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PERSPECTIVA DO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO E AS TEORIAS POSITIVISTAS
Silvia Helena de Almeida Stefano1

RESUMO
$ SUHVHQWH SHVTXLVD FLHQWtÀFD VH SDXWD VRE DV SHUVSHFWLYDV GR
Constitucionalismo como base de sustentabilidade e segurança jurídica ante as
QRYDV DWULEXLo}HV HP TXH R (VWDGR VH HQFRQWUD OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR DV
UHODo}HV KXPDQDV JOREDOL]DGDV QmR VRPHQWH HP VHX VHQWLGR HFRQ{PLFR PDV GH
LQWHUFkPELRV FXOWXUDLV WHFQROyJLFRV TXH SDVVDUDP D VHU PRWLYR GH GLVFXVV}HV H
SUHRFXSDo}HV PXQGLDLV KDMD YLVWD TXH DV JDUDQWLDV FRQVWLWXFLRQDLV RV GLUHLWRV
fundamentais individuais, passaram a estarem positivados na Constituição Brasileira
de 1988. Assim, realizando uma breve análise sobre a possibilidade de ser mantido o
Positivismo Jurídico como corrente majoritária para a aplicabilidade do Direto, sem
abalar a Democracia mantendo o sistema jurídico, porém embasando na axiologia,
ante os motivos narrados.
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Introdução
O contexto cultural de onde emergiu o positivismo jurídico se relaciona
com aquele de uma ‘atitude de modernidade’2. O desenvolvimento argumentativo
desta hipótese indica que a estrutura de pensamento caracterizada pelo discurso do
positivismo jurídico, antes de ser taxada de um saber-poder formalista, fetichista,
estatizante, deve ser considerada como uma estrutura comprometida com a
efetivação do Estado de Direito moderno. (ARCELO, 2008)
1HVWHVHQWLGRDVHVWUXWXUDVIXQGDQWHVGRSHQVDUFLHQWLÀFDPHQWHR'LUHLWR
SRU PHLR GR GLVFXUVR GR SRVLWLYLVPR MXUtGLFR UHÁHWHP DQWHV GR IRUPDOLVPR H GR
legalismo, os princípios da legalidade e da certeza do Direito.
Na obra Teoria Pura do Direito, Kelsen (1987), defende, expressamente,
a inexistência de uma ordem moral absoluta, mas várias ordens morais, ou seja, o
austríaco sustenta a ideia do pluralismo moral de que diferentes culturas sustentam
diferentes ordens morais que muitas vezes são incompatíveis entre elas.
$PRUDOQmRSRGHVHUXPFULWpULRDLGHQWLÀFDURGLUHLWRHFRPEDVHQLVWR
Kelsen (1987) sustenta que o direito é uma ordem normativa e coativa. A primeira,
SDUDRMXULVWDVLJQLÀFDTXHRIHQ{PHQRMXUtGLFRpXPDPXOWLSOLFLGDGHGHQRUPDVTXH
VHRUJDQL]DPHPGLIHUHQWHVHVFDO}HVQRUPDWLYRVQRTXDOXPDQRUPDLQIHULRUUHWLUD
sua validade de uma norma situada num escalão superior. Assim, sucessivamente,
até se chegar num ato normativo fundamental.
A norma fundamental, nesta perspectiva, é, portanto, uma norma
pressuposta no pensamento. Para Kelsen (1987), “a norma é um ato de vontade
humano”. Assim, a Constituição é uma norma posta, como norma superior, e a sua
validade é assegurada por uma norma fundamental.
Quando se fala em pressuposta refere-se que um grupo que inseriu a
&RQVWLWXLomRGHPRQVWUDTXHpFDSD]GHJDUDQWLUDHÀFiFLDJOREDOPtQLPDGDRUGHP
jurídica, por ele estabelecida e que tem como ápice a Constituição Federal.
Para Kelsen (1987), então, o Direito é uma ordem normativa que se
determina por ser constituído mediante um conjunto de normas jurídicas. PodeVHDÀUPDUTXHRDWRQRUPDWLYRpLQVHULGRSRUPHLRGDYRQWDGHKXPDQDRXVHMD
permite-se que certos comportamentos sejam admitidos, proibidos e ordenados. O
que diferencia o direito das outras ordens sociais é o seu caráter coativo. Desta forma,
o Direito reage ao comportamento contrário ao mesmo de modo a impor, ainda que

