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para Kurt Weill que, como Hans Kelsen, foi 
vítima do nazismo, e produziu preciosidades 
para a humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇAO 

 

Esta obra é uma tentativa lúcida feita por mim, autor Eduardo Telischewsky, bacharel em  

Direito da Unisinos (Universidade do Vale do rio dos Sinos) de esclarecer o significado do  

polemizado jurista Hans Kelsen (1881-1973) e suas obras literárias, em principal a  

polemizada obra Reine Rechtslehre (Teoria Pura do Direito), para que esta e seu autor não  

sejam mal-conceituados, mal-compreendidos e mal-definidos no âmbito das comunidades  

jurídicas. São analisados também aspectos e conceitos do Direito, de Lei, de fontes do  

Direito. Por esta obra tenta-se absolver o jurista Hans Kelsen da calúnia de ter sido ele  

fundamentador do nazismo. Outrossim esta obra tenta esclarecer que o jurista Hans Kelsen  

não rejeitou a Axiologia, não reduziu o Direito às normas, não desrelacionou Direito e  

Moral, não rejeitou ou não ignorou o conteúdo legal das normas. Também esta obra versa  

sobre as teorias de fundamentos do Direito e da Jusfilosofia ou Filosofia do Direito, e da  

Teoria Geral do Direito, que são o Jusnaturalismo e o Juspositivismo, analisando ambas as  

teorias numa tentativa de acordá-las, uma atitude rara, porém benéfica para a Ciência  

Jurídica. E por esta obra tenta-se esclarecer que a teoria do Juspositivismo não foi base  

teórica para as ditaduras assassinas. 
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PRÓLOGO  

Quem fez ou não fez de uso da obra Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen? Os nazistas e  

outros criminosos políticos não a usaram.  

 

Com esta teoria pode-se mudar os perfis polemizados da Filosofia do Direito e do Direito  

Positivo, mantendo o bom caráter deste como sendo uma importante ciência dos atos  

humanos, da justiça, do bem-estar social e da paz, juntamente com o jusnaturalismo.  

 

 

Os seres humanos não podem ser prejudicados e tampouco ficarem presos ou limitados por  

normas ou leis ultrapassadas ou inviáveis que não solucionam lides. O jurista Lon Fuller  

chamou atenção disto em sua obra intitulada O caso dos exploradores de cavernas.  

 

Esta obra compreende que o nazismo e nazi-fascismo não possuíram natureza jurídica  

alguma, embora Hans Kelsen descreva em sua obra Teoria geral do Direito e do Estado, que  

os nazistas utilizaram de meios jurídicos, constante no capítulo "aquisição e perda de  

cidadania" em que observa o autor que "a lei alemã de 14 de julho de 1933 autoriza o  

governo a expatriar cidadãos por motivos políticos." Porém o autor desta obra compreende  

que os nazistas liderados por Adolf Hitler (ou Schickelgruber) e Heinrich Himmler não  

praticaram nenhum ato jurídico, mas sim atos criminosos, tanto que foram julgados e  

condenados pelo Tribunal de Nürnberg. 

 

Além disto, Hans Kelsen – autor e jurista tratado nesta obra – observa a distinção entre  

uma ordem de um órgão jurídico -que é objetiva - e da ordem de um bando de salteadores –  

que é subjetiva -,constante no capítulo "o Direito como ordem normativa de coação,  

comunidade jurídica e bando de salteadores", da obra Teoria Pura do Direito, e no capítulo  

"O Estado como dominação" da obra Teoria geral do Direito e do Estado, Kelsen observa  

que apenas o fato de que homens forçam outros homens a se conduzirem de determinados  

modos não caracteriza completamente a dominação de um Estado, entre dominantes e  

dominados. Esta obra refere-se a bando de salteadores todos os criminosos das ditaduras  

assassinas do século 20. Semelhante a isto, Hans Kelsen observou no capítulo intitulado  

Atos não-autorizados: nulos, da obra póstuma Teoria geral das Normas, que se um  

indivíduo ou um grupo de indivíduos, sem ser para isto autorizado pelo ordenamento  

jurídico, der ordem geral a outros, este ato não tem o sentido de uma lei, mas sim o caráter  

de crime. Logo, como aconteceu, um grupo de indivíduos – como os nazistas, stalinistas –  

se usurparam coercitivamente da sociedade, de um país sem observar um ordenamento  



jurídico e sem ser-lhes conferido autoridade legítima e válida para governar, pois, em  

verdade histórica, estes grupos fascistas e nazistas não foram autorizados a governarem por  

meios e atitudes jurídicas válidas e corretas, logo a verdade científica e jurídica é que tal  

grupo de indivíduos se caracterizam de criminosos, sem natureza jurídica ou científica.  

Portanto o juspositivismo e Hans Kelsen são inocentes e não há relação alguma destes com  

as ditaduras assassinas do século 20.  

 

Destaca-se que os nazistas constituíram-se de criminosos, apátridas, tanto que foram  

julgados e condenados; ademais os nazistas invalidaram a Constituição de Weimar, o que  

prova também que nada de jurídico e de basilar científico estes psicopatas assassinos  

fanáticos realizaram. E ressalta-se que Hans Kelsen não foi o criador de Constituições.  

 

Hans Kelsen escreveu nos prefácios à 1ª e 2ªedições do livro Teoria Pura do Direito, que  

"com a guerra mundial as bases da vida social foram profundamente abaladas," e também  

"das convulsões políticas que resultaram da 2ª guerra mundial." Isto é mais um argumento  

e prova de que Hans Kelsen não causou o nazismo e nem guerras mundiais.  

 

Os nazistas incriminaram judeus, israelitas, ciganos, comunistas, homossexuais, anões e  

outras vítimas, sem que estas pessoas houvessem praticado conduta antijurídica alguma,  

mas sim apenas pelos seu ser, sua identidade, sua origem racial. E do oposto disto, Hans  

Kelsen se importou com a conduta dos sujeitos e das pessoas em face uns aos outros em  

sociedade civil. A própria ciência jurídica refere-se a Condutas humanas, mas não refere-se  

a raças humanas como delitos apenas por pessoas serem de algumas raças. Portanto os  

nazistas não utilizaram idéias de Hans Kelsen. Isto será analisado mais ainda no decorrer  

deste trabalho. 

 

Explica-se e esclarece-se neste presente trabalho que a "pureza" jurídica que pretendeu  

Kelsen refere-se a tornar o Direito uma ciência social – e não natural, exata - e suspender e  

dissolver dualismos e idéias erradas e equivocadas sobre Direito e Estado, sobre Direito  

público e privado, e sobre Direito nacional e Direito internacional, e referente a várias  

idéias vazias e equivocadas – e até mitos –sobre Justiça social, isto último constante nos  

livros de Kelsen sobre justiça. 

 

Nesta presente dissertação faz-se uma citação de citação, feita pela Profa Viviane Nunes  

Araújo Lima, em sua obra intitulada A Saga do Zangão – Uma Visão sobre o Direito  

Natural, que cita, no preâmbulo, um princípio extraordinário de ensinamento do  



jusnaturalista Gustav Radbruch, a saber: "quando as leis arbitrariamente concedem ou  

negam a certos homens os direitos naturais da pessoa humana, então carecerão tais leis de  

qualquer validade, o povo não lhes deverá obediência, e os juristas deverão ser os primeiros  

a recusar-lhes o caráter de jurídicas." Tal ensinamento está de acordo com afirmações e  

premissas repetidas neste trabalho intitulado Esclarecimento sobre Hans Kelsen, referente  

ao fato de que nazismo e demais ditaduras assassinas não possuíram nenhum caráter  

jurídico, mas sim constituiram-se crimes, tanto que foram julgados e condenados no  

Tribunal de Nürnberg. 

 

Muitos não compreendem o significado de Direito, de Lei, de justiça, afirmando ser o  

Direito o que diz a Lei, e Lei sendo a justiça, e justiça sendo os atos do Juiz ou do Governo.  

Direito é a ciência que estuda e administra os atos e relações humanas por meio de normas  

obrigatórias para fins de bem-estar social. Lei é um instrumento de produção do Direito,  

isto é, de produção de normas de permissões e obrigações na finalidade de promover e  

preservar o bem-estar social e a paz humana. Justiça é o princípio humano que preserva e  

observa o que é correto e o que é verdadeiro. E o Direito provém do homem, é feito pelo  

homem e é para o bem do homem, como inferia a antiga mensagem da Unisinos  

(Universidade do Vale do Rio dos Sinos) "aqui se promove a cultura do homem que provém  

do homem e é para o homem." O ser humano é a fonte de todas as ciências, e ciência são os  

pensamentos de conhecimentos conscientes, corretos e verdadeiros.  

 

O regime nazista germânico foi o regime de maior dimensão anti-social que ocorreu em  

toda a história humana. Apesar de ter sido prejudicada por vários países após a Primeira  

Guerra Mundial, a Alemanha enfureceu-se demasiadamente e tornou-se forte sob a  

liderança de um austríaco, Adolf Hitler (ou Schickelgruber). É de se observar que a  

Alemanha foi prejudicada devido ao Tratado de Versailles, porém reclamou para as pessoas  

erradas e inocentes; visou, culpou e assassinou criminosamente, em dimensões absurdas,  

seis milhões de pessoas da raça ou etnia semita judaica, além de ciganos, comunistas,  

homossexuais e testemunhas de Jeová, anões e gêmeos. 

 

Da necessidade de não só evitar, mas também de impedir guerras, a Igreja foi a primeira  

pessoa jurídica a fazer ocorrer a paz entre os Estados por meio dos procedimentos ou  

institutos Paz de Deus, Trégua de Deus e Quarentena do Rei, como ensina o Prof. Renato  

Selayaram.  

 

O autor deste presente trabalho de conclusão de curso de Direito opina uma correção  



semântica dos termos "Pessoa física" e "Pessoa Jurídica," de modo que o semanticamente e  

logicamente correto de se falar e de se entender como linguagem jurídica é "pessoa  

individual" e "pessoa coletiva", pois que "Pessoa jurídica" é toda pessoa civil, individual ou  

coletiva, que incide em bases jurídicas (leis, jurisprudência, doutrina, e outros meios ou  

instrumentos jurídicos científicos).  

 

Ademais, os regimes absolutistas, em especial, o regime nazista, atingiram um grau de  

desumanidade inimaginável, uma dimensão de raiva, ódio, maldade e desvio de caráter  

caóticos, absurdos e alarmantes, desproporcionais até ao Tratado de Versailles. 

 

Constante na Introdução da obra de Karl Engisch– autor ensinado pelo Prof. Antônio C  

Nedel - intitulada "Introdução ao pensamento Jurídico", fala o autor que "há na verdade  

pessoas que podem viver e vivem sem uma ligação íntima com a poesia, com a arte, com a  

música... mas não há ninguém que não viva sob o Direito," o que traduz não só a  

importância do Direito, mas também a sua identidade, a sua autenticidade e o seu  

compromisso social, isto é, o Direito é para o bem da sociedade, e não para o mal, e se uma  

norma traduz o mal, descaracteriza-se de norma. Infelizmente o próprio mestre Karl  

Engisch mal-compreende Kelsen como se este definisse o Direito apenas como atos de  

coação, constante na mesma obra, capítulo "Sobre o sentido e a estrutura da regra jurídica." 

 

Lei, doutrina e jurisprudência são instrumentos de criação do Direito, mas não fontes de  

criação do Direito, pois a fonte de criação do Direito são os atos humanos, é o que se  

entende por esta presente obra de dissertação científica. O homem faz o Direito para o  

homem; o Direito não faz o homem para o Direito. Através de nenhuma Lei, de nenhuma  

jurisprudência, de nenhuma doutrina criou-se a ciência do Direito, mas sim das relações  

humanas. Portanto Lei, Doutrina e Jurisprudência são instrumentos jurídicos, mas não são  

fontes jurídicas. As fontes do Direito são os atos humanos - como os atos dos Três Poderes  

(Legislativo, Executivo e Judiciário) -dos quais surgem as necessidades humanas, como a  

necessidade de se criar normas jurídicas. 

 

O jurista Hans Kelsen escreveu na obra Reine Rechtslehre, capítulo Causalidade e  

Imputação, que lei é um enunciado ou afirmação descritiva do Direito. 

 

 

A coerção jurídica não é prioridade para Hans Kelsen. Hans Kelsen opinou, em sua obra  

 

Teoria Geral do Direito e do Estado, no capítulo intitulado "o dever ser" que "a afirmação de  



que um indivíduo "deve" se conduzir de certa maneira não implica que outro indivíduo  

"queira" ou "comande" tal coisa..." e que "Nada é dito pela norma sobre o comportamento  

efetivo do indivíduo em questão." Portanto Hans Löwy Kelsen, jurista tratado neste  

presente trabalho de monografia de dissertação, não reduziu o Direito às normas frias e  

rígidas, como erroneamente se costuma afirmar. Mas isto será descrito e provado mais  

ainda no final desta presente obra. 

 

Para Hans Kelsen o Direito não é "Ciência Normativa" como muito se afirma erroneamente,  

mas sim o Direito é, para Kelsen, "uma ordem de conduta humana," como ele opinou ou  

teorizou em seu livro Teoria Geral do Direito e do Estado, no capítulo "Direito e Justiça – a  

conduta humana como objeto de regras." Tão logo é absurdamente errada a afirmação  

costumeira da comunidade jurídica de que para Hans Kelsen o Direito é mera ciência  

normativa e coativa. 

 

Karl Engisch, no capítulo terceiro de sua obra Introdução ao Pensamento Jurídico, observa  

e opina que "a determinação daquilo que é in concreto juridicamente devido ou permitido é  

feita de um modo autoritário através de órgãos aplicadores do Direito, tribunais e  

autoridades administrativas." Porém um pouco adiante, Engisch observa e explica que "isto  

não quer dizer que a lei só por si e de modo esgotante determine as concretas decisões e  

atos da justiça, pois basta lembrar a equidade, utilidade e um critério de livre estimativa."  

Junta-se a isto outro ensinamento de Karl Engisch, constante no sexto capítulo da mesma  

obra, em que o autor expressa que "justiça pode ser pluralidade de sentidos e espaço livre  

para várias respostas divergentes de conteúdo, mas iguais de valor." Em algumas linhas do  

último capítulo desta mencionada obra de Karl Engisch, o autor menciona e descreve  

corretamente o transcender jurídico, fator o qual o autor desta tese sobre Hans Kelsen está  

de acordo, mesmo que Kelsen foi contra o transcender jurídico.  

 

Referente ao método teorético puro de Kelsen, informa-se que no mesmo livro "Teoria geral  

do Direito e Estado," no Prefácio, Hans Kelsen analisou e opinou que "uma ciência precisa  

descrever o seu objeto tal como ele é, e não prescrever como deveria ser do ponto de vista  

de julgamentos de valor específicos; este último é um problema da política e, como tal, diz  

respeito à arte do governo, uma atividade voltada para valores, não um objeto da ciência,  

voltada para a realidade." Com isto – e com outras informações constantes no final deste  

trabalho universitário – prova-se que Hans Kelsen não rejeita Axiologia (Valores) e nem é  

contra "a" política, mas sim apenas é ele contra idéias erradas e equivocadas sobre a divisão  

entre Direito público e privado, a dicotomia entre Direitos nacional e internacional, das  



teorias monista e dualista, e várias idéias vazias inexatas sobre justiça, constante em seus  

livros sobre justiça. Não se deve confundir "injusto" com "desumano." 

 

Prossegue Hans Kelsen no mesmo livro Teoria Geral do Direito e Estado, afirmando que  

"contudo, a realidade para a qual está voltada a ciência do Direito não é a realidade da  

natureza, que constitui o objeto de uma ciência natural; se é necessário separar a ciência do  

Direito da política, não é menos necessário separa-la da ciência natural, e demonstrar a  

diferença que existe entre a realidade jurídica e a realidade natural; a realidade específica  

do Direito não se manifesta na conduta efetiva dos indivíduos sujeitos à ordem jurídica;  

esta conduta pode ou não estar em conformidade com a ordem cuja existência é a realidade  

em questão; a conduta dos indivíduos é determinada por leis da natureza de acordo com o  

princípio da causalidade; isto é a realidade natural; a realidade jurídica manifesta-se num  

fenômeno designado geralmente como positividade do Direito." Então o autor desta obra  

explica e esclarece que Hans Kelsen teve como objetivo e necessidade o fato de mostrar e  

demonstrar a diferença entre as ciências – sociais e naturais – e não, como erroneamente se  

afirma, que ele tornou o Direito um conjunto de normas coativas obrigatórias  

inquestionáveis imutáveis, que poderia ensejar o nazismo assassino. Para Hans Kelsen o  

Direito é uma ciência do espírito, e não natural; e por isto este autor e jurista escreveu no  

prefácio da sua obra Teoria Pura do Direito, de que ele empreendeu desenvolver uma teoria  

jurídica purificada de elementos de ciência natural, porém não que ele era contra "as"  

ciências naturais, tampouco que ele quis desrelacionar o Direito das demais ciências.  

Ademais Kelsen foi a favor de elevar a jurisprudência que, segundo o Prof Antonio C Nedel,  

é um legado jusnaturalista romano; o que parece ser uma aparente contradição, pois que  

Hans Kelsen foi contra o jusnaturalismo, mas apenas pelo método de tipo de ciência, e pelo  

caráter religioso, se bem que Kelsen não observou que o Direito natural ou jusnaturalismo  

fora já laicizado por Hugo Grotius ou Huig Groot.  

 

O autor deste presente trabalho propõe também uma avaliação e análise de que se  

realmente o Direito e a Moral consistem somente em normas; pois que existem também  

Princípios, regras e teorias, além das doutrinas. Contudo, como fora anteriormente tratado,  

normas são determinações enunciatórias impositivas, enquanto que regras são definições  

teóricas descritivas.  

 

O homem administra-se socialmente por meio de normas jurídicas. O Direito é a ciência  

que estuda e administra a sociedade humana e os atos e fatos humanos, e esta  

administração é realizada por meio de normas jurídicas, isto é, normas de Direito. Mas o  



termo ou substantivo norma jurídica causa medo, aversão, rejeição, revolta, até  

repugnância para muitos, por pensarem que as normas enclausuram, limitam e até  

prejudicam o homem. Portanto, é necessário resgatar a função social do Direito, que é a de  

estudar e administrar – por meio de normas – a sociedade. Se existiram ou existem normas  

jurídicas desumanas, a causa destas é de responsabilidade do caráter mal do homem, e da  

exploração, pois acredita-se que o Direito promove o bem do homem. As leis tem a  

finalidade de preservar o bem-estar dos seres humanos em sociedade. 

 

Destaca-se que tanto Hans Kelsen quanto Karl Engisch denominam a ciência jurídica como  

ciência do espírito, enfatizando a Jurisprudência. Isto consta no início da versão  

condensada da Teoria Pura do Direito, também consta no prefácio da versão original da  

Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, e nos capítulos primeiro e quarto da obra  

Introdução ao Pensamento Jurídico, de Karl Engisch.  

 

Para o Jusnaturalismo o Direito é eterno, imutável, e para o Juspositivismo o Direito é  

mutável, pois a natureza da vida humana não muda, porém as condições da vida humana  

mudam.  

 

Parece uma aparente confusão ou contradição, pois não seriam da natureza do homem as  

instabilidades do próprio homem?  

 

O autor deste presente trabalho de dissertação intitulado Esclarecimento sobre Hans  

Kelsen, entende e acredita que o Jusnaturalismo ou Direito Natural pode ser denominado  

mais semanticamente correto como Jusmetapositivismo ou Direito Metapositivo, pois que  

o Direito positivo também é algo natural, e o Direito natural, em teoria, provém da  

necessidade de se ir além, de completar e de corrigir ou revogar – se necessário– o Direito  

positivo.  

 

A correta observação que os jusnaturalistas fazem para com os juspositivistas refere-se ao  

fato de que as normas positivas, após o decorrer dos tempos, tornam-se ultrapassadas,  

inviáveis, sem função e sentido ou razão de ser, assim, não mais atendendo aos atos e às  

necessidades sociais, porque estes modificam-se acompanhando as mudanças e o  

desenvolvimento humano.  

 

Normas jurídicas que uma vez solucionaram conflitos podem não ter esta função após o  

decorrer dos tempos, pois surgem novos e diferentes atos que geram fatos diversos das  

normas jurídicas positivas determinadas por escrito. Não se esquecendo de que estas  



normas jurídicas positivas, mesmo que após o decorrer dos tempos tornem-se inviáveis e  

sem função, foram, uma vez, fundamentais para solucionar conflitos e problemas sociais.  

