a todas las ideas 

discordes de la suya; pero es que esta norma de tolerancia es un corolario de la tesis humanista, personalista, 

liberal, que ha adoptado. Es más, Kelsen siente que su sistema de valores es superior a cualquier otro sistema – si 

no fuese así no lo habría adoptado – precisamente porque su sistema de valores, que incluye la tolerancia, deja 

vivir y pensar a los demás individuos que tienen ideas diferentes y aun opuestas a las suyas, mientras que otros 

sistemas axiológicos, por ejemplo, los transpersonalistas, y dentro de ellos sobre todo los totalitarios, no dejan 

margen para que vivan y piensen los disidentes” (1970:419, grifo nosso). Na verdade, Kelsen não cria uma 

definição de justiça categórica, mas condicional e relativa, razão pela qual não pode ser vista como “a melhor” 

definição, mas sim “uma” definição de justiça que, no caso, se liga estreitamente aos regimes democráticos: “Fiel ao 

relativismo filosófico que governa sua obra jurídica, em sua obra política Kelsen o reafirma para justificar o 

regime democrático. Ao justificar a Democracia poder-se-ia afirmar estar Kelsen propondo um valor absoluto – o 

da liberdade que a fundamenta. Entretanto, aqui, mais uma vez Kelsen se mostra um pensador de coerência interna 

muito grande. Para manter-se fiel ao relativismo, não afirma ser a liberdade um valor universal e, portanto, a 

Democracia o melhor regime. Pelo contrário, afirma que o valor que fundamenta a Democracia é a liberdade, e se 

quisermos um regime que consagre esse valor, deveremos então adotar o regime democrático. Não afirma, 

portanto, que a liberdade é ou deve ser um valor universal, mas apenas que ela é o valor que fundamenta um 

determinado regime: a Democracia” (GOMES, 2000:197). 
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 RECASÉNS SICHES disserta sobre a tomada de posição kelseniana quanto à justiça: “[...] Kelsen no quiere 

renunciar a la estimativa jurídica, y entonces decreta sin ulterior examen que, puesto que hay muchos sistemas 

axiológicos posibles, al sujeto le toca bajo su responsabilidad el elegir entre ellos. Kelsen, por su parte, elige, y lo 

hace no con el ánimo de quien toma una decisión al azar, al buen tuntún, sino con acentos de una firme convicción 

y con un ademán de austeridad” (1970:414).  
333

 “Ora, mas como é possível garantir o diálogo e o debate racional sem considerarmos o ambiente político da 

sociedade que assegure as condições institucionais para a sobrevivência da ciência? Popper reconhece que a 

ciência precisa de um ambiente institucional favorável para progredir por meio de publicações científicas, de 

livros, revistas especializadas, periódicos, rádio, televisão, enfim, dos meios de comunicação para que se divulgue e 

propicie, assim, o debate das idéias científicas” (MICHILES, 2003:54). 
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 “A confabulação do poder político e da ortodoxia ideológica resolve-se invariavelmente em sociedades 

hierárquicas que tendem, sem nunca conseguir totalmente, à inércia. A história intelectual das ortodoxias – seja a 
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ousou purificar o direito em um tempo no qual a ciência jurídica não era mais do que uma serva 

abjeta do poder constituído. Cumpre-nos hoje honrar o seu legado e assumir a dura missão de 

criticar seu pensamento com vistas a transcender-lhe o aspecto formal. Cabe-nos,  em uma 

palavra, buscar a reconciliação possível entre o direito, a justiça e o princípio da dignidade da 

pessoa humana.   

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 

A postura metodológica kelseniana em relação à idéia de justiça é eminentemente crítica. 

Kelsen empreende rigorosa análise das mais variadas teorias e normas de justiça concluindo que 

não passam de fórmulas vazias porque necessitam pressupor uma ordem positiva que lhes 

preencha o conteúdo.  