$

)RXFDXOWFKDPDGHDWLWXGHGHPRGHUQLGDGHDTXHODTXHH[HPSOL¿FD³XPDYLD¿ORVy¿FDHPTXHDFUtWLFDGRTXHVRPRV
pVLPXOWDQHDPHQWHDDQiOLVHKLVWyULFDGRVOLPLWHVTXHQRVVmRFRORFDGRVHSURYDGHVXDXOWUDSDVVDJHPSRVVtYHO´
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contra a vontade do destinatário, um mal àquele que se comportou contrariamente
ao prescrito (KELSEN, 1987, p.75).
(PRXWUDVSDODYUDVpGHÀQLGRFRPRXPDRUGHPQRUPDWLYDXPFRQMXQWR
de ordens jurídicas, que são entendidas como mecanismo de interpretação a partir
GRTXDOpDWULEXtGRXPVLJQLÀFDGRMXUtGLFRDRFRPSRUWDPHQWRKXPDQRVHQGRTXH
na hipótese de agir em contrariedade com os preceitos, a imposição se dará com
aplicação de um mal, ou seja, uma sanção que é aplicada ainda que contra a vontade
do destinatário.
(QÀPR'LUHLWR3HQDOpRPDUFRGRSHQVDPHQWRMXUtGLFRNHOVHQLDQR,VWR
porque, ele proíbe que certos comportamentos sejam adotados pelos indivíduos por
serem considerados socialmente perniciosos, por aqueles que emitiram um ato de
vontade por terem competência conforme norma superior/válida (KELSEN, 1987).
O Direito, no pensamento de Kelsen (1987), aplica-se no momento em que
XPDQRUPDLQIHULRUVHOHFLRQDXPVLJQLÀFDGRHÀ[DXPVHQWLGRTXHHODDWULEXLSRU
uma norma superior, e, portanto, sucessivamente até se alcançar as normas mais
concretas e individuais que integram a norma jurídica vigente.
Busca-se conceituar e estabelecer um comparativo teórico entre as correntes
positivista e pós-positivista.
Partindo do pressuposto de que os princípios podem colaborar para
a instauração de um Estado Democrático de Direito mais justo e realmente
democrático, distinguir-se-ão regras e princípios, objetivando dar ênfase à adoção
dos princípios como forma mais adequada para solucionar os casos complexos ou
onde a lei for omissa ou injusta.
1 Breves considerações sobre o discurso do Positivismo Jurídico
O positivismo jurídico ou juspositivismo, é uma corrente da teoria
do direito que procura explicar o fenômeno jurídico a partir do estudo das
normas positivas, ou seja, daquelas normas postas pela autoridade soberana de
determinada sociedade.

$R GHÀQLU R GLUHLWR R SRVLWLYLVPR LGHQWLÀFD SRUWDQWR R FRQFHLWR
de direito com o direito efetivamente posto pelas autoridades que possuem o poder
político de impor as normas jurídicas.

6HJXQGRHVWDFRUUHQWHGHSHQVDPHQWRRVUHTXLVLWRVSDUDYHULÀFDUVH
uma norma pertence ou não a um dado ordenamento jurídico tem natureza formal,
vale dizer, independem de critérios de mérito externos ao direito, decorrentes de
outros sistemas normativos, como a moral, a ética ou a política.
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2GLUHLWRpGHÀQLGRFRPEDVHHPHOHPHQWRVHPStULFRVHPXWiYHLVFRPR
tempo - é a tese do fato social, ou das fontes sociais ou convencionalista.
Nega-se, com isso, as teorias dualistas que admitem a existência de um
direito natural ao lado do direito positivo. Assim, uma regra pertencerá ao sistema
MXUtGLFRFULDQGRGLUHLWRVHREULJDo}HVSDUDRVVHXVGHVWLQDWiULRVGHVGHTXHHPDQH
de uma autoridade competente para a criação de normas e desde que seja criada de
acordo com o procedimento previsto legalmente para a edição de novas normas,
respeitados os limites temporais e espaciais de validade.
Metodologicamente, o positivismo jurídico representa uma opção pela
neutralidade do intérprete do direito, sustentando que ele não deve se posicionar
relativamente aos conteúdos das normas, mas apenas descrevê-los, de modo a
preservar a vontade política expressa por aqueles que criaram as normas.
Etimologicamente, o termo positivismo jurídico tem origem no latim,
de ius positivum ou ius positum.
O positivismo jurídico é uma teoria explicativa do fenômeno jurídico, que
surgiu na Europa capitalista a partir do século XIX, durante o processo histórico de
monopolização do poder político pelos aparelhos estatais.
1HVWHSHUtRGRYHULÀFDVHXPLQWHQVRPRYLPHQWRGHFRGLÀFDomRGRGLUHLWR
TXHÁRUHVFHXHPSDtVHVHXURSHXV$VHFXODUL]DomRGDVRFLHGDGHHRUHFRQKHFLPHQWR
da primazia do indivíduo conduziram ao desprestígio das teorias do direito natural
e à substituição das normas de caráter religioso pelas leis estatais.
Após séculos de experiências que se tornaram insustentáveis com o Estado
monárquico da era medieval, o Estado moderno surge com novas demandas no
âmbito jurídico.
2 'LUHLWR SDVVD HQWmR D UHJXODU QmR Vy DV UHODo}HV LQWHUVXEMHWLYDV GRV
LQGLYtGXRVPDVWDPEpPDVUHODo}HVGR(VWDGRSDUDFRPVHXVV~GLWRVLPSHGLQGRR
que aja arbitrariamente com estes.
No novo modelo estatal a demanda passa a ser por um ordenamento jurídico
que garanta o ideal da segurança e, para que seja alcançado, o novo ordenamento jurídico
GHSHQGHUiGDREMHWLYLGDGHHGDSUHYLVLELOLGDGHQDLGHQWLÀFDomRGRGLUHLWRDXW{QRPRHP
relação à moral (valores), e, em relação à política (poder). (BARZOTTO, 2007, p.18)
Para Bittar (2009), “a norma jurídica é a única segurança para a teoria do direito;
pHODRFHQWURGDVLQYHVWLJDo}HVSRVLWLYLVWDVGR'LUHLWRµ %,77$5S
Com o surgimento do Positivismo Jurídico no século XIX houve a
WUDQVIRUPDomR H R QRUWHDPHQWR GH WRGD D HODERUDomR H FRGLÀFDomR GDV OHLV QR
2FLGHQWH$ÀPGHLOXVWUDUHVWHFRQWH[WRMXUtGLFRGDpSRFDHVFUHYHX%REELR
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Dar a prevalência à lei como fonte do direito nasce do
SURSyVLWR GR KRPHP GH PRGLÀFDU D VRFLHGDGH &RPR R KRPHP
pode controlar a natureza através do conhecimento de suas leis,
assim, ele pode transformar a sociedade através da renovação
das leis que a regem; mas para que isto seja possível, para que o
GLUHLWRSRVVDPRGLÀFDUDVHVWUXWXUDVVRFLDLVpPLVWHUTXHVHMDSRVWR
FRQVFLHQWHPHQWH VHJXQGR XPD ÀQDOLGDGH UDFLRQDO H PLVWHU TXH
seja posto através da lei. O direito consuetudinário não pode de
IDWRVHUYLUDWDOÀQDOLGDGHSRUTXHpLQFRQVFLHQWHLUUHÁHWLGRpXP
direito que exprime e representa a estrutura atual da sociedade e,
FRQVHTXHQWHPHQWHQmRSRGHLQFLGLUVREUHHVWDSDUDPRGLÀFiODDOHL
em lugar disto, cria um direito que exprime a estrutura que se quer
que a sociedade assuma. O costume é uma fonte passiva, a lei é fonte
ativa de direito. (BOBBIO, 2006, p. 120)