As normas jurídicas positivas preservam as normas jurídicas naturais, porém isto é pouco  

observado. As normas jurídicas naturais ou jusnaturalistas, uma vez feridas, danificadas,  

violadas, transgredidas, são socorridas, amparadas e preservadas pelas normas jurídicas  

positivas ou juspositivistas, uma vez que o natural não é observado, necessita-se de um  

artifício. 

 

Cabe salientar que jusnaturalismo e juspositivismo, ou seja, Direito Natural e Direito  

Positivo são apenas teorias sem vida própria; isto é: os juristas se conflituam e brigam entre  

si, incessantemente, por causa de simples teorias que não existem na realidade, como Hans  

Kelsen descreve um fato de ciência natural "do calor que dilata o metal." 

 

 

Por esta obra tenta-se esclarecer que o jurista Hans Kelsen não foi um falso jurista. Em  

suma Kelsen foi antijusnaturalista em substância apenas pelo caráter religioso do  

jusnaturalismo, caráter que foi laicizado por Hugo Grotius, jusfilósofo holandês. 

 

Divulga-se e menciona-se neste presente trabalho sobre Hans Kelsen, o jurista francês  

François Geny, e seu livro intitulado La Libertad en el Derecho, tal utilizado para este  

presente trabalho científico jurídico.  

Seria necessário descrever, transcrever e citar todo este livro, mas faz-se um resumo  

pequeno: François Geny é a favor da união entre Direitos natural e positivo (assim como  

pensa o autor desta dissertação sobre Kelsen), constante no capítulo de Introdução, em que  

menciona-se "Gény parte de La complementaridad del derecho natural y el derecho  

positivo." E François Gény demonstra em muitas linhas o caráter laico do Direito natural, e  

menciona um raro termo, a saber, Direito "transpositivo," no capítulo "La laicidad del  

derecho natural". E no capítulo "justicia y fuerza", Gény menciona e descreve um termo  

semelhante a teoria da Norma Fundamental de Hans Kelsen, que é "La ley Fundamental de  

la sociedad humana," constante neste já mencionado livro "La libertad em El Derecho, de  

François Gény." François Geny é da mesma escola de Hermann Kantorowicz, e foi e ainda é  

muito científica, correta e benéfica. 

 

No último capítulo de seu livro postumamente publicado, intitulado Teoria geral das  

normas, Hans Kelsen opinou que inexiste Lógica jurídica.  

 

Nas obras Teoria Pura do Direito, e O que é Justiça?, sendo na primeira obra citada, no  



capítulo intitulado Ciência causal e ciência normativa, e na segunda obra citada, no capítulo  

intitulado "Causalidade e imputação", Kelsen escreveu que "mas não há razão suficiente  

para não conceber a conduta humana também como elemento da natureza..." Portanto,  

para Kelsen, a conduta humana pode ser concebida como elemento da natureza.  

 

 

Esta presente obra de dissertação compreende que o Direito é ciência social e também  

ciência natural, pois refere-se inevitavelmente aos atos humanos e a natureza humana.  

 

Pode-se concluir que faz-se necessária uma cooperação e uma união entre o Jusnaturalismo  

e o Juspositivismo, pois um observa e preserva o outro, porém infelizmente esta idéia é  

pouquíssimo observada, por causa dos conflitos e vícios seculares. São teorias sem vida, e o  

ser humano é que determina tais teorias e seu lamentável conflito secular. Não pode haver  

duas ciências jurídicas. 

 

Várias normas jurídicas muitas vezes acabam por limitar e interferir o âmbito social, porém  

podem solucionar um mínimo de conflitos deste. Não serão da natureza humana os  

problemas e conflitos humanos? Acredita-se estar errado ou equivocado, por causa dos  

pontos-cegos à semântica, ou falta de hermenêutica, a definição do "Justo por Lei" e do  

"Justo por natureza," pois existe a Lei natural, e a Lei é baseada na natureza, e mesmo ao  

afirmar que há o justo por Lei natural e o justo por Lei estatal, todavia o Estado surgiu da  

natureza humana. Então se diria que há a Lei natural e a Lei prevista e determinada, porém  

a Lei prevista e determinada, foi assim feita baseada na natureza humana. Equívoco imenso  

seria afirmar que a Lei positiva é apática e indiferente ao próprio ser humano que a criou.  

Parece ser uma idéia de que o jusnaturalismo trata do Direito inerente ao povo, enquanto  

que o juspositivismo trata do Direito inerente ao Governo, como se a política e os gestores  

do Estado se usurpassem do Direito à arbitrariedade apenas para seus interesses e  

vontades, mas isto são características absolutistas e ditatoriais. Mas isto não ocorrera  

naturalmente? É lógico que o jusnaturalismo, ao expressar a idéia da naturalidade, refere- 

se ao caráter correto e sociável do homem. A maioria dos fatos que a ciência da História, ou  

ao menos que a história da Europa registra, nota-se que o homem é anti-social em maioria  

e por isso necessitou determinar tantos atos e fatos que fossem regulados, ordenados e  

normatizados a fim de poder geri-los e administrá-los para evitar problemas e conflitos,  

conferindo direitos e obrigações (jurídicos) e poderes e deveres (éticos ou morais). Ademais  

inexistem Leis Naturais, porque todas as Leis podem ser revogadas, então o que de fato  

existem são Princípios Naturais e não Leis Naturais, como o Princípio da Gravidade, que,  



infelizmente, é chamado de "Lei da Gravidade." 

 

 

Assim se une, de algum modo ao menos, o jusnaturalismo e o juspositivismo, tentando  

extinguir o conflito gerado nas comunidades jurídicas por falta de observação, análise e  

hermenêutica a estas teorias. Manter a divergência entre Direito natural e Direito Positivo  

acaba por manter a existência de duas Ciências Jurídicas duais e divergentes, o que é  

prejudicial à Ciência. E aliás e ademais, são teorias sem vida própria! Direitos natural e  

positivo são simples teorias, e não são descrições da realidade, como fenômenos da  

biologia, da física e da química. Isto é alarmante para que se extinga a tão antiga briga entre  

as duas teorias. 

 

 

Ademais referente aos princípios anteriormente tratados, junta-se a isto ensinamentos da  

Profa Viviane Nunes Araújo Lima, em sua obra "A Saga do Zangão – uma visão sobre o  

Direito Natural," no capítulo Direito Natural na Grécia Antiga, em que é analisado a  

distinção entre o justo por natureza e o justo por convenção, sendo que neste presente  

trabalho jurídico Esclarecimento sobre Hans Kelsen, faz-se uma análise semântica, de que o  

mais correto pode ser "o justo por necessidade" e o "justo por interesses," pois que várias  

convenções humanas são atos e atitudes naturais, porém podem finalizar em erros.  

Referente ao fator "finalizar em erros," segundo ensinamento do Prof Pedro Krebs, existe a  

Teoria do Homem Médio, referente a imputação objetiva, e delitos culposos, e tal teoria  

preserva que as pessoas humanas podem calcular seus atos para evitarem crimes, danos e  

lesões apenas de maneira média, e não de modo superhomem. O autor desta presente obra  

sobre Kelsen opina que é mais provável que "o fim justifica os meios" do que "os meios  

justificam os fins," porém nem sempre pode-se concluir absolutamente ou uma ou outra  

premissa.  

 

Ressalta-se que há uma distinção e diferença entre Regra e Norma, sendo que Regra é uma  

definição teórica-descritiva exata natural, e Norma é uma determinação enunciatória- 

impositiva social e natural.  

 

Se supormos que tanto o Jusnaturalismo como o Juspositivismo são fundamentados no ser  

humano em sociedade, mas que para o primeiro os conflitos sociais são solucionados com  

recíproca consensualidade e sem observância na solução feita aos conflitos de naturezas  

semelhantes ocorridos antes, isto é, sem ser solucionado por nenhum determinação  



prevista, e para o segundo os conflitos sociais são solucionados não por recíproca  

consensualidade, mas por meio da observância em uma mesma solução feita aos conflitos  

de natureza semelhantes ocorridos antes, o que socorre esta ausência desta  

consensualidade, conclui-se que ambas as teorias são válidas e corretas e, portanto, podem  

ser praticadas e aplicadas, sem conflitos, no âmbito social. Entende-se que o  

Jusnaturalismo e o Juspositivismo se fundamentam no ser humano, nos atos e relações  

humanas, mas que o juspositivismo afirma a necessidade de determinar todas as condutas  

corretas e as condutas incorretas que são ou foram causa ou motivo de conflito entre as  

pessoas. O Direito positivo é elaborado e produzido pelo Estado, isto é, os Três Poderes  

Sociais. Mas como até Hans Kelsen teorizou, o Estado é formado por seres humanos. Não se  

deve caracterizar e valorar o Estado como se este fosse uma pessoa jurídica supersimbólica  

ou superinsensível. Ademais o juspositivismo observa e reflete a natureza humana. Direito  

Positivo não tem relações com ditaduras assassinas, porque Direito Positivo ou  

Juspositivismo é Direito, é Ciência, é gestora do ser humano em sociedade, logo não pode  

ser anti-Direito, anti-Ciência. 

 

Tem-se de exemplo ao estudo do jusnaturalismo a obra de arte cênica Antigonae, de  

Sófocles, musicada por Carl Orff, sobre textos de Friedrich Hölderlin. Nesta obra a  

personagem Antigonae se recusa a cumprir as ordens do rei, por julgá-las contrárias às  

ordens eternas e às ordens divinas. Imagina-se que este rei era autoritário, ditador,  

absolutista, logo, simplesmente era Antijurídico, portanto descaracteriza-se de governo  

jurídico científico, mas sim desgoverno anticientífico antiprofissional. A teoria que se refere  

ao que é Justo por Lei e ao que é Justo por natureza estão confusas e maldefinidas, pois  

existe a Lei natural, mas que semanticamente correto deve-ser Princípios Naturais Legais, e  

deve-ser corretamente semântico "justo por prescrição" e "justo por necessidade". 

 

Explica-se que Lei (e outros meios de justiça) se fundamentam na natureza do ser humano,  

e não pode ser outra fundamentação, pois nenhuma Lei pode se basear no sol ou na lua,  

mas sim tão somente no ser humano, isto é, a Lei jurídica não é apática nem indiferente ao  

ser humano. Até a Unisinos possuía como mensagem que nela se promovia a cultura do  

homem, que é do homem e é para o homem. Seria uma basilar teoria para se mudar ou  

esclarecer a teoria juspositivista. E referente à teoria jusnaturalista, é muito correto a  

fundamentação na natureza humana e em seus atos e relações, porém o juspositivismo  

também é fundamentado na natureza do homem, mas infelizmente parece existir um  

ponto-cego ou vício semântico social de não observar isto, e somente compreender a teoria  



juspositivista como teoria da Lei e das demais normas jurídicas. Além disso, cabe ao  

jusnaturalismo observar que, apesar de que existe "Direito escrito no coração dos homens",  

há homens que não possuem ou não notam este Direito, pois são anti-sociais, ou que pela  

sua natureza o homem agride e até assassina, além dos fatores humanos e situações  

jurídicas difíceis cujas decisões em lides nem sempre é atingível que ambas as partes  

obtenham justiça; então nem toda natureza humana pode fundamentar o jusnaturalismo, a  

não ser que refira-se apenas em atos sociáveis e corretos humanos, mas muitos homens são  

incapazes de amar, mas é importante modo de observação e controle de normas  

juspositivistas.  

 

Referindo-se analogicamente à obra Antigonae, parece que o Jusnaturalismo é o Direito do  

povo e juspositivismo é o Direito do governo. Parece ocorrer uma aparente contradição pelo  

fato de muitas pessoas, do âmbito jurídico ou não, serem contra o Direito Positivo, por ser  

este realizado pelo Estado, e pelo fato de reivindicarem que todas ou muitas das atividades  

da infra-estrutura social sejam de propriedade do Estado. Além disso há uma equivocada  

idéia sobre Estado, como se fosse formado somente do governo, mas Estado é constituído  

de governo e povo, que vivem no mesmo território. Então há uma aparente contradição de  

se reclamar de atividades, atos, fatos, determinações e decisões estatais, isto é, do Estado,  

se Estado é formado e constitui todas as pessoas, seja do povo ou seja do governo. Ademais  

espera-se que ambas as teorias não mais se conflitam, pois uma pode moderar e vigiar a  

outra e ambas são do homem.  

 

Imagina-se que o Jusnaturalismo pode e deve ser exercido e aplicado em casos e situações  

humanas em que se constata e se reconhece o bom caráter, a boa-fé e a consensualidade de  

todas as pessoas envolvidas, e o Juspositivismo pode e deve ser exercido e aplicado em  

casos e situações humanas em que não se constatam e não se reconhecem tais  

características nas pessoas envolvidas, necessitando de um mediador e um solucionador ou  

apaziguador. Esta é uma idéia imaginária, porém tenta extinguir o conflito e a equivocada  

idéia entre as duas teorias de fundamentos da Ciência Jurídica. É a opinião e a idéia  

principal sobre a diferença prática entre o Jusnaturalismo e o Juspositivismo. As normas  

jurídicas positivas são determinadas por escrito, porém somente são determinadas para  

solucionar e resolver problemas decorrentes de fatos anteriormente a elas ocorridos. Não  

existe nenhuma norma jurídica positiva que trate de algum ato ou de algum fato  

inexistentes. Além disso deve-se observar que as normas jurídicas positivas não são  

determinadas como se fossem uma máquina ou um robô. Este modo de consideração sobre  



as normas jurídicas positivas é causado pela rigidez afetivo-mental e pelo autoritarismo  

humanos, ocasionando o ato de uns obrigarem outros a praticar atos injustos ou  

desumanos sob a justificativa de ser um dever jurídico e porque foi determinado e, por isso,  

não se pode revogá-lo ou invalidá-lo, porém, como é uma obrigação desumana,  

descaracteriza-se de obrigação jurídica, de obrigação de Direito, de ciência jurídica. 

 

Isto deve ser observado porque não deve ocorrer confusão entre o que é jurídico e o que não  

é jurídico, e tal confusão causa sincretismo, tal qual como clamava o jurista Hans Kelsen no  

início de sua obra Teoria Pura do Direito, datada do ano de 1934, em que ele tentou evitar  

sincretismo entre Direito, Moral, Psicologia, Ética e Teoria política, mas não empreendeu  

anular ou invalidar a Moral, a Psicologia, a Ética e a Teoria política. Todavia, adverte-se que  

esta obra nada trata nem determina sobre estas teorias, apenas às comenta, pois seria um  

erro omitir uma observação e comentários sobre elas.  

 

Hans Kelsen ressaltou a positividade do Direito, que estava sendo perdida com o  

Jusnaturalismo. Hans Kelsen visou delimitação entre Direito e ciências naturais por  

compreender que o Direito é ciência do espírito, e que o Direito natural fazia do Direito  

uma ciência natural. 

 

Cabe questionar se somente o jusnaturalismo foi teorizado, desde os patrísticos, Tomas de  

Aquino e Santo Agostinho, como tendo caráter religioso fazendo referência a fundamento  

de leis e princípios divinos e de Deus, ou também o juspositivismo também pode ter  

relações com religião? Pois que consta no Preâmbulo da Constituição Federal Brasileira a  

premissa "sob a proteção de Deus", sendo que a Constituição Federal brasileira menciona  

em vários trechos o caráter positivista referente a leis, como "nos termos da lei", por ser  

analítica e dogmática, como ensina o Prof. Antônio Maria Iserhard. 

 

 

Esta presente obra crê que a Dogmática Jurídica tenha a função de preservar o "ser" do  

Direito, distintamente de Dogmas religiosos ou supersticiosos incontestáveis. Tal fator  

jurídico – do "ser" do Direito – foi descrito pelo Prof Antonio C Nedel, em seu livro "Uma  

Tópica jurídica – Clareira para a emergência do Direito." O autor deste presente trabalho  

Esclarecimento sobre Hans Kelsen, opina que não pode existir Dogmática Jurídica, pois  

que semanticamente correto a palavra Dogmática significa algo irracional, incontestável,  

mas o Direito como todas as ciências, sempre muda. O jurista Karl Engisch, em sua já  

mencionada obra Introdução ao Pensamento Jurídico, no capítulo IV (4°), opina  



semelhante a isto, a saber, que "por outro lado, aquilo que usualmente nos é oferecido nos  

tratados como "hermenêutica jurídica" é muito dogmático e muito seco."  

 

A obra de Hans Kelsen infelizmente é condenada por várias pessoas do âmbito jurídico.  

Assim, o que segue é uma tentativa de mostrar um esclarecimento, fundamentado em  

estudos e pesquisas, por esta presente dissertação, para o entendimento de que este jurista  

e estas teorias são benéficas ao mundo. 

 

Esta obra acredita que, como teorizou Hans Kelsen, a norma fundamental só pode ser  

pressuposta e não suposta, pois senão ocorreria o infinito de normas na procura da inicial,  

então a norma fundamental não é escrita no início de uma Constituição, pois não se trata de  

assunto ou conteúdo, mas sim da validade, isto é, qual norma faz valer uma Constituição  

senão a norma pressuposta verbal humana para a preservação da vida, o maior bem  

jurídico. Esta é a conclusão que se atinge, após interpretação da teoria deste teórico.  

Acredita-se que ela é de boa-fé aos princípios científicos jurídicos gerais de Hans Kelsen.  

Observa-se que este assunto constitui um dos dois máximos da fama de Hans Kelsen, e a  

exclusiva observação nestes dois assuntos acusam pobreza de linguagem, isto é, falar e  

tratar sobre Hans Kelsen apenas nestes assuntos, o que é errado. Sobre a Norma  

fundamental, ou a Grundnorm, a teoria consta no capítulo de Dinâmica jurídica, da obra  

Teoria Pura do Direito, mas Hans Kelsen, em seu livro Teoria Geral do Direito e Estado, no  

capítulo Dinamica jurídica, opina que mesmo que o sistema jurídico existente é dinâmico,  

Kelsen opinava ser estático o mais correto sistema jurídico do que o dinâmico.  

 

 

Para Hans Kelsen uma norma jurídica que possua caráter geral se descaracteriza de ser Lei,  

pois não descreve uma ligação de fatos e uma conexão funcional. Isto consta na obra Teoria  

Pura do Direito, no capítulo sobre Causalidade e Imputação. Tomando esta observação do  

jurista Hans Kelsen, definitivamente não possuíam características de Lei as normas  

denominadas de "Leis de Nürnberg", pois estas tinham caráter geral para todos os  

indivíduos israelitas judeus, homossexuais, ciganos, comunistas, testemunhas de Jeová,  

anões, gêmeos e deficientes físicos e mentais, além de que não descreviam ligações de fatos  

verdadeiros ou de conexão funcional, isto é, relacionar um fato a uma norma verdadeiros,  

pois as vítimas do nazismo eram inocentes sobre a desgraça econômica alemã da época dos  

anos vinte e trinta.  

 

O jurista Hans Kelsen trata disto na obra Reine Rechtslehre, no capítulo Ciência Social  



Causal e Ciência Social Normativa, ao observar que é importante compreender e conhecer a  

sociedade humana, e que a sociedade humana gerida por uma ciência social normativa  

regula as condutas recíprocas de uma pluralidade de indivíduos de uma comunidade a qual  

podem pertencer indivíduos de várias línguas, raças, religiões, concepções do mundo  

("weltanschauung") e interesses diferentes e antagônicos. O racismo para com seres  

humanos israelitas, na Europa, atingiu assassinatos constantes, não ocorrendo apenas em  

nível verbal. Ao menos o tratamento social para com pessoas israelitas, após o nazismo,  

tornou-se sociável, humano, digno, como nunca ocorrera em todos estes 2003 anos de  

história ocidental registrados. 

 

 

Destaca-se a importância das observações sobre normas jurídicas e sobre a sociedade feitas  

por Hans Kelsen, como a de que ninguém é incriminado somente porque é branco ou preto,  

ou judeu ou cristão –constante no capítulo sobre os direitos políticos, do livro Teoria Pura  

do Direito – e que proposição jurídica não possui caráter autoritário – constante no  

capítulo sobre Causalidade e Imputação, da mesma obra citada, pois foram feitas  

aproximadamente na década de 30 (trinta), e publicadas na Reine Rechtslehre, em 1934  

d.C, ou seja, afora os nazistas, mais ninguém imaginaria todo aquele extremo horror  

praticado pelos nazistas. Mesmo após séculos de pressão social, nunca se imaginaria  

imenso poder autoritário e discriminações racial e ideológica dos nazistas, isto é, o que  

Hans Kelsen afirma como errado não se refere aos atos nazistas, pois estes não haviam sido  

praticados ainda, mas refere-se sim a atos errados do bom-senso e consenso social.  

Ademais a obra jurídica Reine Rechtslehre fora acabada e encerrada antes das práticas de  

atos criminosos feitos pelos nazistas, isto é, até 1933, quando da posse de Adolf Hitler (e  

Heinrich Himmler) no poder do governo social, tornando-o desgovernado, pois o governo  

tem a função de promover o desenvolvimento social, e não a devastação social, como  

fizeram as ditaduras assassinas extremas no século XX. 

