
SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 

1.a. Reflexões Gerais acerca da Justiça ...... ..... ........... .... ... 5 


ll. BASES PARA O POSITIVISMO NORMATIVISTA 
DE HANS KELSEN 

l1.a. Contextual ização Hi slórica ........ .............. ................ 21 


11.b. Deli mi tação do Termo "Positivismo"...................... 31 


II.c. Pressupostos Teóricos do Pensamento Kelseniano ........ 35 


11.c. l . O Posi tlvlsmo Comteano ............... ...... .... ............ . 35 


Il.c.2. Teses Epistemológicas Kantianas ......................... 38 


lI.c.3. Separação Weberiana entre Ciência e Política .......... 49 


IH. A TEORIA PURA DO DIREITO - O POSITIVISMO 
NORMATIVISTA DE KELSEN 

1I1.a. Pontos Fundamentais da Teoria Juspositivista ....... 56 


1II.a. l . Modo de abordagem do Direi to - os "cortes 

axiológico e epistemológico" .......... .................... 56 


II1.a .2. A definição do Direito a partir da coação ............ 59 


I1I.a.3. A prevalência da lei como fonte do Direito .. .... ..... 61 


I1l. a.4. A teoria do ordenamento jurídico .... ....... .......... .. . 63 


V II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILl.a.5. A função meramente interpretativa da Ciênc ia 

do Direito ..... ... .............. ................ ... .. ...... ........ ... 67 


111.b. Conclusão da primeira partc e prólogo da segunda .. .. .. . 69 


IV. KELSEN EAQU ESTÃO DA JUSTIÇA-A 
INVOCAÇÃO A PLATÃO 

IY.a . Platão - Breves notas biográficas ........ ...... ........ ..... 77 


IY.b. Questões preliminares necessárias para interpretação 

da obra platônica .. ........ .... ............................. .... .... . 80 


IY.b.l. A questão da unidade do pensamento de Platão .. ........ 83 


IY.b .2. A questão da ironia e sua função nos diálogos 

platônicos ... .. ......... .... ......... ... ............. .. ....... .... .... 86 


IY.b.3. A evolução do pensamento platônico .. .. .. .... .. ...... 87 


lY.b.4. A utilização do Mito no pensamento de Platão ...... .. .. 90 


lY.c. Os diálogos platônicos que versam sobre a Justiça 

- exposição kelseniana .......... .. .............. .. ....... .. ...... 93 


IY.c.1. A doutrina da justiça no Górgias .... .. ........ .. .. ...... . 95 


lY.c.2. A doutrina da justiça n'A República ........ ...... ...... 98 


IY.c.3. A doutrina da justiça n'As Leis ............ .. .. ......... . 103 


IY.d . Conclusão da segunda parte .. .. .... .. .......... .. .... .. .. ... 111 


V. CONCLUSÃO 

Y.a. A dupla face do pensamento kelseniano .......... .. .... 115 


Y.b. 	O papel do conhecimento e da ciência a partir do 

anteriormente exposto ... ... ....... ... .. .... .... ......... .... ... . 123 


VI. BIBLIOGRAFIA 

I. Bibliografia central ........ ...... ...... ..... .. .................. ....... 139 


11. Bibliografia crítica .. ....... ... ....... ..... ................. ..... ...... 140 


Ill. Bibliografia complementar ou de apoio .... .... ... ....... 141 


I 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa, em primeiro plano, à 
ção da existência de duas faces (ou momentos) bl 
do pensamento de Hans Kelsen (188 1-1973)' , co 
maior filósofo do Direito do século XX, na mec 
sua obra, em especial A Teoria Pura do Direito ( 
titui-se verdadeiro divisor de águas nos estudo 
ções jurídico-filosóficas. A partir de tal demonst 
estará que os estudos realizados em torno do I 
kelseniano têm se revelado parciais, posto que 
apenas u ma dessas faces, calcados nas ideias im 
ferida Teoria Pura do Direito. Como conseqw 

Hans Kelsen nasceu em 188 J, em Praga, fi lho de uma f, 
classe média que se mudou para Viena pouco após o se 
Considerado o mais importante teórico do Direito do ~ 
professor de Direito Constitucional na Universidade 
1911 a 1930. Atuou na preparação do projeto do Tribl 
cional da Áustria , no qual foi j uiz de 192 1 a 1930, e I 

atr ibulada, pois vivenciou o colapso do império austr, 
surgimento de novos estados como decorrência da Pr 
MundiaL Do ponto de vista político, defendeu os id, 
ticos e pluralista s em face do totalitarismo, mas acat 
fugir para os Estados Unidos por conta da perseguiçi 
América tomou-se professor de Ciências Polí ticas na 
da Cali fó rnia, em Berkeley, onde faleceu em 1973. 
obra é a Teoria Pura do Direi/o, publicada em 1934, 
gunda edição de 1960. 

autor da Constituição da República Austríaca de 19 
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