2 O positivismo jurídico: separação entre Direito, Moral e Política
O positivismo jurídico procura afastar-se das teorias jusnaturalistas do
direito, que sustentavam a existência de um direito natural paralelo ao direito criado
por legisladores humanos. Assim, rejeita a ideia de que o ordenamento jurídico
dependa de elementos metafísicos e imutáveis como de mandamentos divinos ou de
LPSHUDWLYRVGDUD]mRKXPDQD$RFRQWUiULRGHÀQHRGLUHLWRFRPEDVHHPHOHPHQWRV
empíricos ao sustentar que o direito é um conjunto de normas formuladas e postas
em vigor por seres humanos, um produto da vontade de uma autoridade legislativa,
com caráter vinculante.
A teoria positivista defende, ainda, a total separação entre direito e moral,
afastando-se das correntes do moralismo jurídico.
Assim, para os positivistas, o estudo do fenômeno jurídico não depende de
uma avaliação moral e o reconhecimento da validade das normas não depende da
sua conformidade a critérios sobre o justo e o correto.
Consideram-se válidas todas as normas criadas por autoridades
reconhecidas pelo ordenamento jurídico, independentemente de seu conteúdo.
Dessa forma, o aplicador do direito deve decidir sobre o caráter jurídico da
QRUPDFRPEDVHQDVXDIRUPDHQmRQDVXDVXEVWkQFLD,VVRQmRVLJQLÀFDQRHQWDQWR
TXHRVSRVLWLYLVWDVDFUHGLWHPTXHQmRH[LVWHLQÁXrQFLDGDPRUDOQRGLUHLWRRXTXHR
direito deva permanecer separado da moral.
$SHQDVGHIHQGHPTXHDLQÁXrQFLDGDPRUDOQRGLUHLWRQmRGHYHVHUREMHWR
da teoria do direito e procura separar o conhecimento do direito como ele é da
avaliação moral do intérprete sobre como o direito deve ser.