 

Desse modo, se os fundamentos ideológicos nazistas, além de antijurídicos, foram  

elaborados durante os anos de 1920 – até sua ascensão em 1933 – e se Hans Kelsen tornou  

de conhecimento público a sua obra Teoria Pura do Direito em 1934 – após sua expulsão  

proclamada pelos nazistas, - conclui-se, logicamente, que os nazistas não utilizaram como  

fundamento ideológico a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, pois, como fora observado  

e explicado, a obra de Hans Kelsen é jurídica e foi conhecida em 1934, quando da sua  

publicação, e os ideais dos nazistas eram antijurídicos e foram conhecidos em 1933, quando  

da sua ascensão, sendo que já em 1933 estava em atividade o Campo de Concentração de  



Dachau, na Alemanha. Além disso, os nazistas nunca tiveram contato nem com Hans  

Kelsen e nem com suas obras, isto é, não tiveram contato sensível, isto é, não conheceram  

pessoalmente Hans Kelsen e nem leram ou estudaram sua obra Teoria Pura do Direito, e  

nem as demais obras do autor, e não tiveram contato intelectual, isto é, não tinham idéia ou  

conhecimento das obras de Hans Kelsen, e, ademais, se tivessem tido estes contatos, de  

nada seria útil ou importante as obras de Hans Kelsen aos nazistas para os fundamentar ou  

os validar juridicamente. Hans Kelsen é um jurista autêntico, de bom caráter, inocente,  

correto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afirma-se algo inimaginável: A grande farsa antijurídica é a calúnia praticada contra Hans  

Kelsen (1881-1973), teórico e escritor jurídico, israelita e austro-húngaro, imputando-o  

culpa e responsabilidade jurídicas das ditaduras do século XX, e de haver sido radical e  

anticientífico. Não se sabe como isto se mantém, ou pela desinformação ou ignorância das  

comunidades jurídicas. Como observou Luis Alberto Warat, em sua obra Introdução Geral  

ao Direito, ensinada pelo Prof Rodolfo Wild, capítulo intitulado Senso comum teórico dos  

juristas, que estes são influenciados por representações, imagens, pré-conceitos, crenças,  

ficções, estereótipos. Absurdo e impossível é a idéia de que Hans Kelsen, cientista jurídico  

israelita e austro-húngaro tenha sido o teórico, influenciador ou propiciador do nazismo, do  

fascismo ou de outras ditaduras que lideraram os regimes de nações européias no século  

XX, regimes que geraram e causaram destruição do Direito, impacto sobre o meio- 

ambiente e a psique e, de modo especial, geraram a morte de 55.000.000 (cinqüenta e  

cinco milhões de pessoas), sendo destas, 6.000.000 (seis milhões) de pessoas de origem da  

raça ou etnia israelita e religião judaica, sendo puramente ou miscigenadamente israelitas  

judeus, bem como ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes e comunistas,  

e absurdo a idéia de que Hans Kelsen tenha reduzido o Direito às normas frias e rígidas da  

proposição "a Lei é a Lei," proposição que não pode prejudicar a civilização humana.  

 

Não se pode condenar as pessoas de origem alemã apenas por causa do nazismo, pois  

nazistas enganaram e prejudicaram os alemães, e ademais foram apenas uma geração de  

um tempo. O governo inglês da época pré-nazista prejudicou os alemães. Porém os nazistas  

não observaram isto, e culparam pessoas inocentes.  

 

As duas máximas do nazismo são defesas e repudiadas por Hans Kelsen, em sua obra  

Teoria Pura do Direito, a saber, nos capítulos Os direitos políticos, e Causalidade e  

Imputação, em que no primeiro Hans Kelsen observa que lei não toma em conta a raça ou  

religião de um criminoso, e no segundo Hans Kelsen observa que proposição jurídica não  

possui significação autoritária. Portanto as duas máximas da ditadura nazista que são o  

autoritarismo e o racismo são defesos e repudiados por Hans Kelsen, em sua obra Teoria  

Pura do Direito.  

 

O próprio Hans Kelsen afirma, em sua obra intitulada Teoria Geral das Normas, obra  

póstuma, que a teoria romana do "se queres a paz prepara-te para a guerra" não possui  

lógica, porque de uma premissa de vontade não pode resultar um dever ser, isto é, um  

comando obrigatório. 



 

Há uma distinção entre Comando e Ordem, sendo que Comando é uma obrigação via  

norma, e Ordem refere-se a Gestão ou Administração social via normas ou regras.  

 

 

Referente a muito tratada, aplicada e conhecida coerção jurídica, que é elemento essencial e  

característico do Direito, há de se fazer uma relevante e alarmante observação sobre as  

observações de Hans Kelsen sobre esta coercibilidade do Direito, a saber, que em sua obra  

intitulada Teoria Geral do Direito e do Estado, no capítulo Compulsão psíquica, Kelsen  

analisa e reconhece que "o parecer de que a coerção é um elemento essencial do Direito  

costuma ser interpretado falsamente", e que "a coerção é uma compulsão psíquica dos que  

mal-compreendem a ordem jurídica"; isto como fosse maldade a ponto de fundamentar ou  

se relacionar com as ditaduras assassinas européias do século vinte. E no capítulo O Estado  

como dominação, da mesma obra, Hans Kelsen observa que apenas o fato de que homens  

forçam outros homens a certa conduta é uma descrição sociológica incompleta do Estado;  

logo as ordens e mandamentos criminosos nazistas e stalinistas não tiveram natureza  

jurídica nem sociológica. Portanto o fato da força da lei não significa autoritarismo ou  

maldade como observa Hans Kelsen, como foi descrito e analisado. Portanto a coação  

jurídica não é prioridade para Kelsen. Hans Kelsen não tornou o Direito mera formalidade  

coativa. Portanto comprova-se que para Hans Kelsen a coercibilidade jurídica é  

característica do Direito, mas não conceito do Direito. 

 

 

Para Hans Kelsen o Estado é uma Ordem de conduta Humana, e não uma Organização  

Política, pois que esta última expressa apenas a coação estatal, constante em seu livro  

Teoria Pura do Direito, e na obra Teoria geral do Direito e do Estado, no capítulo "O  

conceito de Direito." 

 

 

Hans Kelsen elaborou sua teoria do Ser e Dever ser, sendo que o "Ser" refere-se a conduta  

humana, e o "Dever ser" refere-se a conduta prescrita por uma norma jurídica. Mas, com  

isto, Kelsen não reduz o Direito às normas, como é observado no final do segundo capítulo  

desta obra. 

 

Para Hans Kelsen o Direito não é ciência normativa, mas sim uma Ordem de conduta  

humana, constante na Teoria Pura do Direito, capítulo intitulado Norma e produção  

normativa.  



 

O jurista Hans Kelsen foi um profissional e cientista jurídico autêntico, ético. Ele foi  

indicado a elaborar a Constituição da República da Áustria. Suas obras observam,  

descrevem e orientam sobre a Ciência Jurídica verdadeira, e não falsa como muitas pessoas  

pensam e acreditam que ele, por suas atividades e mentalidade, e por se fundamentar no  

Positivismo Jurídico, é o responsável pelas desumanidades extremas praticadas pelos  

regimes absolutistas do século XX. Isto é uma falácia. Referente ao fato de ter sido o  

elaborador da Constituição Austríaca, mencionam-se observações do próprio Hans Kelsen  

sobre as garantias constitucionais, publicadas na obra Reine Rechtslehre (Teoria Pura do  

Direito), no capítulo intitulado Os direitos políticos, as garantias aos direitos ou liberdades  

fundamentais preservadas em uma Constituição somente existem e são válidas se esta  

Constituição não é passível de modificação por meio de uma lei simples, mas sim por meio  

de um processo especial ou por pressupostos mais rigorosos. Isso porque se uma lei simples  

pudesse modificar uma Constituição com a finalidade de prejudicar ou invalidar o bem- 

estar social, esta lei não poderia ser caracterizada de lei inconstitucional.  

 

 

No capítulo sobre Vigência e domínio de vigência da norma, Hans Kelsen também observa  

os atos anti-jurídicos praticados pelos nazistas, observando que homicídios foram  

legitimados posteriormente e retroativamente como sanções.  

 

Hans Kelsen observou que o nazismo foi válido, no sentido de que existiu, porém não no  

sentido de que foi correto, tanto que foi o nazismo válido, pois foi igualmente válidos o  

julgamento e a sentença aplicada aos nazistas, no Tribunal de Nürnberg (ou Nuremberg). 

 

 

Hans Kelsen afirma, na obra Reine Rechtslehre, capítulo "A negação do Dever ser", que o  

Direito deve ser real e possível, e não ideal e justo. Isso não significa que o ser humano deva  

conceber o Direito como uma ciência injusta. Isto singularmente significa que o Direito  

deve traduzir e refletir a realidade humana, pois que um ideal ao Direito, isto é, a idéia do  

Direito ideal, pode significar qualquer forma ou valor de justiça. A necessidade de que o  

Direito seja justo é necessária na falta de Justiça, na prática de injustiça, tal qual como  

Hans Kelsen trata de um Direito imoral, que necessite de uma valoração absoluta – não  

relativa – da Moral. Sobre Direito e Justiça consta análise no início do segundo capítulo  

desta presente obra. E injustiça não signfica desumanidade. 

 

Na obra Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen ainda observa que o Direito justo ou ideal não  



pode significar o justo e o ideal de uma ordem que se autodetermine de superior e que  

define uma forma de justiça qualquer diversa do conceito real e científico de justiça. Assim  

Hans Kelsen – em outras palavras, pois não podia, em sua época, utilizar as palavras  

corretas contra desumanidades – teorizou e observou o Direito purificado de ideologias,  

tais quais uma ideologia do Direito falsamente justo, provindas de forças que destroem a  

ordem existente correta, jurídica e científica. Portanto, Hans Kelsen tentou evitar idéias e  

conceitos do Direito diversos do conceito científico, o que significa que ele visou proteger a  

Ciência Jurídica de sua invalidação. Invalidação – e devastação – do Direito que foi  

praticada pelos nazistas e fascistas, mas não por Hans Kelsen. Estes assuntos constam no  

capítulo O Direito como ideologia, da obra Teoria Pura do Direito (Reine Rechtslehre).  

 

Hans Kelsen para nada influenciou ou embasou as ditaduras, em especial a ditadura  

nazista, pois especificamente e principalmente em sua obra Teoria Pura do Direito (Reine  

Rechtslehre), referente as difamações, deportações, torturas e assassinatos que foram  

realizados a seis milhões de pessoas da raça semita, Hans Kelsen justamente teorizou  

opostamente, ao tratar dos Direitos políticos, afirmando que "uma decisão judicial não é  

imposta simplesmente porque o criminoso é branco ou negro, ou cristão ou judeu." Ao  

tratar da Causalidade e Imputação, Hans Kelsen afirma que proposição jurídica não possui  

significado autoritário – e proposição jurídica é todo o conteúdo de uma norma jurídica –  

logo as ditaduras não utilizaram normas, mas sim comandos e mandamentos criminosos, o  

que invalida o caráter denominado de jurídico das ditaduras. 

 

Hans Kelsen tratou também que as normas jurídicas devem ser fixadas por pressupostos,  

sendo assim, normas hipotéticas, e não normas categóricas. Isto significa que não se pode  

produzir normas jurídicas sem se observar, condicionalmente, os atos e fatos humanos,  

necessidades e responsabilidades. Ora todos os regimes que existiram não observavam as  

condições humanas, logo eram anti-sociais por menor grau que fosse e não valorizavam o  

Direito. Também Hans Kelsen valoriza a interpretação das normas jurídicas e, ao tratá-las,  

no capítulo da "Indeterminação não-intencional do ato de aplicação do Direito", Hans  

Kelsen afirma que o sentido verbal da norma não é unívoco, ou seja, não baseia nem  

propicia ordenamento jurídico uniforme ou rígido e frio, o que é característica de comandos  

absolutistas e ditatoriais.  

 

Assemelha-se a isto a observação de que a lei não pode ter caráter geral, não pode possuir  

normas gerais, pois que a aplicação de normas gerais ocorre somente quando se identifica e  

se constata igualdade de casos. Portanto, as Leis de Nürnberg só por nome existiram como  



leis, mas constituíram crimes, e crimes não podem ser sanções. Nada na doutrina e na  

teoria do jurista Hans Kelsen possui semelhança ou caráter influenciador aos regimes  

políticos anti-sociais como o fascismo. E para Hans Kelsen, lei é descrição e enunciado  

(expressão) formulada pela ciência do Direito – assunto tratado no capítulo da Causalidade  

e imputação. 

 

Por isso Lei não pode ser fonte, mas sim instrumento do Direito, pois provém do Direito e  

deve estar de acordo com este, tão logo Direito, a Ciência Jurídica, não provém de normas  

jurídicas, mas sim dos atos e relações humanas. Uma lei deve estar de acordo com o Direito,  

todavia, se ocorre o oposto, invalida e descaracteriza de jurídica a lei.  

 

Completamente e integralmente do contrário do que muito se afirma sobre a Teoria Pura do  

Direito, de autoria do jurista Hans Kelsen, de que ela possua caráter anti-social e  

antijurídico a ponto de ter fundamentado ou propiciado o surgimento de grupos totalitários  

ou absolutistas, e também a destruição do Direito, esta obra mostra e afirma que, através de  

sua obra Reine Rechtslehre (Teoria Pura do Direito), Hans Kelsen pratica uma limpa, uma  

purificação, subtraindo e eliminando do âmbito jurídico o que lhe prejudica como os  

problemas causados pelas ideologias políticas, e, além disso, através desta teoria,  

empreendeu Hans Kelsen determinar e garantir o verdadeiro significado, conhecimento e  

função social do Direito e com o significado e finalidade singular de evitar o sincretismo,  

que significa um conjunto indistinto e antagônico de teorias.  

 

 

Hans Kelsen empreendeu, com a teoria pura do Direito, em resgatar a identidade do Direito  

como ciência social, pois o jusnaturalismo fazia do Direito uma ciência natural, além de  

desembaraçar o Direito de interesses e ideologias políticas como a oposição entre Direitos  

público e privado, Direitos nacional e internacional, Direito e Estado, demonstrar o caráter  

social da ciência jurídica, e demonstrar que várias idéias sobre justiça são vazias de  

conteúdo e equivocadas. Porém Hans Kelsen se equivocou em uma das idéias de justiça,  

que é a de "dar a cada um o que é seu," sendo que para o autor isto é uma tautologia e  

repetição de "dar a cada um o que é de cada um", constante em seu livro O Problema da  

justiça, igual ao livro A Justiça e o Direito natural. O autor deste presente trabalho esclarece  

que o que Hans Kelsen entendeu está equivocado, pois que o que se quer dizer nesta idéia  

de justiça é "dar à cada um o que lhe é de Direito," porém Kelsen está correto ao referir isto  

como sendo justiça somente se estiver se referindo a posses previamente determinadas.  

Contudo Hans Kelsen não foi contra "a" justiça nem contra "o" Direito, como será explicado  



no segundo capítulo deste presente trabalho. 

 

O autor desta obra Esclarecimento sobre Hans Kelsen, eu Eduardo Telischewsky, detecta a  

inexistência do termo pirâmide em obra alguma de Hans Kelsen. O termo famoso  

"pirâmide normativa hierárquica" de Kelsen é uma ficção criada pelo seu aluno Adolf  

Merckel.  

 

Como lei é uma expressão jurídica, isto é, um enunciado e uma descrição da ciência do  

Direito, logo lei provém do Direito. Assim sendo, conclui-se que a lei, a jurisprudência, a  

doutrina não são fontes do Direito, mas sim instrumentos e meios de aplicação e produção  

do Direito. Lei é meio, não fonte. Afirma-se diferentemente da teoria vigente: o Direito não  

se originou, não nasceu da lei, da jurisprudência ou da doutrina. O Direito originou-se das  

relações humanas, então, a fonte do Direito são as relações do homem em sociedade. Da  

necessidade e importância de administrar os atos e as relações humanas surgiu o Direito  

como ciência de estudar e administrar os atos, condutas e relações do homem, e esta ciência  

dos atos e relações humanas é aplicada na civilização através de seus instrumentos  

jurídicos, que são as normas jurídicas, as leis, as jurisprudências, as doutrinas, etc. Então  

lei, jurisprudência, doutrina são meios e instrumentos de aplicação do Direito, como se  

denomina de "instrumento," e não de "fonte," a Procuração. Talvez ocorra um ponto- 

obscuro de semântica ou linguagem – que deve se tornar visível e clareado – ao afirmar que  

lei, jurisprudência e doutrina sejam fontes de criação e produção do Direito, mas na  

realidade quer significar que lei, jurisprudência e doutrina são meios de criação e de  

produção do Direito, mas definitivamente a ciência jurídica não se originou de nenhuma lei,  

doutrina ou jurisprudência, assim como nenhum medicamento ou tratamento médico  

originou ou criou a Medicina, ou como a caneta esferográfica não é a fonte da escrita, mas  

sim instrumento da escrita, mas a fonte é a comunicação. Isto é um vício ou erro de  

pensamento e de semântica, como ocorre tautologia e pobreza de linguagem ao se falar e  

pensar apenas em normas e normas, viciando a ciência. Pois o homem faz a ciência, mas a  

ciência não faz o homem.  

 

Se conforme a teoria vigente, lei, jurisprudência e doutrina são fontes de criação e de  

produção do Direito, estas então não se baseiam no Direito (se o Direito é que se baseia  

nelas), não provém do Direito, e isto pode propiciar arbitrariedade, injustiças e  

rompimento das normas com o Direito, logo, invalidação das mesmas. Se lei,  

jurisprudência e doutrina são fontes de origem do Direito, qual seria a fonte de origem  

destas então, senão o ser humano? Uma lei, uma jurisprudência ou uma doutrina não  



criaram nem originaram a Ciência jurídica. Nunca existiu uma lei ou uma norma que tenha  

determinado que a partir dela existe a ciência do Direito. Como exemplo há a Procuração  

que é chamada de instrumento jurídico e não fonte jurídica.  

 

O jusnaturalismo não é tratado nesta obra, mas acredita-se que ele pode auxiliar o  

juspositivismo, e vice-versa, tentando diminuir o conflito entre ambas teorias, pois mesmo  

que Hans Kelsen tenha apontado erros e defeitos do jusnaturalismo, é perigoso existir  

apenas uma teoria para fundamentar a Ciência do Direito. Pode-se afirmar que o  

jusnaturalismo é o pai e o juspositivismo é a mãe do Direito – e a vida humana é o homem.  

Parece que infelizmente o homem é um ser naturalmente insociável ou anti-social em sua  

maioria. Portanto, não é de responsabilidade nem de autoria de Hans Löwy Kelsen ou do  

juspositivismo a origem das teorias preconceituosas e discriminatórias nazistas, mas sim  

foram idealizadas pelos teóricos nazistas, lembremos de Alfred Rosenberg, Walter Darré e  

Karl von Clausewitz, filósofo de guerra, e, pelo contrário, o juspositivismo tenta defender a  

sociedade contra a imensa exploração humana, seja entre o povo ou entre povo e governo.  

Destaca-se e adverte-se de que Carl Schmitt, alemão ariano, foi um falso jurista, pois foi um  

intelectual e ideólogo nazista, e nazismo não possuiu nenhum fundamento jurídico. O falso  

jurista do século XX não foi Hans Kelsen, mas sim Carl Schmitt.  

 

Manter a discrepância entre Direito Natural e Direito Positivo é causar a existência de duas  

Ciências Jurídicas independentes e duais. 

 

É errado ou equivocado se manifestar contra Hans Kelsen, afirmando tais falácias ou  

calúnias. Sua pessoa, sua personalidade e suas obras podem e devem ser corretamente  

compreendidas. Ele é um importante autor e pensador da Ciência Jurídica para muitos, e  

aqueles que ou o condenam ou não o entendem podem e devem estudá-lo com a  

consciência esclarecida, pois existem vários pontos-cegos nos pensamentos humanos, nos  

estudos humanos e, além disso, diversas vezes nos contaminam e somos influenciados pelas  

idéias erradas, pelas falácias, e isto tudo impede que ocorra o correto entendimento de que  

Hans Kelsen foi um jurista verdadeiro, não um falso jurista. Pode-se e deve-se lê-lo e  

interpretá-lo, o que são atos praticados para todos os estudos, todas as observações, todas as 

circunstâncias da vida. São momentos ou fases do Método Científico a observação, a  

comparação, hipótese, experimentação e conclusão.  

 

Se isto não é realizado e praticado para se determinar idéias e teorias sobre os elementos,  

fenômenos e atos, as determinações não são científicas e, logo, inválidas.  