Negando qualquer possibilidade de um conceito geral de justiça, Kelsen entende que esse 

é um problema com o qual a ciência do direito não deve se ocupar. Tendo objeto próprio, o 

Direito está impedido de invadir campos pertencentes a outras disciplinas como a Ética – ciência 

das normas morais –, a Filosofia do direito e a axiologia jurídica.  

Assim, com base na análise do pensamento kelseniano sobre a justiça podemos alinhavar 

as seguintes conclusões: 

  

a) Os valores são sempre relativos porque dependem do subjetivismo daqueles que os 

adotam e, por conseguinte, podem variar ao infinito. 

b) Um valor apenas se torna objetivo quando corresponde ao conteúdo de uma norma 

válida. 

c) Existe uma importante correspondência histórica e teórica entre o absolutismo e o 

relativismo na Filosofia e na política, embora não se trate de uma relação necessária. 

d) O relativismo na política assume a forma da democracia, enquanto o absolutismo 

corresponde à autocracia. 

e) Não há um critério único e objetivamente válido para se definir a justiça. 

f) Existem diversas normas e teorias da justiça e a ciência pura não pode nos dizer qual 

delas é a melhor.  

g) Ao contrário do que sustentam as doutrinas jusnaturalistas, todas as definições de 

justiça apresentam caráter relativo e subjetivo.   

h) A justiça, ou melhor, as várias “justiças” se referem a realidades espaço-temporais 

diferentes.  

i) Inexistindo a possibilidade de se conceber um conceito geral de justiça, resta ao 

homem – e ao jurista em especial – a tormentosa missão de rever a cada momento 

                                                                                                                                                             
da Contra-Reforma na Espanha ou a do marxismo-leninismo na Rússia – é aquela da mumificação do saber” (PAZ, 

1998:353). 
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suas opiniões e crenças, vislumbrando formas parciais e relativas de justiça para a 

resolução dos conflitos sociais. 

j) Diferentemente do que pregam as teorias jusnaturalistas, o direito não depende de 

qualquer ordem transcendente de justiça para ser reconhecido como tal. Basta-lhe ser 

uma ordem coercitiva centralizada e globalmente eficaz. 

k) Por outro lado, o direito positivo nada garante em termos de justiça e de moralidade. 

Suas normas podem apresentar, efetivamente, qualquer conteúdo: moral, imoral ou 

amoral. 

l) De acordo com o positivismo jurídico, o indivíduo – ser dotado de autonomia moral – 

é quem deve responder a questão relativa à justiça, e não o Estado ou quaisquer 

entidades transcendentes (Deus, a natureza etc.). 

m) O único ambiente adequado ao exercício da autonomia moral no trato com a justiça é 

o democrático, no qual prevalece o princípio da tolerância e a pluralidade axiológica 

relativista. 

n) Para a criação de formulações relativas de justiça deve-se ter em mente não apenas os 

costumes e os valores de certa época e determinado espaço, mas principalmente – e 

nesse ponto ultrapassa-se o formalismo da Teoria Pura do Direito – uma série de 

pressupostos axiológicos que, fazendo parte da herança espiritual da humanidade, não 

podem ser negados (v.g., a idéia de dignidade da pessoa humana).  

o) Tais pressupostos axiológicos devem ser utilizados de forma a afastar quaisquer 

idéias absolutas de justiça que, por não permitirem a crítica de seus dogmas, são 

perfeitas para a legitimação de sistemas sociais autocráticos. 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

 Le premier but de Hans Kelsen (1881-1973) fût celui de garantir un espace d’autonomie 

pour la science du droit. Tout en afirmant que son objet formel était la norme de droit positif, 

Kelsen a écarté de la science juridique les considérations que lui étaient étrangères. Le problème 

de la justice, par éxample, ne lui fût pas partenaire parce que se rapportait à la question des 

valeurs. 