20

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

Para o positivismo jurídico, direito e política, embora estritamente
relacionados, estão separados em nível conceitual, o que afasta os defensores dessa
FRUUHQWHWHyULFDGRVLQWHJUDQWHVGRPRYLPHQWRUHDOLVWDGRGLUHLWRTXHLGHQWLÀFDP
GLUHLWRHSROtWLFDDRHQFRQWUDUQDVÀQDOLGDGHVSROtWLFDVGHFDGDGHFLVmRDH[SOLFDomR
para as práticas decisórias do direito.
Os teóricos do positivismo jurídico divergem sobre os fatos sociais que
GHÀQHP R GLUHLWR D YRQWDGH GR OHJLVODGRU D YRQWDGH GR DSOLFDGRU GR GLUHLWR D
HÀFiFLDVRFLDOGDVQRUPDVRUHFRQKHFLPHQWRSHODVDXWRULGDGHVHSHORVFLGDGmRVHD
existência de uma norma suprema e pressuposta que indica qual conjunto de normas
possui validade jurídica), divergindo, sobre as características do sistema jurídico,
SRUH[HPSORVREUHVHDÀQDOLGDGHGRGLUHLWRpDGHJDUDQWLUVHJXUDQoDMXUtGLFDHSD]
VRFLDOHVREUHDLPSRUWkQFLDGDVDQomRHGDFRHUomRQDGHÀQLomRGRGLUHLWR
3 Os Princípios Constitucionais – Breve visão
Levando-se em consideração a realidade atual, é necessário um novo olhar
para os meios de manutenção da ordem pública, pois não se pode mais encarar um
problema comportamental de grupos de indivíduos como eventos singulares, por
HVWDVUD]}HVHQWHQGHVHHSURFXUDVHHQFRQWUDUTXDOVHULDDPHOKRUWHRULDGR'LUHLWR
Como se tem observado, um fato ocorrido em um determinado País
SDVVRXDJHUDULPSDFWRVQDVUHODo}HVLQWHUQDVHH[WHUQDVGHRXWURVGHVWDIRUPDDV
ferramentas já existentes no Ordenamento Jurídico Pátrio, para a atuação política e
estrutural, passou a exigir maior agilidade, mas, na mesma proporção, a adequação
aos preceitos fundamentais que regem uma Nação.
Concluindo que o constitucionalismo seria a teoria mais adequada, haja
vista que limita o poder do “soberano”, mas, ao mesmo tempo, permite que as
IXQo}HV(VWDWDLVDFRPSDQKHPDVHYROXo}HVVRFLDLV
Ou seja, nos tempos atuais, a interação mencionada, pelo constitucionalismo,
UHTXHUXPQRYRROKDUHVROXo}HVTXHWUDJDPVHJXUDQoDQmRVRPHQWHMXUtGLFDFRPR
HPWRGDVDVVHDUDVGDH[LVWrQFLDGRV(VWDGRVHGRVHUKXPDQRFRPDÀQDOLGDGHGH
bem estar social.
1R LQWXLWR GH DSOLFDU RV SULQFtSLRV HPHUJHP LQ~PHUDV TXHVW}HV GHQWUH
elas o conceito de princípios, se todos podem ser autoaplicáveis, qual o critério para
D DSOLFDELOLGDGH GH XP GHWHUPLQDGR SULQFtSLR QRV FDVRV GH DSDUHQWHV FRQÁLWRV H
RXWUDV$GHÀQLomRGHSULQFtSLRVHOHQFDQGRTXDQGRHFRPRSRGHPVHUDSOLFDGRV
afastando o que chama de “euforia do novo” (ÁVILA, 2006), visando dar efetividade
do ordenamento jurídico, dentro dos limites nele estipulados, inibindo exageros
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H GHVYLR GDV ÀQDOLGDGHV GDQGR D FDGD HOHPHQWR FRQWLGR QR 'LUHLWR 3iWULR D VXD
verdadeira conceituação, se princípio, se regra, outro aspecto, se auto aplicável ou
se necessária a sua complementação.
3DUDPHOKRUHVFODUHFHUpQHFHVViULRSULPHLUDPHQWHGHÀQLUDWHUPLQRORJLD
SULQFtSLRYLVWRTXHH[LVWHXPDJDPDGHLQWHUSUHWDo}HVGHPRQVWUDQGRDFRPSOH[LGDGH
H LQÀQLGDGH GH SRVLFLRQDPHQWRV H HQWHQGLPHQWRV TXDQWR D DQiOLVH GH LQVWLWXWRV
UHJHGRUHVGRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRYHUGDGHVIXQGDPHQWDLVTXHLQÁXHP
no comportamento humano.
Em todas as ciências existirão preceitos a serem observados para sua
reprodução. Na física não se pode estudar o movimento de um corpo sem intentar
ao princípio da inércia e assim todas as matérias de cognição e compreensão estarão
repletas destes propulsores essenciais.
Para demonstrar a utilidade deste paradigma na Ciência Jurídica,
primordial será a observância dos ensinamentos de Paulo Bonavides em sua obra
“Curso de Direito Constitucional”, onde acertadamente desenvolve um capítulo
sobre conceitos de princípio, resplandecendo a irrenunciabilidade deste instituto.
Segundo Luís-Diez Picazo, a ideia de princípio é derivada da geometria
“onde designa as verdades primeiras” e seria exatamente por isso que são princípios,
“premissas de todo um sistema que se desenvolve de modo geométrico”, “porque
estão ao princípio”. Acrescenta, recorrendo ao pensamento de F. de Castro, a
característica de verdades objetivas, que, nem sempre pertencentes ao mundo do
ser, mas sim do dever ser, como sendo normas jurídicas munidas de validade,
obrigatoriedade e vigência.
Concluindo que, na qualidade de princípios de um determinado Direito
Positivo, servirão de duas maneiras diferentes sendo de um lado “critério de
inspiração às leis ou normas concretas desse Direito Positivo” e de outro lado serão
normas obtidas “mediante um processo de generalização e declaração dessas leis”.
$VVLP HVWD GHÀQLomR GH SULQFtSLR PRVWUDVH UHSOHWD GH SRVLWLYLVPR
inserindo função restrita e objetiva. Logo deixa respaldo para lacunas permissivas de
condutas lesivas do ser humano, uma vez que a premissa do ordenamento jurídico
é de que tudo será permitido ao particular, salvo defeso em lei e, ao público, só
será permitido e devido o expresso em lei, assim, existirá validade dos atos, mesmo
ofendendo princípios, pelo simples fato de ser necessária sua expressão.
Retornando à evolução conceitualista de Paulo Bonavides, é mister fazer
alusão de que, na época onde a apreensão se via arraigada numa concepção civilista
(século XX, por meados de 1916), F. de Clemente consolidava uma ponderação
IXQGDPHQWDO ID]HQGR XP SDUDOHOR GHPRQVWUDQGR ´DVVLP FRPR TXHP QDVFH WHP
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vida física, esteja ou não inscrito no Registro Civil, também os princípios” “gozam
GHYLGDSUySULDHYDORUVXEVWDQWLYRSHORPHURIDWRGHVHUHPSULQFtSLRVµÀJXUHPRX
não nos Códigos”, seguindo uma linha antipositivista ao declarar princípio como
sendo “uma verdade jurídica universal”.
Tal ensinamento, no qual destaca a proximidade das essências dos princípios
ao instituto romano da equidade como “a razão intrínseca do Direto”, inspira vários
MXULVWDVFRPR8QJHUDHQWHQGHUHP´3ULQFtSLRGHGLUHLWRpRSHQVDPHQWRGLUHWLYR
TXHGRPLQDHVHUYHGHEDVHjIRUPDomRGDVGLVSRVLo}HVVLQJXODUHVGH'LUHLWRGHXPD
instituição jurídica, de um Código ou de todo um Direito Positivo”.
A Corte Constitucional italiana elaborou outro conceito em uma de suas
SULPHLUDVVHQWHQoDV  FRPR
Faz-se mister assinalar que se devem considerar como
SULQFtSLRVGRRUGHQDPHQWRMXUtGLFRVDTXHODVRULHQWDo}HVHDTXHODV
diretivas de caráter geral e fundamental que se possam deduzir da
conexão sistemática, da coordenação e da íntima racionalidade das
normas, que concorrem para formar assim, num dado momento
histórico, o tecido do ordenamento jurídico.