 

Como ensina os Profs. Odilo Ignácio Rambo e Artur Blasio Rambo, no Compêndio de  

Antropologia da Unisinos, deve-se diferenciar as culturas positiva e negativa do ser  

humano. O Direito, seja o Juspositivismo ou seja o Jusnaturalismo não se constituem nem  

são caracterizados por serem traços culturais negativos, isto é, que não beneficiam e não  

desenvolvem o ser humano e o mundo. A não observação do Direito, assim como a não  

observância das outras ciências, caracteriza-se e constitui-se por ser traços culturais  

negativos. Isto refere-se a Antropologia. O juspositivismo refere-se a todas as normas já  

existentes, tais como Leis, Decretos, e o jusnaturalismo refere-se a normas que ainda não  

existem com função e força de Leis, tais como Acordos, Dissídios, Convenções, etc.  

 

 

Existe um vício semântico referente ao Jusnaturalismo, que é uma das causas do conflito  

entre este e o juspositivismo, a saber, a denominação de Lei natural, tal como Leis da física,  

da matemática e demais ciências naturais. É um vício semântico, pois que no âmbito das  

ciências naturais não pode existir Leis, pois todas as Leis são revogáveis – a não ser o  

princípio legalizado do "matar alguém," - e por isto na realidade são Princípios das ciências  

naturais e não Leis naturais.  

 

Do contrário do que se tem afirmado e disseminado pelo âmbito jurídico, Hans Kelsen não  

colaborou indiretamente (muito menos diretamente) com o nazismo e nem outra ditadura  

do século XX, pois nunca Hans Kelsen considerou ou reconheceu o "Direito" (entre aspas,  

pois não havia Direito, talvez possa se chamar de mandamentos ou comandos grupais (não  

governamentais) absolutistas, nazistas - no sentido de ter sido correto e humano, mas sim  

no plano da existência - como válidos e legítimos. Se Kelsen considerou o nazismo como  

"válido", isto apenas significa que "ocorreu", mas não que foi "coreto." Isto é um absurdo,  

um bizarro e desumano absurdo, bem como uma falácia, no mínimo um equívoco  

desculpável, pois como ser humano saudável mentalmente, como israelita (durante o mais  

terrível e temível anti-semitismo), como estudioso de humanismo e como jurista de obras  

que realizou, nunca e de modo algum, Hans Kelsen teria reconhecido o chamado "Direito"  

nazista. Hans Kelsen não reconheceu a validade jurídica dos totalitarismos nem por volição,  

nem por coação e nem por usurpação, além disso, Hans Kelsen concorda com a teoria de  

que Estado é constituído por três elementos, a saber: o território, o povo e o governo. Sendo  

que o governo do povo é do povo, provém do povo e é para o povo, o governo de um Estado  

deve garantir o desenvolvimento da nação, como afirma Prof. Aloísio Albino Stein e como  

protege a Constituição Federal em seu Art. 3º, II o governo, "a República tem como objetivo  



garantir o desenvolvimento nacional." Norma jurídica semelhante a esta certamente existia  

na Áustria, na Hungria e na Alemanha, nos tempos de 1881 a 1973. Porém, os nazistas e  

demais totalitários assassinos, além de não praticarem esta norma, não a observaram e  

praticaram o contrário, isto é, garantiram a destruição nacional e até continental, e por  

causa destes fatos os grupos criminosos políticos não se constituíram Governo, pois  

governo tem a razão de ser no auxílio ao desenvolvimento e preservação da nação, mas o  

praticado foi o genocídio, a exploração e a apatia ou indiferença para com os súditos.  

Mesmo que o genocídio fora mais dirigido e praticado contra pessoas israelitas, as pessoas  

não israelitas do povo e até do governo que foram assassinadas – como Kurt von Schleicher,  

expurgado, segundo Barry Leach, em sua obra "Estado maior alemão" – foram em suma  

desvalorizadas, iludidas e banalizadas, pois tiveram de fugir, se deslocar, se desesperar e  

morrer na guerra que não criaram, diferentemente da situação dos israelitas que não foram  

obrigados a guerrear por ideais psicopatas, mas foram obrigados a serem presos e  

assassinados sob ideais psicopatas.  

 

Com algum humor afirma-se que kelseníase não é maléfica como a hanseníase,  

comparando a semântica semelhante dos sobrenomes dos dois cientistas Gerhardt Henrik  

Hansen e Hans Kelsen.  

 

No capítulo da obra Reine Rechtslehre intitulado Ordem jurídica e Segurança Coletiva,  

consta que apesar de que pelo Direito Internacional a guerra seja permitida, o Direito tem a  

tendência de manter a paz, logo nenhuma norma ou ordenamento anti-social, não importa  

o grau de geração de conflitos, é de responsabilidade ou de autoria dos juspositivistas. Em  

meio ao caos social, o Direito Positivo, pelas normas escritas, é quase o único meio de evitar  

ou controlar o instinto predatório do ser humano, equilibrando a sociedade, e o outro meio  

são as psicoterapias e psicofarmacoterapias. Não se deve igualar a obrigação juspositivista  

de se viver em sociedade com a obrigação absolutista ou ditatorial de se morrer em  

sociedade. A característica juspositivista da força e da obrigação de observar e respeitar  

bases legais e agir segundo as mesmas não é igual à característica criminosa de ditaduras e  

absolutismos. Pois não é da natureza do Direito obrigar a observação e respeito por bases  

ideológicas e normas coativas criminosas, desumanas.  

 

Justamente o Direito tenta evitar e quiçá extinguir na civilização poderes agressivos e  

repressivos antijurídicos. Não se deve confundir governos e estados absolutistas e  

ditatoriais militares ou policiais com as profissões de militar e policial, que também visam  

às condutas, atos e comportamentos humanos. É definido que um fato social se torna um  



fato jurídico quando ocorre a prática de um ato social que se torna um ato jurídico, pois este  

incide em uma das normas jurídicas criadas pelo ser humano para tipificar e preservar  

todos os seus atos e fatos sociais, juridicamente. Existe na ciência da Ética e na ciência do  

Direito a teoria do Ser e do Dever Ser. O Ser é um ato social, e o Dever Ser é um ato jurídico  

relacionado com a Moral.  

 

Segundo o positivismo jurídico, todas as pessoas são obrigadas, por função e força jurídica,  

a agirem segundo a Legislação, porém esta força juspositivista não significa agressão, nem  

dano físico ou moral às pessoas. Significa algo que administre a sociedade humana e evite  

seu caos. E se algumas pessoas se usurpam ou se apoderam do poder político social e  

realizam ordens com desvio de caráter, isto deve ser extinto, porém sempre ocorreu e  

devastou o homem, e parece impossível de realizá-lo.  

 

 

 

Referente à força jurídica que possui o Direito para gerir a sociedade, esta força não possui  

significado desumano. O Direito possui a função de impedir problemas sociais através de  

modos humanos, e não através de modos desumanos como praticar agressões físicas contra  

alguém que deva alguma quantia em dinheiro para outro alguém, mas sim forçar este  

alguém devedor na condição de exeqüido a pagar ao outro alguém, credor, através de multa,  

penhora de bens. E a teoria das proposições do Ser e Dever Ser significa que um ato é  

realizado, isto é, o Ser, e que um ato será realizado com o socorro jurídico. Como ensina  

Profª Caroline Vieira Bonilla, o Dever existe no plano da Moral, e a Obrigação existe no  

plano do Direito. Segundo Hans Kelsen, que descreveu e teorizou, no capítulo Causalidade e  

imputação, da obra Teoria Pura do Direito, a idéia do Dever Ser é jurídica, e refere-se a uma  

ligação entre pressuposto e conseqüência, e significa um ser competente, um ser prescrito e  

um ser positivamente permitido.  

 

Segundo Hans Kelsen o Dever Ser é jurídico e não é autoritário, se conforme Profª Caroline  

Vieira Bonilla o termo jurídico é a Obrigação e não o Dever e se Pedro Nunes afirma, em seu  

Dicionário de tecnologia jurídica, que o Dever pode significar o fato de alguém "estar sujeito  

ao pagamento de uma obrigação ou dívida", mas que o Dever não se confunde com  

obrigação a título de dívida.  

 

Observa-se que diversas vezes se pronuncia "a Lei" desejando referir-se ao "Direito" ou à  

todas as leis, porém existem várias leis, e cada uma preserva cada ato e cada fato social. Ao  



se dizer "a lei determina que se faça tal procedimento", não significa que "o" Direito  

determine que se faça tal procedimento". Há um aparente vício oral de se utilizar o termo  

lei como se fosse "o" ordenamento jurídico, porém o ordenamento jurídico é constituído de  

várias leis. E o ser humano faz o Direito para o ser humano, e não o contrário, o Direito faz  

o ser humano para o Direito. Referente à diferenciação do Dever Ser Ético e do Dever Ser  

Jurídico, nesta obra não se constata de Hans Kelsen nenhuma idéia ou teoria sobre Dever  

Ser ético, ou se pudesse denominar Ser e Obrigação de Ser, contudo assegura-se de que as  

observações e estudos de Hans Kelsen são corretos, autênticos e benéficos. Em idioma  

alemão, o deutsch, Dever é denominado de Sollen e também de müssen. Esta obra  

desconhece – e talvez as comunidades jurídicas também desconheçam – a correta e  

definitiva denominação para Dever e para Obrigação, partindo do termo Sollen referente ao  

jurista Hans Kelsen. 

 

Na obra jurídica Reine Rechtslehre (Teoria Pura do Direito), Hans Kelsen não escreveu  

nem teorizou de forma alguma que "somente normas jurídicas devem ser cumpridas" e/ou  

"normas jurídicas devem ser obedecidas como única solução ao mundo", "Leis devem ser  

contra o ser humano" ou "Leis são incontestáveis." Não esqueçamos que Hans Kelsen  

escreveu no Prefácio da Reine Rechtslehre, sua volição de que a jurisprudência fosse  

elevada, logo, para ele, o Direito não se limita às soluções legais previstas. Ao se pensar mal  

de Hans Kelsen, difícil é a compreensão sobre ele, por mais que se leia e estude suas obras.  

 

Relata Stefan Zweig em "O mundo que eu vi", que os nazistas realizavam assaltos diurnos e  

noturnos, espancando a todos que encontravam, entre dois toques de apito, e que os  

nazistas possuíam recursos maiores que os militares veteranos, e nem a polícia os continha,  

e que certamente havia grupos secretos financiando-os.  

 

Durante quase vinte e cinco anos de existência do regime nazista, em nenhum momento,  

Adolf Hitler e Heinrich Himmler, e também mencionemos os nazistas Alfred Rosenberg,  

Adolf Eichmann e Julius Streicher, não tiveram contato pessoal com Hans Kelsen, nem  

estudaram a obra deste, ademais, nunca houve noticiários ou documentos em que Adolf  

Hitler ou Heinrich Himmler ou Anton Drexler (o primeiro fundador do partido, segundo  

João Ribeiro Jr, em sua obra intitulada O que é nazismo) ou qualquer nazista ou fascista  

declare se basear, legitimar ou sequer se apresentar juridicamente, tampouco se basear,  

legitimar ou se apresentar pelas teorias jurídicas de Hans Kelsen, cuja teoria se constitui  

afastada de ideologias políticas. E o fato de bases jurídicas serem prejudiciais à sociedade  

ou apenas a uma pessoa não é culpa do positivismo jurídico, mas sim da ignorância  



humana de manter vigendo normas jurídicas prejudiciais e ser incapaz de fazer outros  

meios jurídicos científicos e sociáveis. 

 

No final do capítulo "a negação do Dever ser; o Direito como ideologia", Kelsen escreveu:  

"recusa-se, particularmente, a servir quaisquer interesses políticos, fornecendo-lhes as  

"ideologias" por intermédio das quais a ordem social vigente é legitimada ou  

desqualificada." Isto é o cerne do significado da Teoria Pura bem como o método da Pureza  

do Direito, de Hans Kelsen.  

 

Kelsen não reduziu o Direito às normas, como consta no final do segundo capítulo desta  

presente obra. A Teoria pura do Direito de Hans Kelsen não é denominada pura por apenas  

valorizar normas jurídicas e apenas visar à aplicação destas. Hans Kelsen assim denominou  

sua teoria, pois foi para ele a correta denominação ou nome.  

 

A pureza do Direito significa torna-la imune e desembaraçada de ideologias políticas e da  

idéia do Direito como ciência natural. 

 

A difamação e preconceitos contra a obra de Hans Kelsen são causados por sua má  

interpretação, ou até pelo seu desconhecimento, pois parece que a Teoria Pura do Direito  

não é lida, e se é lida, é com raiva, preconceito e ignorância.  

 

Hans Kelsen teorizou, ao tratar da identidade do Estado e do Direito, que "o Estado é uma  

ordem de conduta humana, e não apenas uma organização política. O Estado, como  

organização política, significa um órgão que institui outros órgãos funcionais, que divide  

trabalhos e que cria e aplica normas, centralizadamente." Como descreve Hans Kelsen no  

capítulo sobre Direito e Ciência, "o Direito é um sistema de normas que regulam o  

comportamento humano", como observa Hans Kelsen descrevendo no capítulo Norma e  

produção normativa, da Teoria Pura do Direito. Portanto Hans Kelsen, como jurista, visa o  

bem aos seres humanos. No mesmo capítulo Norma e produção normativa, Hans Kelsen  

trata dos atos denominados Ser e Dever ser. O Dever ser é o ato devido pela norma jurídica  

que preserva o Ser, que é o ato natural e social humano, e este ato natural e social humano,  

o Ser, possui garantia de sua prática através do Dever ser. Isto significa que se um ato  

humano (Ser) for violado ou não for observado, a norma jurídica (Dever ser) o soluciona, o  

protege. Como já tratado, a idéia do Dever Ser é jurídica e refere-se a uma ligação entre  

pressuposto, conseqüência e a imputação.  

 

Destaca-se novamente o destacado no início desta obra: que para o jurista Kelsen, em sua  



obra Teoria geral do Direito e do Estado", capítulo "compulsão psíquica", "o parecer de que  

a coerção é um elemento essencial do Direito costuma ser interpretado falsamente, de  

modo que a eficiência da sansão jurídica seja vista como parte do conceito de Direito."  

Junto a isto ressalta-se e destaca-se trecho do capítulo "o Direito: uma ordem coativa" da  

obra Teoria Pura do Direito de que "uma outra característica comum às ordens sociais a que  

chamamos Direito é que elas são ordens coativas." Portanto para Hans Kelsen a coerção ou  

coação jurídica é uma característica do Direito, porém não é parte do conceito do Direito.  

Portanto ele não fundamentou o nazismo pela proposição "a lei é a lei." 

 

Kelsen não tornou o Direito mera formalidade coativa. Para notar isto basta ler seus  

escritos sem preconceito. 

 

Hans Kelsen, ao tratar da Liberdade, a relaciona com a responsabilidade, afirmando, na  

obra Teoria Pura do Direito, em dois capítulos, que a liberdade de cada um depende da  

liberdade do outro; e que o homem só é livre se for socialmente responsável. 

 

Referente à chamada "frieza da Lei" ou que "Lei é a Lei", que pode causar conseqüências  

danosas e maléficas à sociedade, Lei, de modo algum, possui significado ou razão de ser ao  

mal, ao injusto, ao desumano. Uma lei má, injusta ou desumana não é lei, pois é  

descaracterizada de lei, de norma jurídica, mas sim é uma ordem, um mandamento coativo  

criminoso causado e fundamentado na psicopatia ou no desvio de caráter e na exploração  

extrema de seres desumanos contra seres humanos, porém adverte-se que não é da  

responsabilidade do Juspositivismo o fato de uma lei necessitar de invalidez e  

descaracterização. Um importante exemplo disto são as Leis de Nürnberg (ou Nuremberg),  

que apenas por denominação e nome de "leis" existiram como leis, porém eram ordens e  

mandamentos coativos criminosos. Poderiam estas Leis de Nürnberg ser denominadas de  

Pedidos, de Normas, de Ordens, de Mandamentos, de Decretos, de Regulamentos ou de  

Regras de Nürnberg, que, assim como a denominação "leis", seriam descaracterizadas e  

invalidadas como normas jurídicas provindas de uma ciência jurídica, tendo como fonte os  

atos, relações e necessidades humanas. É lógico que a volição dos nazistas era a de que os  

atos descritos em seus textos criminosos tivessem validade de lei. São contraditórios o ódio,  

aversão e tristeza para com as atrocidades e as desumanidades nazistas em relação à  

afirmação que muitas pessoas fazem sobre tais fatos criminosos de que estes tenham sido  

praticados e existidos de acordo com o Direito, de acordo com a Ciência Jurídica. Esta  

contradição deve-se ao não conhecimento real, correto e semântico das palavras Direito e  

Lei – ambas com letra maiúscula – o que causa confusão entre o que é correto e o que não é  



correto de se praticar em sociedade. Como já fora afirmado nesta obra, Direito é a ciência  

que estuda e administra os seres humanos em sociedade, sendo esta administração  

instrumentalizada na espécie administrativa de Norma. E lei é o conjunto de normas  

jurídicas para a preservação do bem-estar social, e uma das tarefas para preservar o bem- 

estar social é a de solucionar conflitos sociais.  

 

Há outro motivo de calúnia para com Hans Löwy Kelsen, que não seja o fato de ele ter  

influenciado ou fundamentado teoricamente os nazistas e demais ditaduras do século  

passado, mas ter colaborado e participado ao nazismo pessoalmente. Ora isto é uma falácia,  

um erro imenso, no mínimo um engano, pois diferentemente de algumas pessoas israelitas  

que pessoalmente colaboraram (mas não propiciaram) com o nazismo na Alemanha ou na  

Áustria durante os anos de 1920, Hans Kelsen não se inclui nestas pessoas, devido ao  

menos a três atos jurídicos de conduta que são:  

 

o elemento volitivo, ou seja, o querer ou visar a realização e um fim através de um ato de  

vontade; 

 

a coação, isto é, o crime de ordenar alguém que realize um ato, sob agressão física ou  

psíquica; 

 

a usurpação ou apoderamento ou apossamento de coisas ou idéias (intelecto) de alguém ou  

de um estado de fato por meio de violência ou agressão.  

 

Portanto, de maneira alguma, o jurista Hans Kelsen embasou, legitimou, justificou ou  

praticou – com ou sem volição – as teorias nazistas.  

 

Conclui-se que Hans Kelsen não se relacionou nem pessoal nem indiretamente com os  

regimes ditatoriais, em principal com o nazista, porque além de que em sua teoria ele afasta  

e purifica o Direito da ideologia política, logo evitando problemas desta, tais quais causados  

pelo fascismo e pelo nazismo. Tão logo a Teoria Pura do Direito do jurista Hans Kelsen é  

para a paz, como ele próprio afirmou. Nunca em sua vida, seja pessoal ou profissional, ele  

apresentou volição criminosa. 

 

Precisou ele fugir da Alemanha em 1933, partindo para os Estados Unidos, pois era israelita  

hebreu, etnia absolutamente e absurdamente odiada e menosprezada pelos nazistas, que,  

liderados por Adolf Hitler e Heinrich Himmler, assassinaram seis milhões (6.000.000) de  

pessoas de origem israelita, puras ou miscigenadas, bem como Testemunhas de Jeová,  



comunistas, ciganos e homossexuais; e mesmo antes de ter fugido, ele não teve contato  

algum com os nazistas, como teve Carl Schmitt, o falso jurista.  

 

É de se alarmar a necessidade de afastar ou desrelacionar totalmente dos nazistas as  

teorias, obras e a pessoa de Hans Kelsen, pessoa histórica para o mundo do Direito, porém  

referente ao nazismo, é tomado como um princípio do Direito extinguir qualquer relação  

entre Hans Kelsen com as ditaduras, em principal com o nazismo, para que possamos  

realizar atividades jurídicas sem inibição ou temor de que este jurista tenha sido um  

criminoso ou propiciador de crimes, injustiças ou ilegalidades, pois bastaria apenas  

conhecer seu trabalho, quanto mais sua vida e seu tempo, além de raciocinar  

profundamente sobre isto, para observar e concluir que realmente nada tem em comum  

Hans Kelsen com políticas absolutistas, e a calúnia é gerada pela ignorância, pela  

desinformação, por comentários sem fundamento que se espalham e se alastram pelo  

mundo, porém há muitos admiradores de Hans Kelsen que, certamente, compreenderão e  

aceitarão esta obra.  

 

Adverte-se sobre outro fato, além de que Hans Kelsen não tenha sido nazista, absolutista, e  

além de que suas obras não justificaram nem o nazismo e nem outro absolutismo: As obras  

jurídicas de Hans Kelsen não possuem conteúdos ou características de absolutista ou de  

nazista, em suma, criminoso. Como observação de interlúdio, informa-se que esta obra  

trata, explica e interpreta a obra Teoria Pura do Direito, que é a obra mais caluniada,  

polemizada e escandalizada – motivo disto tudo para com Hans Kelsen– por muitos  

cientistas jurídicos.  