 Dans l’histoire de la pensée occidentale il y en a pluisieurs normes et théories de la 

justice et aucune ne peut être tenue comme supérieure aux autres. Les diverses doctrines 

jusnaturalistes – des grecques aux actuelles – ont la prétension de connaître la justice absolue, 

c’est à dire, incontrastable. Les normes de justice jusnaturalistes dérivent d’authorités 

métaphysiques (Dieu, nature etc.), servant à légitimier le droit positif dont les individus sont 

invoqués a accomplir irrésistiblement. Kelsen comprend que les théories jusnaturalistes au sujet 

de la justice sont contraditoires et manquantes. Il s’agit de formules vides dépendantes d’une 

ordonnance juridique empirique et efficace pour les conférer du contenu. Dans ce sens, le 

jusnaturalisme a joué un rôle historique conservateur, contribuant pour la manutention du status 

quo.  

 D’autre part, le positivisme kelsenien – relativiste et pluraliste – soutient la valeur justice 

comme non absolue, en étant toujours nécessaire la soumettre à un examen critique. C’est 

l’individu, détenteur d’autonomie morale, qui doit assumer le fardeau de penser constamment ce 

que c’est la justice, opération qui ne peut avoir lieu que dans un ambient où l’on privilegie le 
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principe de la tolérance. La critique et la discussion sont des maintiens interdits dans les 

autocraties, car on y croit de vérités et de valeurs absolues et, par consequent, incontestables. 

Tout au contraire, pour ne concevoir que des valeur rélatives, la démocratie privilégie ces 

maintiens et rend possible la convivance pacifique des idées et des croyances différentes. Et c’est 

dans cet espace de liberté que Kelsen place sa très particulière notion de justice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clé: Kelsen. Théorie Pure du Droit. Science juridique. Normativisme. Justice. Positivisme 

juridique. Jusnaturalisme. Théorie des valeurs. Absolutisme e rélativisme philosophiques. 

Autocracie et démocracie. Tolerance. Dignité de la personne humaine. 
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QUARTA CAPA 

 

 

 

O principal objetivo de Hans Kelsen (1881-1973) foi garantir um espaço autônomo para a 

ciência do direito. Ao afirmar que seu objeto formal é a norma de direito positivo, Kelsen afastou 

da ciência jurídica as considerações que lhe eram estranhas. O problema da justiça, por exemplo, 

não lhe é afeto porque se relaciona à seara dos valores.  

Na história do pensamento ocidental existem várias normas e teorias da justiça e 

nenhuma delas pode ser tida como objetivamente superior às outras. As diversas doutrinas 

jusnaturalistas – das gregas às atuais – têm a pretensão de conhecer a justiça absoluta, ou seja, 

incontrastável. As normas de justiças jusnaturalistas derivam de autoridades metafísicas (Deus, 

natureza, etc.), servindo para legitimar o direito positivo que os indivíduos são chamados a 

cumprir irresistivelmente. Kelsen entende que as teorias jusnaturalistas acerca da justiça são 

contraditórias e falhas, configurando fórmulas vazias que dependem de um ordenamento jurídico 

empírico e eficaz que lhes confira conteúdo. Nesse sentido, o jusnaturalismo representou um 

papel histórico conservador, contribuindo para a manutenção do status quo.  

Por outro lado, o positivismo kelseniano – relativista e pluralista – sustenta que o valor 

“justiça” não é absoluto, sendo sempre necessário submetê-lo a exame crítico. É o indivíduo, 

detentor de autonomia moral, que deve assumir o fardo de pensar constantemente o que é a 

justiça, operação que somente pode se desenvolver em um ambiente no qual se privilegia o 

princípio da tolerância. A crítica e a discussão são posturas proibidas nas autocracias, pois se 

acredita em verdades e valores absolutos e, portanto, incontestáveis. Ao contrário, por conceber 

apenas valores relativos, a democracia privilegia tais posturas e possibilita a convivência pacífica 

de idéias e crenças diferentes. E é neste espaço de liberdade que Kelsen localiza a sua 

particularíssima noção de justiça. 
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