Contudo Paulo Bonavides destaca um defeito fundamental que seria
“a omissão daquele traço que é qualitativamente o passo mais largo dado pela
doutrina contemporânea para a caracterização dos princípios, a saber, o traço de sua
QRUPDWLYLGDGHµ%DVHDQGRVHQDFRQFHLWXDomRGH&ULVDIXOOL
Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto
considerada como determinante de uma ou de muitas outras
VXERUGLQDGDV TXH D SUHVVXS}HP GHVHQYROYHQGR H HVSHFLÀFDQGR
XOWHULRUPHQWH R SUHFHLWR HP GLUHo}HV PDLV SDUWLFXODUHV PHQRV
gerais), das quais determinam, e, portanto resumem, potencialmente,
RFRQWH~GRVHMDPSRLVHVWDVHIHWLYDPHQWHSRVWDVVHMDPDRFRQWUiULR
apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém.

Relevante será a observância do resultado da pesquisa doutrinária
realizada por Ricardo Guastini na qual encontra-se seis distintos conceitos de
´SULQFtSLRVµVHQGRWRGRVYLQFXODGRVDGLVSRVLo}HVQRUPDWLYDV
8PDSULPHLUDGHÀQLomRVHULDTXH´SULQFtSLRµUHIHUHPVHjTXHODVQRUPDV
diretrizes (ou preceitos legais que expressam normas) dotadas de um nível de
abstração e generalidade.
Poderá ser também utilizado este vocábulo como sendo dispositivos legais
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munidos de extrema indeterminação, a ponto de necessitarem interpretação para
sua concretização, aplicação aos casos concretos.
Outra função por ele encontrada seria de caráter “programático”, ou seja,
discriminação dos tópicos essenciais do ordenamento jurídico a ser disciplinado.
Uma quarta interpretação do vocábulo seria de referente às normas
HQFRQWUDGDV HP SRVLo}HV GHPDVLDGDPHQWH HOHYDGDV GHQWUR GD KLHUDUTXLD GDV
fontes de Direito. Ainda, “os juristas usam o vocábulo princípio para designar
QRUPDV RX GLVSRVLo}HV QRUPDWLYDV  TXH GHVHPSHQKDP XPD IXQomR ¶LPSRUWDQWH·
e ‘fundamental’ no sistema jurídico ou político unitariamente considerado, ou num
ou noutro subsistema do sistema jurídico conjunto (o Direito Civil, o Direito do
7UDEDOKRR'LUHLWRGDV2EULJDo}HV µ
( ÀQDOPHQWH µHOXFLGD *XDVWLQL RV MXULVWDV VH YDOHP GD H[SUHVVmR
¶SULQFtSLR·SDUDGHVLJQDUQRUPDV RXGLVSRVLo}HVTXHH[SULPHPQRUPDV GLULJLGDV
DRVyUJmRVGHDSOLFDomRFXMDHVSHFtÀFDIXQomRpID]HUDHVFROKDGRVGLVSRVLWLYRVRX
das normas aplicáveis nos diversos casos”
No entanto, para elucidar a obrigatoriedade de considerar incidentes não
só os princípios expressos, como também aqueles ‘ignorados’ pelo Direito Posto,
LQGLVSHQViYHOVHUiDREVHUYDomRGH*RUGLOOR
Diremos então que os princípios de Direito Público contidos
na Constituição são normas jurídicas; mas não só isso, enquanto
a norma é um marco dentro no qual existe uma certa liberdade, o
princípio tem substância integral (...). A norma é limite, o princípio é
limite e conteúdo (...). O princípio estabelece uma direção estimativa,
sem sentido axiológico, de valoração, de espírito (...). O princípio
exige que tanto a lei como o ato administrativo lhe respeitem os
limites e que além do mais tenham o seu mesmo conteúdo, sigam a
mesma direção, realizem o seu mesmo espírito.

Como sendo “normas de elevada abstração e generalidade, não circunscritos
em pressupostos de fato, relacionados historicamente à moral e à justiça, o que a
eles confere superioridade normativa, bem como propicia a descoberta do sentido
H GD ÀQDOLGDGH D VHU SHUVHJXLGD QD VROXomR GH FDVRV FRQFUHWRV VLVWHPDWL]DQGR H
permitindo a adequação da ordem jurídica à dinâmica social, mediante a ponderação
MXVWLÀFDGD SHOR UD]RiYHOµ 1,(+%85  S  (P VXPD HOHV GmR VHQWLGR H
alcance à legislação, sendo o fundamento básico e normativo.
No Texto Maior, iremos encontrar duas categorias principais de normas
FRQVWLWXFLRQDLVTXHH[HUFHPIXQo}HVGLVWLQWDVVHQGRHODVRVSULQFtSLRVHDVUHJUDV$V
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regras se caracterizam por aproximar-se ás normas do direito comum, que englobam
elementos necessários para gerar um direito subjetivo, ou seja, que é passível de
incidir diretamente em um caso concreto. Os princípios, como anteriormente dito,
são normas de extrema abstração, mas, apesar de não gerar direitos subjetivos, são
indispensáveis e basilares a Constituição e consequentemente ao Ordenamento
Jurídico, pois tornam o Texto Maior uma estrutura única e dá suas diretrizes
IXQGDPHQWDLV D ÀP GH UHVSDOGDU H RULHQWDU R (VWDGR GH 'LUHLWR 'HPRFUiWLFR QR
qual vivemos.
&HOVR5LEHLUR%DVWRVHQVLQD
O Direito não é um mero somatório de regras avulsas,
produto de atos de vontade, ou mera concatenação de fórmulas
verbais articuladas entre si. O Direito é um ordenamento, ou
VHMD XP FRQMXQWR VLJQLÀFDWLYR H QmR XPD FRQMXQomR UHVXOWDQWH
de vigência simultânea. O Direito é coerência, ou talvez, mais
rigorosamente, consistência, entendida esta como uma unidade de
sentido. Trata-se de um valor incorporado em uma norma jurídica.
Esse ordenamento, esse conjunto, essa unidade, esse valor, projetase ou traduz–se em princípios, logicamente anteriores aos preceitos,
como bem preleciona o mestre português Jorge Miranda.