 

Teoria Pura do Direito não tem relações com raça pura, ou com a chamada "frieza da Lei,"  

ou que "só o que está escrito é que vale", pois que frieza da lei é tão simplesmente e  

absolutamente uma ordem injusta, um mandamento que não atende ou resolve problemas  

e questões sociais, e que deve ser revogado e extinto para não danificar e lesar ninguém,  

além de que fere o Direito, por se descaracterizar de norma jurídica. 

 

Referente à idéia errada sobre o significado de lei, é um absurdo terrível comparar, fazer  

analogia ou justificar a idéia de que "Lei é a Lei", ou seja, igualar a força de Lei sociável à  

força criminosa anti-social nazista através do juspositivismo e do método puro de Hans  

Kelsen. Ressalta-se que Positivismo jurídico não é maudoso ou criminoso, e a ele não se  

deve imputar a justificação "Lei é Lei," que é uma errada justificação ao positivismo  

jurídico, pois se refere à agressão humana. A idéia teórica de "Lei é Lei" deve ter significado  



diverso de "agressão é agressão", pois ora o que é lei? Lei é uma determinação teórica para  

preservar o bem-estar social. Ora logicamente se "Lei é Lei", logo o que preserva o bem- 

estar social é o que preserva o bem-estar social. Deve-se observar o caráter da lei, o caráter  

das normas jurídicas. Logo juridicamente pode-se afirmar que ocorre o chamado ponto- 

cego, ou deficiência jurídica da incapacidade de notar que não é por culpa de Hans Kelsen  

que as atrocidades e assassinatos nazistas foram realizados. Em primeiro, é de se  

considerar e definir determinantemente que não havia ordem jurídica nas ditaduras, e  

assim separando-as do termo lei e do termo jurídico já socorre a sociedade global. Em  

segundo, força de lei, anteriormente mencionada e citada, não provém de Hans Kelsen e  

nem ele a desenvolveu contra a sociedade, nem propicia a isto, pois o que ele pretendia ao  

tratar ordem e coação significa força de poder administrar a sociedade via normas jurídicas,  

mas não com agressão e violência. 

 

Saibamos também que os nazistas realizaram uma imensa queima de livros de autoria de  

pessoas odiadas e indesejadas pelos nazistas e pelo Terceiro Reich. Dentre estas obras  

literárias que foram queimadas estavam as obras das teorias jurídicas de Hans Kelsen.  

 

 

Devido às más interpretações ou malentendimento do purismo jurídico de Hans Kelsen,  

ocorre questionamento do juspositivismo, porém este também é mal-entendido e mal- 

interpretado, infelizmente, e esta obra defende a união entre o Naturalismo jurídico e o  

Positivismo jurídico: Uma tentativa de unir, um mínimo que seja, o juspositivismo e o  

jusnaturalismo, seria entender que tanto o Direito natural como o Direito positivo se  

baseiam e se fundamentam no homem, no ser humano e em suas relações e atos naturais e  

complexos em sociedade. Tanto Direito Natural quanto Direito positivo são "Direito." 

 

Alarmantemente, devemos compreender que o ser humano faz a lei para o ser humano, e  

não a lei faz o ser humano para a lei. Se há leis naturais jusnaturalistas, e se há leis positivas  

determinadas juspositivistas, ambas se fazem necessárias para solucionar problemas  

sociais. Além disso, o ser humano é que as classifica, valoriza e denomina. Há condições  

para a compreensão de que a dicotomia e a distinção que há entre lei natural e jurídica, que  

se refere respectivamente à Natureza e ao Direito, pode ser diminuída, ao compreendermos  

a idéia de lei natural jurídica e lei positiva jurídica, que até mesmo Hans Kelsen não  

observou, fazendo, assim, a Natureza e o Direito significarem uma só ciência.  

 

 

Esta obra não define nem determina nenhuma teoria sobre as duas teorias de fundamentos  



do Direito, a saber, a Jusnaturalista e a Juspositivista, mas apenas as comenta, pois seria  

errado ou injusto omitir algum comentário ou observação sobre as mesmas, uma vez  

tratando de Kelsen.  

 

Ademais, nem tudo que é natural é espontâneo. Por exemplo, como ensinou o Prof. Roque  

Reinaldo Brand, nós não usamos os sentidos naturalmente, e sim culturalmente, apesar de  

possuirmos os sentidos natural e espontaneamente, mas os praticamos culturalmente, pois  

há coisas que não se pode tocar, outras não se pode chegar muito perto, já outras não se  

deve falar. Há o conhecimento sensitivo e o conhecimento intelectual. O primeiro refere-se  

a tudo que conhecemos e sentimos pessoalmente, e o segundo refere-se a idéias e  

informações que possuímos sobre várias coisas, porém não as conhecemos pessoalmente. 

 

Segundo o Prof. Romeu Pitsch, constante na Apostila de Lógica e Metodologia, da Unisinos,  

as ciências, quanto ao objeto, são caracterizadas em Ciências formais e Ciências factuais (do  

homem e da natureza), então, se nas ciências factuais o homem e a natureza estão num  

mesmo plano – até porque o homem faz parte da natureza – então tudo que o homem  

realiza é factualmente natural. Não obstante, nem todas as pessoas preservam o bem-estar  

social naturalmente, pois muitos somente realizam isto culturalmente, através de  

advertências, punições, etc. A exploração humana (ou desumana), na maioria dos tempos,  

encontra-se sobre o bem-estar social ou humano. 

 

O que é Lei? Lei é uma norma social obrigatória cuja finalidade é atender e preservar o  

bem-estar social. Lei soluciona lides, questões, atos e fatos danosos e lesivos, seja  

individual, seja coletivo. Todos estes atos jurídicos têm como fim o bem-estar social  

humano. O objeto do Direito é a norma jurídica, com o fim de preservar o homem. Ora se  

lei é o que preserva o homem, então ao afirmar que "Lei é Lei" significa que o que preserva  

o homem é o que preserva o homem. Logo, não é lei qualquer norma antijurídica,  

desumana ou prejudicial ao homem. Leis não possuem finalidade boa ou finalidade má, só  

a boa. Lei não tem como finalidade a degradação ou destruição humana. As Leis de  

Nürnberg, por exemplo, apenas por nome e denominação foram "Leis", mas na realidade  

foram ordens e mandamentos desumanos de coação no sentido de crime e não no sentido  

de obrigação. Seria o mesmo que afirmar que qualquer ser desumano pode alcançar o poder  

público e o poder jurídico e utilizá-los como quiser. Não, as ditaduras invalidaram o poder  

jurídico, violaram e transgrediram o Direito. 

 

Seria como chamar o cianureto e o Zyklon B (gás venenoso Ácido Prússico, usado nas  



câmaras de gás nazistas) de medicamentos, a mesma falácia de afirmar que Kelsen  

fundamentou o nazismo e reduziu o Direito à lei. A psicopatia humana é apática e  

indiferente a tudo que ela não aprecia e concorda, o que é eliminado por meio de  

assassinato. É absurdo afirmar que as ditaduras (nazista, fascista, etc.) juridicizaram o  

desumano. 

 

 

Certamente, se Hans Kelsen fosse preso pelos nazistas, seria assassinado em um campo de  

concentração por exemplo, e antes deste fato, como teórico, ele teria suas obras invalidadas  

e difamadas. Porém, ele fugiu e sobreviveu, e conseguiu dar continuidade a suas idéias e  

pôde transmitir seus ensinamentos jurídicos e que são até hoje estudados e muito  

conhecidos no mundo todo.  

 

Para fundamentar logicamente que os nazistas não utilizaram as teorias de Hans Kelsen,  

faz-se o seguinte esquema de argumentação simples (EAS), como ensinou o Prof. Roque  

Reinaldo Brand, tem-se o seguinte silogismo:  

 

 

Todo nazista odeia israelitas.  

 

Ora Hans Kelsen é israelita,  

 

Logo todo nazista odeia Hans Kelsen. 

 

E para fundamentar logicamente que as ditaduras não foram embasadas pelo Direito, mas  

sim o invalidou: Todo ditador prejudica seu povo. Ora invalidar o Direito prejudica o povo,  

logo todo ditador invalida o Direito.  

 

Hans Kelsen e a teoria juspositivista não visavam, doentemente ou perturbadamente, a  

normatizar o mundo com apatia e indiferença ao mesmo. Ademais, se as teorias e  

atividades de Hans Kelsen fossem injustas ou desumanas, ele não teria se tornado jurista  

importante. E além de seus escritos, deve-se observar suas atividades, fato que não se tem  

ciência nesta presente obra, infelizmente. Mas nota-se importância não só aos escritos de  

toda pessoa, mas também a atividade de toda pessoa, para compreendê-la corretamente.  

 

 

 

 



Kelsen não tornou o Direito mera formalidade coativa. 

 

Determinemos que Hans Kelsen não foi nazista e nem fundamentou o nazismo. A partir de  

então, usemos e estudemos e pratiquemos as teorias de Hans Kelsen sem receio, e o que  

difere disto até hoje e para o futuro, significa, no mínimo, existir mais Direito ou o Direito  

existir mais.  

 

Por que se deixou ocorrer a psicopatia e desumanidade nazista e fascista, até hoje é um  

mistério.  

 

Observados os atos e procedimentos pelos quais se defende Hans Löwy Kelsen contra o  

nazismo, estuda-se, usa-se e aplica-se seus estudo jurídico Puro diferentemente do feito até  

então, porque o desembaraçando de caracteres maléficos ou prejudiciais à sociedade, usa-o  

e estuda-o sem medo, ou receio de causar danos ao bem-estar social e à humanidade. No  

capítulo segundo, estão descritos e mencionados mais observações, idéias e aspectos da  

Teoria Pura do Direito para também, de início ou, no mínimo, poder pensar em ser usado  

diferentemente do modo atual. 

 

Assim como os nazistas não se fizeram de uso das idéias e teorias de Hans Kelsen, assim  

também não se fizeram de uso das teorias e idéias de Cesare Levi Lombroso que,  

igualmente a Hans Kelsen, era israelita e semita, etnia e nacionalidade odiada pelos  

alemães nazistas, porque definitivamente e determinamentente os delinqüentes natos ou  

criminosos natos para os nazistas eram pessoas israelitas, testemunhas de Jeová,  

homossexuais, ciganos e comunistas, e esta não era a classificação das teorias do  

delinqüente ou criminoso nato de Cesare Lombroso.  

 

Esta observação modifica a idéia atual equivocada sobre as teorias e fundamentos penais  

utilizados pelos nazistas. O fato caracterizado por esta obra como equivocado de que os  

nazistas utilizaram as teorias de Cesare Levi Lombroso foi informado como correto por um  

professor que fora convidado pela Faculdade na qual o autor desta obra estuda em nível de  

Graduação, no Curso das Ciências Jurídicas e Sociais, Unisinos, cujo nome é remotamente  

recordado como Anjel Garcija.  

 

Quando Hans Kelsen afirma que o Direito nazista foi válido, isto está correto, pois que só  

poderiam ser válidos o Julgamento de Nürnberg e as penas aplicadas, para fatos criminosos  

válidos. 

 



Absolvendo Hans Kelsen de ter sido direta ou indiretamente causador de injustiças ou  

desumanidades e compreendendo que o juspositivismo ou direito positivo foi e é uma boa e  

legítima estrutura de teoria científica que, assim como o jusnaturalismo ou Direito natural,  

manteve um mínimo vital humano por toda a história européia ou geral, declara-se a  

descoberta da legitimidade humanista juspositivista ou do Direito positivo, e do juspurismo  

ou Direito Puro de Hans Kelsen, se estes ainda não foram descobertos.  

 

Ressalvam-se os nomes de muitos campos de concentração nazistas alertando que não se  

deve igualar alemão e nazista. Infelizmente, há neonazistas em vários países do mundo,  

como existem aqui no Brasil, e não só na Alemanha: Auschwitz, Birkenau, Majdanek,  

Sobibor, Vught, Chelmno, Flossenburg, Theresienstadt, Ravensbrück, Bergen-Belsen,  

Treblinka, Neuengamme, Natzweiler, Dachau, Gross-Rosen, Mauthausen, Stuthof, Belzec,  

Sachsenhausen, Buchenwald, entre outros campos de concentração, ou  

Konzentrationslagern, em alemão.  

 

No decorrer desta obra, entre outras coisas, será explicado o porque de que Hans Kelsen  

não desrelaciona Direito e Moral, não rejeita a Axiologia, não reduz o Direito à simples  

coerção de normas legais, e esclarece-se outras ignorâncias absurdas que o próprio autor  

Kelsen descreveu – do que o absurdamente criticavam em vida – nos prefácios da obra  

Teoria Pura do Direito.  

 

Fazendo uma analogia às palavras de Hermann Hesse, em sua obra O lobo da estepe,  

página 33 "o verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana reside ali onde se  

chocam duas culturas ou duas religiões", observa-se que é verdadeiro sofrimento –  

desnecessário –o choque e conflito entre jusnaturalismo e juspositivismo, isto é, entre o  

Direito que já há por escrito, e o Direito que pode amplia-lo e completá-lo. Tanto Direito  

Natural quanto Direito positivo são "Direito." E por essência e significação, são teorias  

humanas, sem vida própria, isto é, inexistem no mundo, mas sim são criações humanas, o  

que é mais um motivo para os juristas não se conflitarem por teorias sem vida própria. 

 

Esta obra esclarece que Hans Kelsen não é um jusfilósofo neokantiano como erroneamente  

se compreende, porque Hans Kelsen fez várias críticas à Immanuel Kant apontando erros  

das teorias filosóficas deste, como no capítulo intitulado O imperativo categórico de Kant:  

sua análise, da obra O Problema da Justiça, Kelsen discorda de Kant e de seu imperativo  

categórico de que o ser humano deve agir de tal modo que a máxima de seu agir possa ser  

uma lei universal, e que Kant pressupõe que a lei moral é de per si evidente. Kelsen  



discorda do idealismo crítico e do dualismo metafísico metodológico de Immanuel Kant,  

constante no capítulo intitulado O idealismo crítico de Kant e o positivismo jurídico, da  

obra Teoria geral do Direito e do Estado. Estes são alguns principais pontos da crítica de  

Kelsen sobre Kant. E no capítulo "Imperativos hipotéticos de Kant" da obra póstuma Teoria  

geral das Normas, Kelsen vai contra Kant, observando que o que para Kant é um imperativo  

de habilidade não é imperativo e não é um Dever-ser, mas sim um Ter de. Portanto Hans  

Kelsen não pode ser caracterizado de neokantiano, pois está claramente descrito nas obras  

de Kelsen.  

 

Em sua obra intitulada O que é Justiça – no capítulo A ciência do Direito e a política -, Hans  

Kelsen afirma que "um Direito positivo pode ser justo ou injusto." Isto não significa que a  

injustiça deve vigorar ou prevalecer, mas sim isto refere-se ao Direito Comparado, pois que  

para um sistema normativo a idéia de justiça e de Direito pode ser distinta da de outro  

sistema normativo, pois para Hans Kelsen a Justiça é relativa e não absoluta, pois  

independe de uma decisão única justa absoluta, pois para Hans Kelsen, a Justiça só pode  

ser relativa para haver várias decisões até contraditórias como "justas." Na mesma obra,  

intitulada "O que é Justiça?", no capítulo primeiro, Kelsen observa e teoriza que a  

consciência humana somente pode compreender valores relativos, e não absolutos. E  

ademais, para Kelsen, em sua obra O Problema da Justiça, capítulo "objeto e juízo de valor  

fundado na justiça," se o Direito positivo não pode ser injusto então ele também não pode  

ser justo. Este é o relativismo kelseniano. Ademais, em sua obra intitulada Teoria geral do  

Direito e do Estado, no capítulo intitulado O conceito de Direito e a idéia de justiça, Hans  

Kelsen anotou e teorizou que "uma teoria pura do Direito declara-se incompetente para  

responder se uma dada lei é justa ou injusta ou no que consiste o elemento essencial da  

justiça, porque elas não podem, de modo algum, ser respondidas cientificamente." E  

ademais Hans Kelsen afirmou em sua obra intitulada O que é Justiça – no capítulo A  

ciência do Direito e a política-, que "um Direito positivo pode ser justo ou injusto," porém  

isto não significa que uma lei ou uma norma pode ser desumana. Ao menos no Brasil  

muitos juristas condenam Kelsen por não entende-lo, e por confundirem injustiça com  

desumanidade. 

 

Definitivamente Hans Kelsen não é contra a justiça, também porque opina e descreve que  

justiça significa felicidade, tolerância, verdade, sinceridade, democracia e paz, constante no  

primeiro capítulo de seu livro O que é justiça? 

 

Destaca-se e explica-se neste presente trabalho de dissertação jurídica, que Hans Kelsen  



não é contra a justiça, pois ensinou ele, em seu livro O problema da justiça (que é idêntico  

ao livro A justiça e o Direito natural), no capítulo intitulado "o relativismo axiológico como  

ponto de partida da teoria positiva do Direito" que se pressupõe e se reconhece a existência  

apenas de valores relativos, mas não absolutos; e também que "uma teoria do Direito  

positivista, isto é, realista, não afirma que não haja nenhuma justiça, mas sim que se  

pressupõe muitas normas de justiça, diferentes umas das outras."  

 

 

Há um problema real, de que Hans Kelsen não foi muito claro e nítido em seus livros,  

porque precisa-se e necessita-se juntar vários trechos de cada um deles para compreende- 

los. O autor deste presente trabalho científico intitulado Esclarecimento sobre Hans Kelsen  

explica que ele não foi contra "a" Justiça, mas que para ele, talvez por uma mentalidade  

negativista e relativista, talvez como o jurista Julius Wolfgang Kirchmann, "a" justiça é  

simbólica e incerta ou vulnerável a erros ou ideologias e ideais estranhos impuros – e por  

isto voliu e quis ele uma "purificação" com a "teoria pura do Direito", e possivelmente  

pensado como que muitas pessoas sentem o Direito distinto da Justiça. Mas justiça e  

Direito não são a mesma coisa? Denominamos de Tribunais de Justiça, e não Tribunais de  

Direito. Contudo Hans Kelsen, como vários juspositivistas– nesta desnecessária briga e  

divisão entre as duas teorias jurídicas ocidentais - errou ou se equivocou ao condenar o  

Direito natural, referindo-se a normas conforme ou contra "a" natureza cósmica, física ou  

biológica; pois que os jusnaturalistas referem-se a natureza dos atos e fatos jurídicos e  

sociais humanos, o que é aprovado e acolhido pelo autor desta presente dissertação. 

 

 

Esta presente obra intitulada Esclarecimento sobre Hans Kelsen observa e analisa que,  

referente a Justiça, o doutrinador jusnaturalista alemão Karl Engisch escreveu e notou  

sobre Justiça semelhantemente a Hans Kelsen, embora este seja juspositivista, pois na obra  

de Engisch intitulada Introdução ao Pensamento Jurídico, no capítulo intitulado Direito  

dos juristas, Conceitos jurídicos indeterminados, conceitos normativos, poder  

discricionário, Karl Engisch escreveu que Justiça pode significar uma pluralidade de  

sentidos ou um "espaço livre", isso é, a possibilidade de se escolher entre várias alternativas  

diferentes de decisão, o que é semelhante às idéias de Hans Kelsen sobre Justiça, de que  

não se pode levar em conta somente uma única decisão justa absoluta. Contudo se o  

jusnaturalismo foi determinado como tendo caráter de justiça absoluta e o juspositivismo  

de justiça relativa, ao menos a Justiça é notória e imprescritível, e sempre deve-se tentar  

atingi-la no que possível. Karl Engisch muito corretamente ensina e instrui, no mesmo  



livro, no capítulo VIII, que a jurisprudência transcende a lei, e que a justiça transcende o  

Direito, e que princípios transcendem o Direito positivo, o que é correto e fidedigno, e  

significa ir além do Direito que já existe, corrigindo-o e aperfeiçoando-o, através de  

revogações, derrogações, ab-rogações, etc. Contudo tanto Direito natural quanto Direito  

positivo são apenas teorias, e teorias sem vida própria, e então não podem os juristas e  

demais pessoas ficarem presas e limitadas a teorias que inexistem na realidade, como  

fenômenos físicos, biológicos e químicos. Na realidade há séculos estamos errados ou  

limitados no formalismo científico jurídico, que tratam sem humanismo as pessoas nas  

lides e nos casos jurídicos, como se fossemos geridos por máquinas e robôs vivos sem botão  

de desligar. Por isto os juristas todos os dias tentam desenvolver e aperfeiçoar o Direito! 

