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vicções pessoa is. Es tá em seu dire it o, mas 
disfarce de ciência perfei ta a sua ideo logia 
tanto a toda essa cOIja de charlatões que 

a verdade objetiva sobre o direito e não a 
le só querem mai s influência socia l e me lhor 

fessores costumam dizer sobre Kelsen , há duas 
de enorme êxito. Uma, que sua teori a da apli
, nquanto puro silogismo e mera subsu nçào . A 

IÍlico de Kelsen leva a um conservadori smo 
jurídicas do nazismo. /-loje afirmaremos algo 
do para outro dia a discussào sobre a relação 

ler visão da decisão judicial enquanto s imples 
nicamente pelas regras da Lógica. Bas ta ler o 
'eito, em qualquer uma de suas edições, para 
)iferen temen te do puro cien tista , que desc reve 
,de decidir sem a mediação de seus juízos de 
los fatos assim como a interpretação preferível 
m de muitos outros fatores. A deci são judicial 
at ivismo ético kelseni ano , não há pauta objeli 
ejuízos de valor. Por isso são tão marcantes as 
pinta a decisão judicial, mostrando-se total

ngênuo e àquela pretensão de pura objetivida
no do século XIX e que reapa rece, hoje, em 
las ponderações. O próprio Kelsen esc reveu 
IS que não deixam dllvidas, desvelando a mar
:m tal enfoque. Com efeito, tal teoria aduz que 
e presc rita e pré-esc rita na lei do mes mo modo 
rdem natural ou divin a da criação (cf., KEL
ht). É mais: assinalo u Kel sen que a teori a do 
onde à " ideulugia do //"IOnaujllia cunstitllcio
rlle do 1I10narca, nào del'e ser cunsc iente do 
rá/er geral, lhe outorga. Ojlliz deve aaedi/ar 
!/Z direito criatil'mnen/e, /liaS openos direito /á 
lecisâu acabada e pronla". (cf. \Ver sol! der 

le nos venham os tota lit á ri os ressentidos a im
giro aos interessados que leiam um li vro capi
e Valor da Democracia . 

a, os professores de Dire ito costumam ocupar 
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