Assim, sendo os princípios norteadores das outras normas, quando houver
SRVVLELOLGDGHV GH YiULDV VLJQLÀFDo}HV SDUD D UHJUD GHYHUVHi GH HVFROKHU DTXHOD
que permitir maior proximidade com o princípio.
Não há de se fazer aplicação isolada de um princípio, mas sim encará-los
como critérios de interpretação. Os princípios serão concretizados através de regras
nas quais estarão implícitos, sendo então, a autarquia predominante nesta categoria
de norma. Com isso demonstra-se que a gravidade de lesão a um princípio é nefasto,
extremamente mais grave que a lesão a uma regra.
4 Fundamentos de validade das normas e do sistema jurídico
Para os positivistas, o fundamento de validade de uma norma encontrase em uma norma válida superior a ela na hierarquia das fontes do direito. Já a
validade das normas que se encontram no topo desta pirâmide hierárquica depende
GH DOJXPD PDQHLUD GH VXD HÀFiFLD VRFLDO HP GHWHUPLQDGR PRPHQWR H ORFDO HP
razão da existência de um poder político efetivo.

3DUD +DUW   R IXQGDPHQWR GH YDOLGDGH GH XP RUGHQDPHQWR
MXUtGLFR VH HQFRQWUD HP XPD QRUPD ~OWLPD GH UHFRQKHFLPHQWR TXH HVSHFLÀFDULD
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os critérios segundo os quais a validade das leis é determinada. Ao contrário das
normas subordinadas de um sistema, que podem ser válidas e existir mesmo que
sejam desrespeitadas, a norma última de reconhecimento, “só existe como uma
prática complexa, embora normalmente harmoniosa e convergente, que envolve a
LGHQWLÀFDomRGRGLUHLWRSHORVWULEXQDLVDXWRULGDGHVHLQGLYtGXRVSULYDGRVSRUPHLR
da referência a determinados critérios. Sua existência é uma questão de fato”.
Já Kelsen (1987), sustenta a necessidade lógica de pressupor a existência de
uma norma fundamental que seria “a fonte comum da validade de todas as normas
pertencentes a uma e mesma ordem normativa”. Assim, a norma fundamental
ordenaria que todos se conduzam de acordo com as normas positivas supremas do
ordenamento e atribuiria validade a todas as normas decorrentes da manifestação
da vontade do criador dessas normas supremas.
Uma posição intermediária entre a pressuposição de uma norma
imaginária e a observação da realidade social é adotada por Joseph Raz, para quem
o fundamento de validade de um ordenamento jurídico se encontra na ultimate
legal rule, uma norma cuja existência efetiva pode ser provada pela observação da
realidade social em determinado local e momento.
As críticas mais frequentes e caricaturais dirigidas ao positivismo jurídico
SRGHPVHUGLYLGDVGDVHJXLQWHPDQHLUD

DSOLFDomRPHFkQLFDGDOHL²FRPIUHTXrQFLDDÀUPDVHTXHRSRVLWLYLVPRDR
distinguir entre a criação e a aplicação da lei, prescreve que os juízes se limitem a
VXEVXPLUIDWRVDQRUPDVQmRSRGHQGRGHFLGLUFRQIRUPHVXDVSUySULDVFRQVLGHUDo}HV
PRUDLV(VWDDÀUPDomRQmRID]VHQWLGRXPDYH]TXHVHDQDOLVHPDVSULQFLSDLVWHRULDV
positivistas como a de Kelsen, que “sustenta que o direito seria uma moldura para
DLQWHUSUHWDomRµFRPRDGH+DUWTXH´WUDWDGRWHPDGDWH[WXUDDEHUWDGRGLUHLWRµ
FRPRDGH0F&RUPLFNTXH´GHVFUHYHDH[LVWrQFLDGHXPDSHQXPEUDGHG~YLGDQDV
normas”, e como a de Raz, que “admite a criação discricionária de uma regra jurídica
pelo juiz”. Para os positivistas, de maneira geral, o recurso do aplicador do direito
à moral para decidir pode ser obrigatório, facultativo ou proibido conforme ele seja
autorizado pelo ordenamento jurídico difamatório integrante à natureza moralista;
2. legitimação incondicional do direito – frequentemente sustenta que para
o positivismo jurídico a validade seria a consagração da justiça e que o dever de
obediência às normas decorreria diretamente da sua validade, independente do seu
conteúdo.

%

C

&

D

'



(

E

)



*



&

F

+



,



+



'



+



#

2FRQFHLWRGHGLUHLWR
7HRULDSXUDGHGLUHLWR
#

+

-

.



/

0

G

1





2



3

/

4

5

1



6



7

H

26

8

I

9

:



;



/

9

J

7





<



:

*

K

=

L

>

M

>

L

?