 

O significado da Teoria Pura do Direito não é completo na própria obra. Kelsen descreve  

sua finalidade em principal na obra O que é Justiça?, em que Kelsen teoriza e observa que o  

Direito não é uma ciência natural, mas sim uma ciência social, referente a descrição dos  

fenômenos naturais de causa e efeito, que, para Kelsen, não ocorre em normas jurídicas e  

no comportamento humano. Portanto não visou Hans Kelsen apenas delimitar Direito de  

Psicologia, Biologia, Física e demais ciências naturais, dizendo que o Direito estava sendo  

confundido com tais ciências naturais, mas sim pretendeu Kelsen fazer o mundo científico  

compreender que o Direito não é uma ciência natural, tal como o Direito Natural ou  

Jusnaturalismo.  

 

Hans Kelsen, em sua obra Teoria Geral do Direito e do Estado, no capítulo O dever ser e o  

ser, observa que "uma ordem normativa perde sua validade quando a realidade não mais  

corresponde à ela," ou seja, importa mais a realidade humana do que a ordem jurídica,  

segundo Kelsen, o que se assemelha a princípios jusnaturalistas, e que as normas jurídicas  

visam o bem-estar social, e se tornarem-se ultrapassadas ou inviáveis, elas não devem mais  

ser aplicadas e vigoradas. O nazismo não observou a realidade social. 

 

 

 

O autor desta presente obra Esclarecimento sobre Kelsen, eu Eduardo Telischewsky,  

constata que inexiste em obra alguma de Hans Kelsen o termo "pirâmide" normativa. Tal  

termo é criação de Adolf Merckel, aluno de Hans Kelsen. 

 

Na opinião científica saudável mental de Hans Kelsen, constante em sua obra Teoria geral  

do Direito e Estado, no capítulo O Estado como poder, "o "poder" não é prisões, e cadeiras  



elétricas, metralhadoras e canhões; o "poder" político é a eficácia da ordem coercitiva  

reconhecida como Direito." Pessoas como os nazistas, que tem prazer em assassinar  

inocentes, necessitam de psicofármacos e internações em casas de saúde mental. 

 

Referente a isto, pode-se esclarecer e desmitificar a idéia jusnaturalista contra a  

juspositivista, de que a segunda teoria é má, e a primeira é boa, pois notoriamente é  

impossível que duas ou duas mil pessoas consigam conviver sem nenhum problema social,  

e é impossível que pessoas não necessitem de se impor com coerção ou com obrigação  

científica profissional, para solucionar lides ou problemas sociais.  

 

No capítulo intitulado "o fundamento de validade: a norma fundamental", do livro de  

Kelsen "teoria geral do Direito e Estado," o autor explica que "a norma não é um enunciado  

da realidade, como o enunciado verdadeiro – e não falso – do "um corpo físico dilata-se  

quando aquecido", e, portanto, não tem como ser verdadeira ou falsa, ... mas sim válida ou  

inválida." Com isto Kelsen não praticou atitude desumana que pode-se – mas não deve-se –  

pensar na chamada comumente "rigidez e frieza legal", mas sim Kelsen descreve fatores  

lógicos semânticos de linguagem correta. E no mesmo livro e capítulo mencionado acima,  

Hans Kelsen complementa que "uma norma não é válida por ser eficaz." Para Hans Kelsen  

uma norma é válida por estar em conformidade com a Norma fundamental que refere-se a  

estarmos em "harmonia com o universo," constante nos livros Teoria Pura do Direito, e  

Teoria geral do Direito e Estado, no capítulo Dinâmica jurídica – o sistema estático de  

normas." 

 

Hans Kelsen foi um íntegro jurista, apesar desta discrepância e conflito entre  

jusnaturalistas e juspositivistas. O autor desta obra crê que o Jusnaturalismo é uma ciência  

natural e social, e a característica jusnaturalista de visar uma justiça absoluta é inexata, pois  

como ciência natural deve observar que há coisas absolutas e coisas relativas.  

 

 

O oriente trabalha com o absoluto, como por exemplo a Filosofia hindu, como o filósofo  

Shankara e sua obra A Jóia suprema do discernimento.  

 

 

Ao menos a justiça jusnaturalista é semelhante a justiça juspositivsta, pois ambas visam  

como finalidade soluções verdadeiras e corretas das lides e de problemas sociais. Todavia  

são apenas teorias sem vida própria. 

 



Tanto Direito positivo e Direito natural são "Direito." Esta obra compreende que o Direito é  

ciência social e também ciência natural, pois refere-se a natureza humana e a natureza dos  

atos humanos. 

 

Em ambos os capítulos intitulados "As normas da Justiça" das obras de Kelsen intituladas  

"O problema da justiça" e "A justiça e o Direito natural", o autor Kelsen observa que uma  

conduta de um indivíduo é justa quando conforme o Direito, e uma conduta é injusta  

quando contrária ao Direito. Isso refere-se a justiça do Jusnaturalismo, apesar de Hans  

Kelsen ter sido antijusnaturalista. Conduto aparentemente esta observação sobre Justiça  

parece referir-se a justiça absoluta e justiça relativa. Será um Enigma? Ao menos não é por  

causa desta premissa que Kelsen pode ser considerado justificador das ditaduras nazi- 

fascistas de modo algum.  

 

Ademais Hans Kelsen empreendeu, com a Teoria Pura do Direito, em resgatar a identidade  

do Direito como ciência social, pois o jusnaturalismo fazia do Direito uma ciência natural,  

além de desembaraçar o Direito de interesses e ideologias. Contudo esta obra compreende  

que o Direito é ciência social e natural, e que todas as ciências são basicamente naturais. O  

ser humano é que denomina as ciências de "ciências," naturalmente e socialmente. 

 

Para Kelsen, o Direito positivo puro, não é uma ordem jurídica especial, mas sim é teoria  

geral do Direito como consta no capítulo "a pureza", da obra Teoria Pura do Direito.  

Portanto Kelsen não empreendeu, de modo algum, uma Ciência jurídica pura. 

 

Hans Kelsen escreveu no prefácio de sua obra Teoria geral do Direito e do Estado que "boa  

parte da jurisprudência tradicional é caracterizada por uma tendência para confundir a  

teoria do Direito positivo com ideologias políticas disfarçadas ou de especulação metafísica  

sobre a justiça ou de doutrina jusnaturalista." E para evitar isto, Kelsen empreendeu a  

Teoria Pura do Direito. Hans Kelsen não destituiu o Direito das demais ciências, mas sim  

apenas as delimitou do Direito para ser caracterizado de ciência social, ou do espírito.  

 

Segundo Norberto Bobbio, em sua obra Positivismo Jurídico, importantes juristas foram  

Friedrich Karl von Savigny, Thibaut, Portalis, Rudolph von Jhering, Hermann Kantorowicz,  

Eugen Ehrlich, Hugo Grotius, Dernburg e Samuel Pufendorff.  

 

Com a Revolução Francesa (1790-1800), segundo Norberto Bobbio em sua obra Positivismo  

Jurídico, surgiu o Código Napoleônico e o início de leis e normas codificadas, aos cuidados  

principais dos pandectistas e exegetas, isto é, da escola alemã do Pandectismo, de Bernard  



Windscheidt e da Escola da Exegese francesa.  

 

Adverte-se que não só de leis codificadas se constitui o âmbito jurídico, mas também de  

Jurisprudência e Doutrina, que não são fontes do Direito, mas sim são instrumentos e  

meios de produção de soluções a fatos sociais, isto é, são meios de produção do Direito.  

 

Destacam-se, também, os doutrinadores Ronald Dworkin, Demolombe, Jeremy Benthan,  

Claude Du Pasquier e John Austin, logo após Hans Kelsen, Herbert Hart e Alf Ross, aluno / 

de Hans Kelsen. Mencione-se também, com destaque, os juristas orientais, mongóis, que  

seguem as teorias de Hans Löwy Kelsen, a saber, Tamoo Otaka, coreano, e Kisaburo Yokota,  

japonês.  

 

O Positivismo jurídico afirma a necessidade de determinar por escrito atos e condutas  

sociais corretas como normas a serem aplicadas na vida humana. Há nisto um caráter  

impositivo e obrigatório, ou seja, todos devem cumprir o que está determinado por escrito à  

sociedade, porém é notório e trivial entender que nada que seja imposto e obrigatório seja  

maléfico ou errado, ademais, o juspositivismo reflete e se baseia na vida humana, e não é  

apático ou indiferente aos atos e fatos humanos. Se normas previstas para fatos e atos se  

tornam inviáveis ou incoerentes, basta estudar os atos e fatos para elaborar novas normas.  

 

Logo, observado esta realidade, o juspositivismo não é o causador de injustiças ou até  

desumanidades. O juspositivismo vem no decorrer dos séculos tentando dar, garantir e  

desenvolver o bem-estar social, direitos e deveres ao homem por meio de bases científicas.  

Não se deve proceder em se pensar e se referir ao positivismo jurídico tão somente a seus  

detalhes técnicos, com tecnificismo sincretista ou meticuloso. Esta obra não discute  

técnicas ou regras da teoria juspositivista, mas sim tenta defendê-la de lamentáveis más  

interpretações e difamações pela análise de seu contexto social e histórico. Realmente, o  

juspositivismo não propicia nem enseja seu mau uso. Aliás ditaduras não são mau uso do  

Direito positivo, pois constituem grupos políticos sem Direito, sem Ciência Jurídica.  

Ditaduras e absolutismos são infrações e crimes para a sociedade.  

 

As Leis de Nürnberg apenas existiram como leis (gesetzem alemão) por denominação, pois  

não foram leis, mas sim ordens, mandamentos criminosos, sem caráter e natureza jurídica,  

pois as "Leis" de Nürnberg não provinham de Direito algum, como fora tratado, explicado e  

analisado no capítulo primeiro desta obra.  

 

Considera-se tautologia ou pobreza de linguagem repetir o termo "Lei é Lei" para justificar  



qualquer anti-sociabilidade normativa ou embasamento teórico desumano. Lei é uma  

norma à preservação do bem-estar social, baseada nas relações humanas, e uma lei que não  

observa as relações humanas e apenas observa a vontade de uma só pessoa ou de poucas  

pessoas (ferindo até o princípio da impessoalidade defendido no Art. 37 da Constituição  

Federal Brasileira de 1988), não é uma lei, não é uma norma jurídica, pois é  

descaracterizada por causas de sua função anti-social, despótica, absolutista, ditatorial,  

como ocorreu na Europa.  

 

Leis de Nürnberg foram apenas por nome e denominação de leis, e assim também se  

fossem Normas de Nürnberg, pois normas são determinações para que ocorra o bem, ou  

para evitar o mal. As leis de Nürnberg são nesta obra caracterizadas de ordens e  

mandamentos desumanos, preconceituosos coercitivos no sentido de criminosos, mas não  

no sentido processual de ser uma força de pressão psicológica, como as Astreíntes –matéria  

ensinada pelos Profs. Rodolfo Wild e Luciano André Losekann - para o devedor exequido  

praticar e cumprir suas obrigações processuais civis, o que é fundamentado por vários  

juristas, entre eles o jurista italiano israelita Enrico Tullio Liebman, que, como Hans  

Kelsen, era jurista e israelita, mas não fora, como Hans Kelsen, acusado de ter  

fundamentado ou legitimado as ditaduras assassinas do século XX.  

 

Se Enrico Tullio Liebman teorizou sobre coação, apesar de notoriamente ser Coação  

Jurídica Processual e não coação criminosa, por que os absolutistas e nazistas não são  

justificados por ele, e sim por Hans Kelsen, se poderia iludir pessoas leigas com uma  

igualdade entre coação criminosa e coação processual? Contudo nenhum jurista verdadeiro  

fundamentou criminosos de guerra. Manter a calúnia e o anticientificismo de Hans Kelsen  

equivale a negar os crimes do nazismo, do fascismo, do stalinismo e de outros absolutismos.  

As Leis de Nürnberg apenas existiram com esta denominação, porém não se caracterizam  

de leis, pois lei é para o bem-estar social, e não para crimes. As Leis de Nürnberg são  

caracterizadas por esta obra como sendo Ordens ou Mandamentos Coativos Criminosos.  

Kelsen não tornou o Direito mera formalidade coativa. 

 

O próprio Hans Kelsen, na Teoria Pura do Direito, ao tratar da Causalidade e Imputação,  

notou que "uma norma que tenha caráter geral não é uma lei, pois não descreve uma  

ligação de fatos e uma conexão funcional."  

 

Como observa Hans Kelsen no capítulo Criação de normas jurídicas gerais pelos Tribunais,  

uma norma geral só é válida se proferida por decisão judicial de um Tribunal para  



solucionar e decidir casos idênticos a um determinado caso julgado, caso contrário, se uma  

norma geral for aplicada a casos diferentes e nenhum caso é perfeitamente igual aos outros,  

como observa Hans Kelsen, ela é injusta. Uma norma geral está contida em uma Lei, que é  

especial ou específica. Isto é mais um argumento que descaracteriza de serem leis as Leis de  

Nürnberg, pois constituíram-se de ordens gerais –generalizando pessoas israelitas e seus  

atos – e criminosas, e, além disto, os nazistas não constituíram Tribunal jurídico algum e,  

logo, não produziram decisão judicial alguma. Norma é uma espécie de gerir e administrar  

para o bem, portanto os nazistas e fascistas utilizaram ordens, mandamentos, mas não  

normas, muito menos normas jurídicas, pois seus fundamentos eram antijurídicos. 

 

O que é Lei? Lei é uma ordenação escrita para o bem-estar social. Ora se uma ordenação  

para o bem-estar social é benéfico ao ser humano, logo, degradar e destruir a sociedade não  

é benéfico ao ser humano, logo, não pode ser uma ordenação para o bem-estar social,  

logicamente, por isso, não é lei qualquer regra, ordem ou mandamento desumano, não  

importa o grau, seja pequeno, seja médio ou seja de alto. Com esta proposição, tenta-se  

extinguir a errada ou ilusória idéia ou teoria de que "Lei é Lei" significa que uns podem obrigar  

e forçar a outros, inocentes, a serem prejudicados ou assassinados.  

 

Este presente trabalho intitulado "Esclarecimento sobre Hans Kelsen," entre outras coisas,  

esclarece e explica que tal jurista conferiu importância ao conteúdo das normas jurídicas.  

Porém até hoje se entende o oposto, de que Hans Kelsen ignorou o conteúdo jurídico das  

normas jurídicas. Pois então esclarece-se: no livro Teoria Pura do Direito, no capítulo  

"Interpretação", Hans Kelsen descreveu juridicamente o fator jurídico de que a norma do  

escalão superior "ela determina não só o processo em que a norma inferior ou o ato de  

execução são postos, mas também, eventualmente, o conteúdo da norma a estabelecer ou  

do ato de execução a realizar." E prossegue e agrega o autor Kelsen que "mesmo uma ordem  

o mais pormenorizada possível tem de deixar àquele que a cumpre ou executa, uma  

pluralidade de determinações a fazer." E também que "aqui temos em primeira linha a  

pluralidade de significações de uma palavra ou de uma seqüencia de palavras em que a  

norma se exprime: o sentido verbal da norma não é unívoco, o órgão que tem de aplicar a  

norma encontra-se perante várias significações possíveis." E repete o mesmo assunto o  

autor em seu livro Teiria geral do Direito e do Estado, no capítulo "a hierarquia das  

normas" onde o autor descreve e observa que "o Direito regula sua própria criação, na  

medida em que uma norma jurídica determina o modo em que outra norma é criada e  

também, até certo ponto, o conteúdo dessa norma." 



 

Uma outra parte infelizmente muito polemizada e escandalizada dos estudos do jurista  

Hans Kelsen é a relação entre o Direito e a Moral. Pela teoria do jurista Hans Kelsen, na  

obra Teoria Pura do Direito, o Direito é separado da Moral, mas não é desrelacionado nem  

destituído da Moral. O que o autor pretendia e visava era explicar ou opinar que o ser  

humano somente consegue assimilar e compreender a Moral como sendo relativa, e visou  

evitar uma concepção de Moral como sendo absoluta e única, considerando todos os  

sistemas morais existentes no mundo. 

 

Hans Kelsen teoriza sobre Direito e Moral distintamente de Jeremy Bentham e Claude Du  

Pasquier. Entende-se estar correta esta distinção e definição, pois que o Direito não está  

contido na Moral, não tem partes em comuns com a Moral, porém possui relações com a  

Moral, nem é limitado pela Moral. O Direito possui relações com a Moral, pois o Direito é  

moral – não confundir esta idéia com a de que o Direito é a Moral (com letra maiúscula).  

 

Para ele, o Direito é moralmente existente por uma valoração moral relativa, mas não por  

uma valoração moral absoluta, pois através de uma valoração moral absoluta, não se  

observa todos os sistemas morais existentes. Isto pode não ser cognoscível numa primeira  

leitura e num primeiro estudo da Teoria Pura do Direito, porque Hans Kelsen descreveu  

detalhadamente cada assunto da mencionada obra, de modo que palavras-chaves do  

mesmo assunto estão postas com certa distância, o que faz necessitar a leitura integral de  

um assunto.  

 

Como ensinou a Profª Caroline Vieira Bonilla, existem dificuldades e falhas nas traduções  

de várias obras em idiomas estrangeiros. Contudo, é importante a realização da  

interpretação, da hermenêutica.  

 

Destaca-se a teoria de Adolfo Sanchez Vázquez –escritor ensinado pelo Prof. Wilson  

Engelmann -, e sua obra intitulada "Ética", de que o Direito e a Moral são ciências que  

possuem mecanismos para a coesão social, isto é, união social. 

 

Imaginemos a Função de 1º Grau, da Matemática, constituída de dois círculos, unidas e  

relacionadas por setas ou flechas –teoria criada pelo cientista matemático e lógico inglês  

John Venn – para a compreensão do famoso desenho das relações entre Direito e Moral, de  

Kelsen.  

 

Segundo o Prof. Paulo Nader, em sua obra Introdução ao estudo do Direito, diferente de  



Jeremy Benthan e de Claude Du Pasquier, Hans Kelsen separa os dois círculos – o círculo  

do Direito e o círculo da Moral,- porém o autor deste presente trabalho Esclarecimento  

sobre Hans Kelsen, eu Eduardo Telischewsky, explico e esclareço que deve-se relacionar  

estes dois círculos por meio de setas com flechas ou linhas que os ligam, como uma função  

de primeiro grau da Matemática, de John Venn.  

 

 

Assim o Direito é moralmente existente, porém sem depender dos critérios e regras de uma  

Moral absoluta, mas sim de uma Moral relativa, pois realmente há vários sistemas morais, a  

saber, de cada etnia ou nação. Também ressalta-se que deste modo de uma Moral relativa,  

cada caso jurídico é tratado em especial, mesmo se tratando de casos de um mesmo assunto  

jurídico, cada um possui suas características e modos próprios. Não obstante assim se evita  

uma Moral uníssona que poderia atingir algum grau de autoritarismo, o que mostra mais  

uma vez, em outro aspecto da teoria de Hans Kelsen, que ele não fundamentou nenhuma  

ditadura ou absolutismo, tampouco se baseou em absolutismos ou ditaduras que existiram  

antes de seu tempo, a saber, que não são nem o fascismo italiano nem o nazi-fascismo  

alemão (ou alemão e austríaco, pois Adolf Hitler era austríaco). Adverte-se de que o  

nazismo é alemão, mas nem todos os arianos e nem todos os nórdicos acreditaram e  

aceitaram os atos nazistas, que, lembrando mais uma vez, não se fundamentaram em  

nenhum sistema jurídico, mas sim antijurídico e desumano de maior grau que se tem  

notícias em todos estes 2003 anos de história européia. Os nazistas enganaram os alemães.  

Adolf Hitler e Heinrich Himmler não eram loiros, e o segundo nem tinha face de alemão, na  

opinião do autor desta presente tese.  

 

É a conclusão que se chega desta interpretação para tentar esclarecer, antes que seja tarde  

demais, que Hans Kelsen não invalidou a Moral nem foi apático e indiferente a ela, apenas  

tentou mostrar a originalidade e a autenticidade da ciência do Direito, e a possibilidade de  

existência de vários sistemas morais e vários sistemas jurídicos. Então está errada, má ou  

viciada interpretação jurídica que é feita de sua teoria sobre Direito e Moral, e sua  

conseqüente calúnia e condenação, que seja esclarecida e explicada. 