#



+

#

@

N

+

O

A

L

B

#

=

+

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

Assim, o positivismo jurídico é visto como uma teoria uniforme especialmente
centrada em obtenção de formulas exigências em relação ao conteúdo do direito. Não
REVWDQWHRVSRVLWLYLVWDVYLQFXODPDYDOLGDGHGRGLUHLWRDRUHTXLVLWRIiWLFRGHHÀFiFLD
social mínima, que está vinculado ao requisito de legitimidade do sistema jurídico.
O projeto positivista consiste em elevar o Direito a um patamar de ciência autônoma
e, para isso, retirar dela os aspectos axiológicos e subjetivos. O foco está no direito
positivo tratado como um fenômeno puramente jurídico. “Para a Ciência do Direito
QmRLPSRUWDPRVIDWRVHDVUHODo}HVKXPDQDVHPVLLVWRpQmRVmRRVIDWRVHDVUHODo}HV
LQWHUVXEMHFWLYDVREMHWRVGHHVWXGRGHVWDFLrQFLDµ +21(6.2S
1HVWH LPSDVVH UHVLGH D WDUHID GR SRVLWLYLVPR UHWLUDU GR 'LUHLWR SDUD
que ele se torne uma ‘teoria pura’, os valores morais e de justiça, pois estes têm
conteúdos subjetivos que variam conforme o tempo e o espaço, logo, não deverão
ser apreciados pela ciência do Direito, já que não há uma ideia de justiça, mas sim,
YiULDV 75$9(6621,S
.HOVHQHOXFLGDTXDQWRHVWHDVSHFWRDRGHVFUHYHUTXH
Os juízos de justiça não podem ser postos à prova
objetivamente. Portanto, uma ciência do Direito não tem espaços
para eles. Os juízos de justiça são juízos de valor morais ou políticos,
em contraposição aos juízos jurídicos de valor. Eles pretendem
H[SUHVVDUXPYDORUREMHWLYR .(/6(1DSXG+21(6.2S

Não há que se falar então em Direito bom ou mau, justo ou injusto, isto
pQmRKiTXHVHID]HUHPGLVWLQo}HVRXMXt]RVGHYDORUTXDQGRVHWUDWDGHGHÀQLUR
TXHpR'LUHLWR3DUDGDUWDOFLHQWLÀFLGDGHDR'LUHLWR.HOVHQSURFXUDIXQGDPHQWi
lo como um sistema lógico-formal sem que seja necessário recorrer a elementos
metafísicos, sociais, morais ou políticos.
Sendo assim, a normalidade da norma reside na sua imposição por uma
autoridade legitimamente constituída para tal ofício, respeitando os procedimentos
para sua criação.
'HYHVH SRUWDQWR KDYHU RXWUD QRUPD YiOLGD TXH FRQÀUD WDLV SRGHUHV D
HVWDDXWRULGDGH'LDQWHGDLPSRVVLELOLGDGHGHVHUHWURFHGHULQÀQLWDPHQWHQHVWHFLFOR
normativo, em que uma autoridade, através de uma norma, foi legitimada a criar
normas e legitimar novas autoridades para que estas possam também impor normas
válidas é que Kelsen invoca a última norma, a ‘norma fundamental’ (Grundnorm)5.
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Em síntese, o Direito para Kelsen (2006), reside na norma válida que é
aquela lastreada pela norma fundamental que, por sua vez, fundamenta todo o
RUGHQDPHQWRMXUtGLFR
O ordenamento jurídico é um sistema de normas gerais e
individuais, vinculadas umas às outras pelo fato de que a produção
de toda norma pertencente a este sistema é determinada por outra
norma do sistema e, em última análise, pela sua norma fundamental.
(KELSEN, 2006, p.10)

4XDQWRjHÀFiFLD.HOVHQ  LUiUHODFLRQiODGLUHWDPHQWHFRPDYDOLGDGH
GDQRUPDQRVHQWLGRGHTXHDQRUPDYiOLGDpDQRUPDHÀFD]´1mRVHSRGHQHJDU
que tanto um ordenamento jurídico na sua totalidade quanto uma norma singular
SHUGHPVXDYDOLGDGHTXDQGRGHL[DPGHVHUHÀFD]HVµ .(/6(1S &RP
LVWR R DXWRU QmR HVWDULD UHGX]LQGR D YDOLGDGH GD QRUPD j HÀFiFLD DWp SRUTXH
antes que uma norma possa surtir efeitos esta deve ser, primeiramente válida, ou
seja, posta por uma autoridade legitimada e derivada da norma fundamental. Tais
FRQGLo}HVVmRDVTXDLVFRQIHUHPYDOLGDGHjQRUPD
$HÀFiFLDpQDYHUGDGHFRQGLomRSDUDTXHDQRUPDFRQWLQXHDVHUYiOLGD
após sua introdução no ordenamento jurídico. Quando à perda da validade por
LQHÀFiFLDGDQRUPD.HOVHQGHXRQRPHGH¶GHVXHWXGR·
A norma válida é aquela que existe efetivamente, ou seja, a norma vigente
em determinada sociedade. Na teoria de Ross, há uma restrição da validade da
QRUPDjTXHODVWRPDGDVSHORVMXt]HVFRPRREULJDWyULDV %$5=2772S
%DU]RWWR  DÀUPDTXHVHQGRDVVLPR'LUHLWRHP5RVVHVWiVXEPHWLGR
DRVMXt]HVTXHDSOLFDPDVQRUPDVGHXPRUGHQDPHQWRMXUtGLFR

$SDUWLUGHVWDDGHVmRLGHROyJLFDSRGHVHDÀUPDUTXHQRUPDV
válidas são aquelas que produzem um sentimento de compulsão
psicológica nos juízes, na medida em que estão fundamenta das na
ideologia jurídica em vigor. (BARZOTTO, 2007, p.77)

Assim, “se em Kelsen, a autoridade máxima do sistema é o poder
constituinte originário, em Ross é o poder constituinte instituído, isto é, o poder de
reforma da constituição”. (BARZOTTO, 2007, p.80)

2GHVXHWXGRNHOVHQLDQRWDPEpPHVWiSUHVHQWHQDWHRULDGH5RVVH
tem conteúdo aproximado. Para ele, os juízes podem deixar de aplicar determinada
norma pelo fato de não a conceber como compatível com a ideologia jurídica vigente,
o que fará com que, após ter sido ignorada reiteradas vezes, a norma perca sua
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YDOLGDGHSRULQHÀFiFLD/RJRDTXHVWmRGDHÀFiFLDSDUD5RVVHVWiDWUHODGDWDPEpP
à contínua aplicação da norma.
5 Considerações Finais
Pode-se concluir que se pode acreditar que com a evolução do positivismo
jurídico para um pós-positivismo jurídico o Direito possa tomar rumos mais
desejáveis no que se refere a uma tutela jurisdicional mais justa e democrática.
'RSRQWRGHYLVWDPHWRGROyJLFRHFLHQWtÀFRWRUQDVHHYLGHQWHTXDQGRRV
mesmos procuram atribuir validade ao ordenamento jurídico e às normas buscando
subsídios em elementos lógicos, psíquicos e sociais.
Apesar do debate em torno do discurso do positivismo neste caso em relação
à moral, há motivos tanto para dizer que não há como efetivar a justiça sem que nesta
esteja contida certa dose de moral ou de ética. E se isso é verdade, se os elementos
WLGRV FRPR H[WUDMXUtGLFRV QXQFD HVWLYHUDP GHÀQLWLYDPHQWH DIDVWDGRV GR 'LUHLWR
WDOYH]SRGHUVHLDSHUJXQWDUSRUTXHHQWmRKDYHULDDQHFHVVLGDGHGHHODERUDomRGH
uma nova corrente que clama pela retomada de algo que, na verdade, nunca esteve
apartado? Pode-se responder à pergunta destacando a principal diferença entre as
correntes, que é a forma como estas concebem os princípios jurídicos.
A proposta da hegemonia dos princípios, para o pós-positivismo jurídico,
tem o intuito de sanar o problema do poder discricionário, que antes, dentro
do pensamento juspositivista, tinha suporte teórico para ser usado de forma
LQGLVFULPLQDGD 6H D DÀUPDomR SDUHFLD XP SRXFR H[DJHUDGD SDUD LOXVWUDU IRUDP
explicitados vários casos verídicos da prática judiciária brasileira (que certamente
QmRVmRRV~QLFRV TXHSURYDPHVWDDÀUPDomR
Por outro lado, se é possível fazer uma crítica as ambas teorias, tanto aos
positivistas, quando aos pós-positivistas, esta poderia ser de que a formação, criação
e interpretação do Direito ainda se encontram concentradas nas autoridades estatais,
o que de um ponto de vista social-democrático amplo, não é desejável.
Pelo exposto, para Kelsen (1987) o Direito não é fruto ou produto da razão,
ao contrário, ele é constituído por meio de um ato de vontade e pessoas que, de
acordo com o próprio direito, tem competência para impor normas jurídicas válidas
TXHHVWDEHOHFHPVLJQLÀFDGRVGLIHUHQWHVGRVFRPSRUWDPHQWRVRXFRQGXWDVKXPDQDV
de forma a prescrever condutas proibidas, permitidas ou ordenadas e incidir o mal
que é aplicado a todo aquele se comporta de modo contrário ao direito.
Em suma, pode-se eleger o pós-positivismo jurídico como a teoria mais
DGHTXDGD DWXDOPHQWH SDUD GDU VROXo}HV PDLV MXVWDV H UD]RiYHLV DRV SUREOHPDV
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jurídicos, bem como regular os direitos individuais, na intenção de que estes
DEUDQMDPDWRGRVVHPH[FHo}HV
Indubitavelmente, de que o grande impasse dentro das sociedades
modernas, onde certamente, grande pluralidade de crenças, raças, classes e
ideologias, seja, talvez, o de conciliar de forma harmoniosa.
No intuito de se demonstrar a cultura brasileira em ter como relevante a
positivação das garantias constitucionais, trazemos de exemplo o Novo Código de
3URFHVVR&LYLOTXHDOpPGHUHDOL]DUDOWHUDo}HVQRVSURFHGLPHQWRVYHLRDUHSHWLU
literalmente, ditames contidos na Constituição Federal, mas não observados.
Logo, os diversos ramos do Direito vêm sendo interpretados e aplicados
com fundamentação e interpretação baseadas na Constituição Federal, convergindo
com o disposto na “Exposição de Motivos” contido no Novo Código de Processo
Civil, em suas primeiras linhas, onde enfatiza o fato de que “um sistema processual
civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos,
ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza
com as garantias Constitucionais6 de um Estado Democrático de Direito”
3RGHVH GL]HU TXH FRP DV UHQRYDo}HV FRQVWLWXFLRQDLV RV WHPDV WDPEpP
se renovam, atualmente, a constitucionalização do direito, englobando todas as
UHODo}HVSLQFLSDOPHQWHDTXHODVQDVTXDLVR(VWDGRH[HUFHXPSDSHOIXQGDPHQWDO
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