 

 

Como ensina o Prof. Wilson Engelmann, e como escreveu Paulo Nader, em Introdução ao  

Direito, existe a teoria dos Círculos convergentes de Jeremy Benthan, em que o Direito é  

contido na Moral, teoria esta apresentada por dois círculos ou esferas, em que o Direito é  

uma esfera contida na outra esfera maior que é a moral. Também a teoria dos círculos  



secantes ou intersecantes de Claude Du Pasquier, em que o Direito e a Moral possuem  

partes em comuns, sendo apresentada por duas esferas ou círculos, a saber, o Direito e a  

Moral, e ambas estão numa parte unidas. Novamente se explica que, para Hans Kelsen, o  

Direito e a Moral não possuem partes comuns, porém possuem relações, pois ambas  

determinam normas sociais, porém a norma social jurídica é obrigatória, sendo  

apresentada por duas esferas ou círculos separados, um perto do outro (teoria matemática  

criada por John Venn, cientista matemático e lógico), mas isto não significa que o Direito  

invalide, extingue ou ignore apaticamente e indiferentemente a moral. Ele apenas desejava  

a distinção entre ambas as ciências de juízo para evitar a confusão entre ambas. Para Hans  

Kelsen o Direito possui validação relativa, mas não absoluta da Moral, pois refere-se aos  

vários sistemas morais existentes. 

 

Observemos que houve o tempo em que escravidão era moralmente aceita e realizada; em  

tempos mais atuais, o racismo, os entorpecentes, o machismo ou desvalorização feminina, a  

coisificação do homem, fato pouco observado pela maioria, são atos e fatos culturais  

moralmente aceitos pela maioria, porém o Direito extingue e evita tudo isso.  

 

Na versão da Teoria Pura do Direito condensada pelo próprio Hans Kelsen, ele afirma - e  

explica-se neste presente trabalho -que repele somente a idéia de que o Direito, como  

elemento da Moral, não é moral: o Direito não é moral como elemento da Moral. O Direito  

é moral por ter relação ou ligação com a Moral, pensando o Direito e a Moral como dois  

círculos separados, e a relação ou ligação entre eles são flechas, como a Função de 1ºGrau,  

da Matemática, de John Venn, em que há um Domínio e uma Imagem, sobre dois conjuntos  

em dois Diagramas, ligados por setas. Utilizando símbolos da Matemática, o Direito não  

está contido na Moral e o Direito não pertence à Moral. E para comprovar que para Hans  

Löwy Kelsen o Direito e a Moral tem relações, ele afirma que é repelida também a idéia de  

que o Direito, como Direito, não é moral, isto é, não é moralmente existente, porque o  

Direito como Direito só é Direito, e para o Direito ser moral, isto é, ser moralmente  

existente, ele se relaciona com a Moral, mas não acaba por constituir-se um elemento da  

Moral. É importante observar o sentido de substantivo e o sentido de adjetivo das palavras  

"Direito," "direito", "Moral" e "moral".  

 

Em sua obra póstuma - Teoria Geral das Normas -,no capítulo intitulado Norma primária e  

secundária – diferença entre Direito e Moral, Hans Kelsen explica que uma norma moral  

que confere aprovação e desaprovação a atos humanos não é considerada tão essencial  

quanto uma norma jurídica que gera os mesmos atos, não que normas morais sejam de  



pouca importância, mas no sentido de que estas não possuem a característica e propriedade  

 

de coagir – diferente do poder de sancionar das normas morais – os seres humanos para  

que todos se respeitem em sociedade civilizada. Na mesma obra, Hans Kelsen afirma sobre  

a Positividade de Direito e Moral, que um fato do ser é uma condição da validade de uma  

norma: o fato do ser de seu estabelecimento. Isto não significa que uma pessoa existe como  

ser humano e possa ter poderes de viver e de ser livre somente se estes poderes estiverem  

determinados por uma norma jurídica, mas sim se refere ao ato de ser em sociedade, para  

exercer atos que não gerem fatos que desrespeitem a liberdade e a vida das demais pessoas.  

 

Normas jurídicas não são criações do jurista Hans Kelsen, tampouco ele as transfigurou ou  

as invalidou como se fossem ordens ou mandamentos injustos, desordeiros e desumanos.  

 

 

Na obra Reine Rechtslehre, Hans Kelsen afirma corretamente que não se compreende como  

uma causa ligada ao seu efeito o fato de alguém cometer um crime e a pena aplicada a este  

alguém, ou o fato de alguém contrair uma doença contagiosa e sua internação em lugar  

adequado. O efeito da primeira situação é a re-socialização, punição ou castigo ao  

criminoso, e o efeito para a segunda situação é a obtenção de sanidade e saúde à pessoa que  

estava com quadro de doença contagiosa. As segundas premissas das duas situações não  

são efeito, mas sim objetos ou procedimentos de soluções sociais, utilizados devido à uma  

causa, visando por finalidade o efeito. 

 

Como corretamente afirma e ensina o Prof. Wilson Engelmann, cada indivíduo transfere  

um direito próprio para compor o direito da coletividade, de todos, da humanidade.  

Semelhantemente, teorizou Hans Kelsen sobre a liberdade das pessoas, afirmando nos  

capítulos: O mínimo de liberdade e O problema da liberdade, da Teoria Pura do Direito, que  

a liberdade de uma pessoa depende da liberdade das outras pessoas, da liberdade de cada  

um, referindo-se à responsabilidade individual para com o social. Portanto ser responsável  

é o oposto de ser criminoso. Indiscutivelmente nada há de anti-social ou ensejador de atos  

anti-sociais nas teorias do jurista Hans Kelsen.  

 

Se o nazismo ocorreu, se injustiças menores ocorrem, a origem e a causa são de natureza  

criminosa, e não da chamada frieza ou rigidez da lei. As bases jurídicas não são produzidas  

independente da vontade das pessoas, do homem, pois provém do homem e é para o bem  

do homem,como semelhante inferia a Unisinos, mas se causa mal ao homem, se  



descaracteriza – para todas as áreas do Direito – de jurídica a base teórica que o quer mal  

disciplinar. As bases de regras jurídicas atendem as necessidades e utilidades do homem  

para sua vida.  

 

Hans Kelsen observou que a ordem do Estado deve coincidir com a teoria do Direito, isto é,  

o Estado deve ser Estado de Direito. A observação de Hans Kelsen consta na obra de Darcy  

Azambuja, intitulada Teoria Geral do Estado, capítulo II.  

 

Hans Kelsen visou delimitar o caráter positivo do Direito, pois rejeita o caráter religioso do  

jusnaturalismo. 

 

Diferenciando a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen das políticas totalitárias, aplica-se a  

teoria kelseniana e o juspositivismo sem receio ou vício. Então, espera-se para o presente e  

para o futuro uma vida social com mais ciência jurídica, a proporcionar mais bem-estar  

social.  

 

Para Hans Kelsen a norma fundamental é um ato que tenha originado uma Constituição, e  

é uma norma pressuposta. Pois realmente é de se observar qual seria a norma que  

fundamenta uma Constituição, senão a norma de proteção e respeito à vida. Na Teoria Pura  

do Direito, Hans Kelsen afirma que uma norma sobre veracidade e amor ao semelhante,  

conduz a norma de harmonia com o Universo, e isto é um sistema de normas estático e não  

dinâmico, pelo qual a norma fundamental é incontestável e surgida de um fator maior,  

divino. No capítulo O sistema estático de normas, da obra Teoria Geral do Direito e do  

Estado, Hans Kelsen reitera a idéia de que a norma fundamental pode ser concebida como  

"harmonia com o Universo." A norma fundamental – ou poderia ser denominada de norma  

solo ou norma base – é fácil de se compreender, pois se ela valida, autoriza e reconhece  

uma Constituição, ela só pode se constituir da necessidade natural de preservação e  

respeito à vida e à sociedade. A norma fundamental se localiza no consenso social, logo ela  

não é escrita nem suposta, mas sim pressuposta e intelectual, mas não material, isto é, não  

se encontra em textos escritos. Como Hans Kelsen observou em Teoria geral das Normas, a  

limitação ou extensão do âmbito de validade de uma norma é uma modificação do seu  

conteúdo. A norma fundamental, por ter a função de validar todas as normas de um sistema  

normativo jurídico, é validada pela essência básica do ser humano, que é a preservação e o  

respeito à vida. 

 

Observa-se atentamente que, na hierarquia das normas jurídicas, ora são observados seus  



conteúdos e ora são observadas suas validades. A norma fundamental não valida as demais  

pelo seu conteúdo, mas sim pela sua validade superior pressuposta. 

 

No capítulo intitulado O Direito como ordem normativa de coação, da Teoria Pura do  

Direito, Hans Kelsen explica que a norma fundamental é a norma que faz as pessoas se  

conduzirem em harmonia segundo o ordenamento jurídico.  

 

Contudo Hans Kelsen não foi o criador ou inventor do termo ou fator Ordenamento  

Jurídico e nem foi ele criador de Constituições genericamente. 

 

Mas a validação de uma norma para outra, na escala de hierarquias, deve-se ao conteúdo de  

cada uma, pois uma norma individual é validada e regulada por uma norma geral, assim  

como uma norma inferior é validada e regulada por uma norma superior, pois ela trata em  

seu conteúdo sobre assunto específico tratado no conteúdo da norma geral, tão logo é a  

continuação desta. Finalmente, sobre a Norma Fundamental (Grundnorm), por ela ser a  

norma base e primeira, ela não é validada por nenhuma outra norma que justifique sua  

existência, então a norma fundamental só pode ser a norma de proteção e respeito à vida  

em todos seus setores, e cada setor é tratado em outras normas inferiores, como nos  

Códigos. E os seres humanos é que validam todas as normas, incluindo a Norma  

Fundamental.  

 

 

Na obra Teoria geral do Direito e do Estado, no capítulo intitulado Mudança da norma  

fundamental, Hans Kelsen simplesmente observa que a norma fundamental acompanha o  

regime político e forma de governo, mas não que a Norma fundamental possa se  

transformar em maléfica aderindo o nazismo, por exemplo, de modo algum. 

 

Esta obra observa que Hans Kelsen, em substância, não alterou ou modificou a teoria da  

Norma Fundamental (Grundnorm), observando a obra Teoria Geral das Normas, obra  

póstuma, em seu capítulo intitulado A norma fundamental, em que Kelsen modifica sua  

teoria da Norma Fundamental de esta ser hipotética para fictícia, contudo o autor não  

modificou nem extinguiu sua teoria, apenas assimilou-a e estendeu-a a uma base normativa  

fundamental religiosa e jusnaturalista, e isto é verossímil pois Hans Kelsen escreve nesta  

obra póstuma, no capítulo "A norma fundamental – uma norma fictícia" que "pois a  

suposição de uma norma fundamental – como porventura a norma fundamental de uma  

ordem moral religiosa..." Na obra "Teoria Geral do Direito e do Estado", capítulo "A Ordem  



Jurídica" e na obra "Teoria Pura do Direito", capítulo "Dinâmica Jurídica" Kelsen analisou  

os Sistemas Jurídicos, sendo que para o autor e jusfilósofo um sistema estático tem um  

fundamento de validade do sistema normativo e da ordem jurídica que é a Norma  

fundamental de se conduzir segundo a Constituição válida e de estar em "harmonia com o  

universo", enquanto que segundo um sistema dinâmico o fundamento está em que deve-se  

por obrigação se conduzir segundo o Direito e seu sistema "porque sim," o que refere-se, em  

outras palavras e outros termos, a famosa frieza e rigidez da coerção das leis, a saber, do  

enunciado e da proposição de que "a lei é a lei" ou "é porque é", o que para Hans Kelsen não  

tem fundamento estático e jurídico. Ora o nazismo e as ditaduras assassinas européias não  

tiveram um fundamento estático e jurídico, mas sim apenas a força desumana que se utiliza  

falsamente deste termo da "a lei é a lei", logo o nazismo e outras ditaduras assassinas não  

utilizaram as teorias ou estudos de Hans Kelsen. Isto é grave e alarmante, pois muitos  

caluniam Kelsen de ter fundamentado o nazismo. 

 

Para Kelsen, o Direito não é ciência normativa de modo algum. Para Hans Kelsen o Direito  

- e o Estado - são ordens de conduta humana, significando o termo Ordem um sistema de  

normas com mesmo fundamento de validade, tal qual descrito no capítulo A ordem  

jurídica, da obra Reine Rechtslehre. Além disso Hans Kelsen esclarece, no capítulo sobre a  

Pureza, que a Teoria pura do Direito não é uma ordem jurídica especial, mas uma teoria  

geral do Direito, uma teoria consciente e responsável para com a sociedade. Em seu livro  

"Teoria geral do Direito e do Estado", no capítulo "a constituição", Kelsen analisou as  

diferenças entre constituição formal e constituição material, e que a constituição material  

determina não apenas os órgãos e o processo de legislação, mas também, em certo grau, o  

conteúdo de leis futuras (futuras). E no capítulo "Direito substantivo e Direito adjetivo", o  

autor descreve que: "assim, a aplicação de Direito por um órgão sempre envolve dois tipos  

de normas gerais: 1)as normas formais que determinam a criação desse órgão e o processo  

que ele tem de seguir, e 2) as normas materiais que determinam o conteúdo do seu ato  

judicial ou administrativo." Então esclarece-se e ensina-se que Hans Kelsen não ignorou o  

conteúdo das normas jurídicas. 

 

Há um grave e desastroso problema, o qual constitui uma das desgraças para a  

compreensão e aplicação dos estudos de Hans Kelsen, que é a errada ou equivocada idéia  

ou interpretação sobre a Axiologia. Hans Kelsen não se absteve, não abandonou, não  

invalidou e não ignorou a Axiologia, que é o estudo e a teoria dos valores. Pelo contrário da  

maioria das erradas ou falsas idéias, mentalidades e interpretações sobre a relação que  



Hans Kelsen observou e teorizou entre Direito e Axiologia, na obra Teoria Pura do Direito,  

no capítulo Norma e Valor - o que é esclarecido, explicado e observado pela presente obra - que 

a conduta que corresponde a uma norma tem valor positivo e a conduta que contraria a  

norma tem valor negativo, e que os juízos de valor pelos quais uma conduta real e uma  

norma válida correspondem-se– e, por isto, esta conduta é boa e valiosa, e se não houvesse  

tal correspondência, esta conduta seria considerada má e sem valia – devem ser  

distinguidos dos juízos de realidade que enunciam que algo é ou como algo é sem referência  

a uma norma válida (ou seja, falsos juízos, pois, antijurídicos). Também Hans Kelsen  

observa que os valores são relativos e não absolutos, e que os valores correspondem às  

normas, mas os valores não fundamentam estas. Hans Kelsen observa e compreende  

somente valores axiológicos relativos, porém rejeita valores axiológicos absolutos. Na obra  

A justiça e o Direito natural, no capítulo intitulado O relativismo axiológico como ponto de  

partida da teoria positivista do Direito, e na obra O problema da justiça, no capítulo  

intitulado O relativismo axiológico como ponto de partida da teoria positivista do Direito,  

Hans Kelsen mais uma vez escreve que rejeita valores axiológicos absolutos e  

transcendentes, pois Kelsen somente compreende valores axiológicos relativos. Na obra  

intitulada "O que é Justiça?", no capítulo primeiro, Kelsen observa e teoriza que a  

consciência humana somente pode compreender valores relativos, e não absolutos. E na  

obra póstuma Teoria geral das Normas, no capítulo Enunciado sobre a validade de uma  

norma e enunciado sobre conduta efetiva, Hans Kelsen observou que "um juízo de valor  

pressupõe a validade de uma norma", que "o enunciado sobre a validade de uma norma é  

um juízo de valor," e, ademais, que "porquanto a norma constitua um valor, o enunciado  

sobre uma norma implica o enunciado sobre o valor que constitui esta norma." Logo Hans  

Kelsen não é contra ou tampouco abandona ou rejeita a Axiologia (Juízos de valor) como  

muitos juristas erroneamente entendem e afirmam por completa falta de estudo e  

informação sobre o trabalho literário de Kelsen, quiçá seu trabalho e sua atividade docente.  

 

Segundo Hans Kelsen, o que fundamenta as normas é a necessidade da preservação da vida,  

de estar em harmonia com o universo, o que constitui a norma fundamental, segundo Hans  

Kelsen e seus comentários na sessão sobre o princípio estático, da Teoria pura do Direito. O  

autor ainda observa que se deve distinguir do valor constituído por meio de uma norma o  

valor que consiste na relação entre objeto e desejo ou vontade de indivíduo(s), mas não o  

valor que consiste na relação entre valor e norma. Muitos valores individuais ou coletivos  

podem contaminar a aplicação das normas e a justiça. Portanto o jurista deve ser imparcial  

e neutro. Hans Kelsen dá importância e dignidade aos indivíduos que compõem uma  



sociedade e seus valores, e não uma indiferença aos mesmos, o que caracterizaria um ato  

que apenas observaria a relação entre valor e norma, e não os seres humanos. Portanto,  

Hans Kelsen não ignora, invalida nem deixa de relacionar o Direito com a Axiologia, sejam  

valores como os costumes, as condutas, os traços culturais, as ciências – como a Moral, a  

Ética – os padrões, os significados, as importâncias, ou seja, valores que fazem conduta e  

norma corresponderem-se. 

 

 

Adverte-se sobre a correta compreensão semântica dos termos "Valores" e "Princípios:" A  

vida, a cidadania, a igualdade, a dignidade da pessoa humana, a liberdade não constituem  

valores, mas sim princípios. O racismo nazista foi um valor negativo que contaminou as  

normas jurídicas, tornando-as crimes. Por isto deve ser neutro e imparcial o cientista  

jurídico. 

 

 

E isto é notório em todas as observações e teorias de Hans Kelsen mencionadas nesta  

presente obra, extraídas de suas obras. Ao afirmar que o jurista Hans Kelsen não observou a  

Axiologia (Valores) significa afirmar que ele foi um anti-social e um falso jurista, o que não  

é verdade. Em nenhuma parte de suas obras – e certamente em nenhuma parte de sua  

atividade docente – Hans Kelsen apresenta-se ou manifesta-se contra os valores sociais,  

muito do contrário, ele preserva os valores sociais, como valores singulares e fundamentais  

a vida, o ser humano, a sociedade. É a realidade para a qual todas as ciências são dedicadas.  

 

 

Destaca-se urgentemente que, último capítulo de seu livro postumamente publicado,  

intitulado Teoria geral das normas, Hans Kelsen opinou que inexiste Lógica jurídica.  

 

 

Observa Hans Kelsen na Teoria Pura do Direito, capítulo "Causalidade e Imputação", que "o  

jurista científico que descreve o Direito não se identifica com a autoridade que põe a norma  

jurídica" e que "esta descrição realiza-se sem qualquer referência a um valor metajurídico e  

sem qualquer aprovação ou desaprovação emocional." Isto porque muitos valores coletivos  

ou individuais, bem como as emoções do jurista, podem contaminar a aplicação da norma.  

E na obra O que é Justiça?, capítulo "juízos de valor na ciência do Direito" Kelsen notou que  

"segundo uma teoria amplamente aceita, todo valor é função de um interesse, no sentido de  

uma atitude motor-afetiva. Desejos e volições, em particular, são exemplos de interesses  

nesse sentido geral." Na mesma obra, capítulo intitulado "absolutismo e relativismo",  



Kelsen notou que "a razão humana só consegue compreender valores relativos." É o  

relativismo axiológico de Hans Kelsen. Portanto Kelsen rejeita somente Axiologia absoluta,  

mas não Axiologia relativa. 

 

Adverte-se de outro assunto tratado e teorizado por Hans Kelsen e que se constitui uma das  

várias questões jurídicas, objeto de calúnia contra este jurista: o falso ou equivocado  

pensamento de que Hans Kelsen tenha reduzido o Direito às normas jurídicas. Isto é uma  

falácia, um erro ou um equívoco, pois este próprio jurista adverte no capítulo "forma do  

Direito e forma do "Estado", da Teoria Pura do Direito, que "a identificação da forma do  

Estado com a Constituição constitui o preconceito do Direito reduzido à lei, pois que como  

forma de criação, o Direito não se limita apenas aos sistemas de normas gerais, mas  

também compreende a individualização e o trânsito das mesmas no âmbito da ordem  

jurídica, e relativo ao método de criação do Direito, não só se apresenta ao nível da  

Constituição, e portanto não somente a atividade legislativa, mas também a todos os níveis  

da criação jurídica, como atos administrativos, decisões dos Tribunais e Negócios  

jurídicos." Junto a isto ressalta-se a observação e notação de Kelsen na mesma obra,  

capítulo "a negação do Dever ser", que "os juízos jurídicos que traduzem a idéia de que nos  

devemos conduzir de certa maneira, não podem ser reduzidos a afirmações sobre fatos  

presentes ou futuros da ordem do ser..." E Hans Kelsen escreveu em seu livro Teoria Pura  

do Direito, no capítulo "A Interpretação da ciência jurídica", constante exatamente na  

última frase, que "...por maneira tal que a inevitável pluralidade de significações seja  

reduzida a um mínimo e, assim, se obtenha o maior grau possível de segurança jurídica." E  

esta é mais uma prova de que Hans Kelsen não reduziu o Direito à um mínimo normativo  

frio e rígido. 

 

Referente a coação jurídica (zwang, em alemão), Hans Kelsen observa na obra Teoria Pura  

do Direito, capítulo "O Direito: uma ordem coativa" que uma das características do Direito  

é a coação, porém isto não deve nem pode ser compreendido como a coação realizada pelas  

ditaduras assassinas do século 20 – como nazismo, fascismo e stalinismo-, pois que na  

mesma obra, no capítulo "A identidade do Estado e do Direito", Hans Kelsen observa que  

"compreender o Estado como uma organização política apenas expressa o caráter da  

coação", mas o correto é compreender o Estado como "uma ordem de conduta humana." 

 

 

Hans Kelsen observa no capítulo A negação do Dever ser, que os juízos jurídicos pelos quais  

nos devemos conduzir de determinadas maneiras não podem ser reduzidos a afirmações  



sobre fatos presentes ou futuros da ordem do ser. Portanto, é falsa ou malinterpretada a  

idéia de que Hans Kelsen reduziu o Direito a normas e leis, determinando somente a  

Constituição como forma de Estado. Ademais Hans Kelsen observou, na obra Teoria Pura  

do Direito (Reine Rechtslehre) no capítulo intitulado A identidade do Estado e do Direito,  

que o Estado caracterizado como uma organização política apenas expressa uma ordem de  

coação, mas o correto, segundo Kelsen, é que o Estado é uma ordem de conduta humana.  

Portanto Hans Kelsen não reduziu o Direito à coação (zwang); tampouco a coação nazista  

foi jurídica, mas sim criminosa e foi válida tanto que só poderia ser válida para que o  

Tribunal de Nürnberg julgasse e condenasse fatos válidos. Esta é a verdade. E no capítulo  

intitulado "Jurisprudência" da obra Teoria pura do Direito, Hans Kelsen foi além e  

observou que "no entanto a aplicação do Direito existe tanto na produção de normas  

jurídicas gerais por via legislativa e consuetudinária como nas resoluções das autoridades  

administrativas e ainda nos atos jurídico-negociais; e os tribunais aplicam as normas  

jurídicas gerais ao estabelecerem as normas individuais, determinadas, quanto ao seu  

conteúdo, pelas normas gerais, e nas quais é estatuída uma sanção concreta." E também  

Hans Kelsen elaborou no livro Teoria pura do Direito, no capítulo "o caráter ideológico do  

dualismo de Direito público e Direito privado" que "a teoria pura do Direito possui ponto de  

vista universalista sempre dirigido ao todo da ordem jurídica, destrói a oposição entre  

Direito e não-Direito, e Direito e Estado." Isto tudo também prova que Hans Kelsen não  

reduziu o Direito às leis como único meio de comando (como se fosse uma máquina rígida  

desumana, incapaz de ser controlada pelos seres humanos, e/ou como se pudesse  

fundamentar o nazismo). 

 

Pode-se juntar à estas idéias, as idéias do filósofo Max Scheler, feitas em sua obra "A  

Concepção filosófica do mundo," no capítulo do mesmo título da obra, nº I, em que o autor  

descreve e trata que: "somente aquilo que se repete sob uma conformidade legal pode ser  

previsto; e só aquilo que pode ser previsto pode ser dominado"; e que "é difícil descobrir  

tais leis – a ciência descobre novas leis e modifica as antigas todos os dias." Referente a  

primeira premissa, é possível, ao menos parcialmente que, atos e fatos jurídicos e sociais já  

previstos em leis e normas podem ser dominados para serem solucionados em lides e casos  

jurídicos, pois, segundo a teoria jusnaturalista, via metafísica, pode-se ir além da norma e  

corrigi-la via derrogações etc; e referente a segunda premissa, realmente os cientistas e até  

leigos modificam e criam e descobrem maravilhas do mundo todos os dias, então nem  

sempre faz-se necessário limitar os seres humanos em coisas ultrapassadas ou inviáveis, e  

isto é a crítica à teoria juspositivista. 



 

Pode-se juntar à isto a idéia científica do jurista Ota Weinberger, mencionado e divulgado  

pela Professora da Universidade de Bologna, Carla Faralli, em seu livro "a filosofia  

contemporânea do Direito, temas e desafios" no capítulo Estudos de lógica jurídica, sendo a  

idéia de Ota Weinberger a do "Princípio de co-validade com base no qual são válidos  

também todos os enunciados normativos que podem ser obtidos por inferência lógica a  

partir de outras normas válidas ou da combinação destas últimas com enunciados  

descritivos." O autor deste presente trabalho sobre Hans Kelsen junta todas estas idéias  

para tentar mostrar e demonstrar que as pessoas podem não ficarem presas ou  

prejudicadas por excesso ou falta de ciência jurídica. A Professora Carla Faralli, neste  

mesmo acima mencionado livro "A filosofia contemporânea do Direito – temas e desafios -,  

destaca também o trabalho do autor polonês Jerzy Wroblewski (1926-1990), no capítulo  

"estudos sobre o raciocínio jurídico," que trabalhou e tratou de idéias e assuntos  

semelhantes às do autor deste presente trabalho Esclarecimento sobre Hans Kelsen, e um  

tanto semelhante ao próprio Hans Kelsen, que são: distinguir as ciências culturais das  

ciências que tem por objeto a natureza, preocupando-se com o problema jurídico a ser  

resolvido; e a identificação de uma dúvida relativa ao significado da norma a ser aplicada,  

diante da dificuldade de qualificação jurídica dos fatos que caracterizam o caso em questão;  

e três tipos de contextos semânticos fundamentais, que são: o lingüístico, o sistemático e o  

funcional. Referente a isto de Jerzy Wroblewski, Hans Kelsen se preocupava com o sentido  

dos atos humanos e o conteúdo das normas jurídicas, fatores também importantes para o  

autor deste trabalho Esclarecimento sobre Hans Kelsen, eu Eduardo Telischewsky, bacharel  

da Unisinos.  

 

Destaca-se e informa-se trechos de estudos do Prof Dr Luís Cabral de Moncada, em sua  

obra Ensaio sobre a Lei, em que o autor analisou nesta obra, no capítulo de considerações  

gerais introdutórias, que: "mas uma teoria da legislação não basta;" e no capítulo O  

Pensamento clássico, o autor escreveu que "para o pensamento clássico a lei não é fonte  

principal do Direito" e que "embora a lei tenha sempre coexistido com o Direito, este  

consistia sobretudo num conjunto de soluções obtidas através da actividade prudencial dos  

grandes juristas a partir de um patrimônio axiológico comum." E no capítulo A lei natural,  

o Dr Luís Cabral de Moncada escreveu: "se o entendimento divino não é directamente  

cognoscível e se as coisas humanas são contingentes, a lei natural é a garantia do que a  

comunicação entre ambas é possível." E No capítulo A lei humana, escreveu que "mas a lei  

humana é imperfeita." E no capítulo A nova legitimidade, observou que "a lei positiva  



substituiu-se à "natural," mas mantém todas as características soberanas desta e de modo  

até reforçado pois não era ela agora inequivocamente legítima? Apenas existe lei positiva e  

esta tem em si própria o seu fundamento." E no capítulo O Conceito formal de Lei, analisou  

que: "o lugar central da lei dentro das fontes fez do sistema jurídico um sistema legislativo.  

O Direito é um compêndio de normas; assim se compreende a afirmação, atribuída a um  

dos autores do Code Napoleon segundo a qual não ensinava o direito civil nas aulas, que  

não sabia o que era, mas apenas o Code." E no capítulo Lei e Comando, escreveu que: "há  

que distinguir duas situações; na primeira a lei assume conteúdo individual e concreto ou,  

pelo menos, não geral e abstracto, tendo em vista toda uma série de possíveis situações  

intermédias que não podem ser agora identificadas, por razões que tem a ver com a  

natureza das matérias tratadas; e outra situação de leis de conteúdo individual e concreto.  

Agora o legislador usa a forma da lei para nela incluir actos não legislativos, mormente  

administrativos e jurisdicionais..." E que "a lei fica deste modo reduzida às indicações  

políticas de fundo com arrimo nos valores constitucionais que são, mas que são apenas, as  

do povo soberano, não os de uma parcela sua beneficiária. E no capítulo O Pluralismo  

Legislativo, anotou que "a tipologia material das leis sofreu grande evolução." E, outrossim,  

observou e escreveu, no capítulo Lei e Comunicação, que: "a própria razão de ser da lei deve  

manifestar-se já apta àquela comunicação."  

 

Analisando o fator "obediência incondicional à lei do Estado," descrito por Norberto  

Bobbio, em seu livro "O Positivismo jurídico," no capítulo de conclusão geral, cabe explicar,  

ensinar em caráter e estado de calamidade humana que: mesmo que os colendos e egrégios  

profissionais do Direito, dos Três Poderes e Órgãos públicos e sociais, bem como  

Advogados e Defensores Públicos e Conciliadores especiais etc, dediquem-se e se esgotem  

com muito esforço diariamente para trabalhar visando soluções de lides e casos jurídicos,  

bem como criação de normas e regras jurídicas, com a finalidade de manter e preservar o  

Bem estar social, é possível corrigir, modificar e complementar tais normas e regras, pois  

leis e normas não tem vida própria, isto é, as pessoas – os seres humanos – são o bem  

jurídico principal da ciência jurídica, não só segundo a teoria jusnaturalista; e para não  

identificar e não igualar ciência jurídica disposta em leis e jurisprudência, com  

desumanidade de se "incondicionalmente obedecer as leis do Estado," os juristas podem ter  

poderes e liberdades para solucionarem lides sem estarem presos ou reduzidos ao que já  

consta previamente escrito, o que nem sempre atinge e abrange tudo possível ou  

aparentemente possível dos casos jurídicos. Como já foi explicado e esclarecido, Hans  

Kelsen não reduziu o Direito à lei fria e rígida. Ademais, logicamente, como o Estado  



pertence aos seres humanos e é composto por seres humanos, portanto os seres humanos  

não precisam nem podem ser prejudicados a serem obrigados a obedecer  

incondicionalmente normas dos próprios seres humanos, se tais normas não solucionam  

problemas, ou, pelo oposto, causam problemas, até porque leis não tem vida própria; o  

nazismo e a escravidão e outras desumanidades não podem ser caracterizados de "leis  

jurídicas e científicas." O autor deste presente trabalho é a favor de união entre  

jusnaturalismo e juspositivismo, que, destaca-se novamente, são teorias sem vida própria.  

 

E destaca-se e corrige-se outro malentendido sobre Hans Kelsen: Hans Kelsen não definiu  

que há conflito de normas superiores e inferiores, pelo contrário ele escreveu no capítulo  

"Dinâmica jurídica –conflitos de normas" da Teoria Pura do Direito que: ''entre uma norma  

de escalão superior e uma norma de escalão inferior, quer dizer, entre uma norma que  

determina a criação de uma outra e essa outra, não pode existir qualquer conflito, pois a  

norma de escalão inferior tem o seu fundamento de validade na norma do escalão  

superior.'' 

 

 

E adverte-se outro malentendido: para Hans Löwy Kelsen, o Direito não significa apenas  

normas, porque ele foi a favor da jurisprudência e de pluralidade não unívoca da lei, e deu  

importância ao conteúdo e ao sentido legal; e sobre conteúdo e sentido legal, a base  

doutrinária está nos capítulos "relativa indeterminação do ato de aplicação do Direito," "a  

norma como esquema de interpretação," e "o ato e seu significado jurídico," e "o sentido  

subjetivo e o sentido objetivo do ato" do livro Teoria Pura do Direito.  

 

Explica-se também que Hans Kelsen opina no capítulo Norma e Ato, do livro Teoria geral  

do Direito e Estado, que "é incorreto dizer que o Direito consiste em normas e atos. Seria  

mais correto dizer que o Direito compõe-se de normas jurídicas e de atos jurídicos  

determinados por essas normas." 

 

O autor desta presente obra opina que o correto semântico e de linguagem não é falar que  

"a norma superior regula a norma inferior," mas sim que "os juristas regulam normas  

inferiores através das normas superiores" porque normas não tem vida própria. 

 

No mesmo livro Teoria geral do Direito e Estado, no capítulo "a eficácia como conformidade  

da conduta à norma", Kelsen descreve que "validade do Direito significa que as normas  

jurídicas são obrigatórias, que os homens devem se conduzir como prescrevem as normas  

jurídicas," e "eficácia do Direito significa que os homens realmente se conduzem como,  



segundo as normas jurídicas, devem se conduzir." Porém não se pode confundir o "o que  

significa validade" com "por que é válido." Neste acima mencionado trecho de seu livro, Kelsen 

explicou o "o que significa ser válido," mas o "por que" responde-se através da  

Norma Fundamental, de se estar em harmonia com o universo e em harmonia com o  

ordenamento jurídico. 

 

 

Porém não se pode justificar esta descrição de validade feita por Kelsen, com abuso, ou falta  

de Direito como o nazismo. O autor desta presente obra afirma além de Hans Kelsen e de  

outros juristas, de modo emergente, demonstrando que o ser humano faz o Direito para o  

ser humano, e não o oposto; isto é, é importante que tanto os profissionais jurídicos quanto  

os leigos obedeçam o Direito, porém com limites humanos e científicos. Referente a isto  

existe a Ação Civil Pública, no Brasil, segundo o Prof Marcio Meirelles, e outros  

instrumentos de amparo e socorro como revogações, derrogações, ab-rogações, etc.  

 

Ademais, referente à todos os aspectos da obrigação e coerção jurídica, faz-se um destaque  

ao Princípio da Legalidade, que preserva, na Constituição brasileira, em seu inciso II, do  

Art. 5º, que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em  

virtude de lei." Esta egrégia norma ou princípio normatizado e disposto refere-se à uma das  

máximas jurídicas, e que é muito reclamada e criticada, pois culpam Hans Kelsen de haver  

sido responsável de reduzir o Direito à lei e/ou às normas legais. Porém como já fora  

esclarecido e explicado, Hans Kelsen não realizou tal procedimento, mas sim é uma das  

máximas jurídicas, assim como a "nulla poena, nullum crime sine legem" e o "pacta sund  

servanda," que são outros princípios e máximas jurídicas muito mais antigas que os  

escritos de Hans Kelsen.  

 

Também referente a isto, destaca-se estudos e avaliações do Prof. Pedro Krebs, em sua obra  

"Autoincriminação e obrigação tributária," no capítulo sobre o Princípio da Legalidade, em  

que o autor descreve que "no Brasil inexiste um dispositivo concludente, embora o art. 37  

da CF, determine que toda a atividade administrativa – seja sancionadora ou não – deve  

atender ao referido princípio, além de o art. 5º, II, também da CF, conferir uma "genérica  

garantia de legalidade à pessoa humana." E que "o termo lei deve ser visto em seu sentido  

amplo, e que a vinculação do Administrador à lei, em alguns casos, é abrandada. Tal  

peculiaridade se dá naquelas hipóteses em que a própria norma deixa a cargo daquele  

momento da prática do ato, a sua forma, o seu motivo, a sua finalidade e o seu conteúdo."  

Na mesma obra, no capítulo "Princípio da Tipicidade", o Prof Pedro Silva Krebs avaliou e  



descreveu princípios e máximas jurídicas, tais como o "nullum crimen nulla poena sine  

legem", "nullum crimen nulla poena sine Lex previa", e "nullum crimen nulla poena sine  

Lex stricta," princípios e máximas de Direito e dos seres humanos que infelizmente muitas  

vezes reduzem a ciência jurídica e as lides às leis, fator que é absurdamente imputado à  

Hans Kelsen. Prossegue o Prof Pedro Krebs neste capítulo, descrevendo que "em sendo o  

complemento imperfeito na sua redação – violando, assim, o princípio da Lex certa, a  

norma que dele fizer uso acaba, por conseguinte, sendo também incompleta e, portanto,  

inviável para impor sanções." E que "de fato, o legislador, quando imagina ser necessária a  

imposição de uma sanção a fim de tutelar um determinado interesse, faz uso,  

invariavelmente, da lei sob uma mesma estrutura: descrição da Conduta e cominação da  

sanção." Ora, referente a isto, criminosamente os nazistas assassinaram judeus, ciganos,  

homossexuais, anões, poloneses, entre outras vítimas, sem que estes todos houvessem  

praticado conduta alguma, mas sim apenas considerando seus seres, suas identidades de  

origem raciais, tidas como inferiores, mas que conduta ilegal alguma praticaram. Portanto  

assim se comprova e se prova com mais um argumento jurídico e idôneo de que nazistas  

não usaram teorias de Hans Kelsen e nem sequer teorias jurídicas.  

 

 

Hans Kelsen analisou e descreveu sobre validade e eficácia, em sua obra Teoria Pura do  

Direito, no capítulo de Dinâmica Jurídica, subcapítulo "validade e eficácia" que:  

"fundamento da validade, isto é, a resposta à questão de saber por que devem as normas  

desta ordem jurídica ser observadas e aplicadas, é a norma fundamental pressuposta..."; e  

"uma condição não pode identificar-se com aquilo que condiciona"; e "a eficácia é uma  

condição da validade, mas não é esta mesma validade;" e "não falta ainda hoje quem  

procure identificar a validade do Direito com sua eficácia; esta tentativa está condenada ao  

fracasso." Portanto para Hans Kelsen, o Direito não é válido somente "porque sim, é  

válido", mas porque deve estar em harmonia com a ordem jurídica e, como já fora  

demonstrado e descrito, em harmonia com o universo.  

 

 

Não esqueçamos que as quatro famosas calúnias ou incoerências sobre a Teoria Pura do  

Direito de autoria do jurista Hans Kelsen, a saber, de que ele desrelacionou o Direito e  

demais ciências, de que ele tornou imoral o Direito, de que ele desprezou a Axiologia  

(Valores), e que ele fundamentou as ditaduras assassinas do século XX, afora a idéia errada  

sobre a Grundnorm (Norma fundamental) de ser esta "a" Constituição, quando é na  

realidade uma norma simplesmente pensada de se estar em harmonia com o universo e  



com a ordem jurídica, e da criação de uma pirâmide hierárquica são falácias causadas pela  

má interpretação ou ausência de estudo sobre esta obra deste autor, o que não deve mais  

ocorrer. A pirâmide hierárquica foi criada por Adolf Merckl, aluno de Hans Kelsen, porém  

em livro algum de Kelsen consta a palavra "pirâmide," nem no livro de Kelsen em parceria  

com Ulrich Klug "Normas jurídicas e análise lógica." É a verdade descoberta pelo autor  

deste trabalho de conclusão de curso, "Esclarecimento sobre Hans Kelsen" eu Eduardo  

Telischewsky. 

 

Hans Kelsen não observou que Hugo Grotius laicizou o jusnaturalismo, o que foi um erro  

de Kelsen para com o jusnaturalismo. Jusnaturalismo não refere-se apenas a religião ou  

fundamento divino. E Hans Kelsen se equivocou ao tratar jusnaturalismo como teoria que  

se refere à natureza cósmica ou mineral, pois sim se refere tal teoria à natureza dos atos e  

fatos humanos e – ao menos como o próprio Kelsen observou várias vezes – o Direito que  

"é posto por atos humanos." Contudo Kelsen foi um autêntico, legítimo e íntegro jurista e  

doutrinador da ciência jurídica. Tentou ele, mais que purificar o Direito, integrar e unir  

vários aspectos e elementos jurídicos, como unir Direito e Estado, Direitos nacional,  

internacional, público e privado, e mostrar e desmitificar que várias idéias populares e até  

filosóficas sobre justiça são erradas ou absolutas, e não relativas, e mostrar o caráter do  

Direito como ciência social ou do espírito, e não natural exata, e explicar que a consciência  

humana somente consegue assimilar e compreender coisas relativas, e não absolutas.  

 

 

Um tanto referente a aspectos mencionados anteriormente, nesta presente obra sobre Hans  

Kelsen, faz-se uma junta ao ensinamento da Profa Viviane Nunes Araújo Lima, em seu livro  

"A Saga do Zangão – uma visão do Direito Natural," em que a autora trata, no capítulo A  

transição para o jusracionalismo, que em um certo momento histórico "inicia-se um  

processo de laicização do Direito Natural que jamais, em tempo algum da história do  

mundo ocidental, será interrompido." 

 

O autor deste presente trabalho de dissertação intitulado Esclarecimento sobre Hans  

Kelsen, entende e acredita que o Jusnaturalismo ou Direito Natural pode ser denominado  

mais semanticamente correto como Jusmetapositivismo ou Direito Metapositivo, pois que  

o Direito positivo também é algo natural, e o Direito natural, em teoria, provém da  

necessidade de se ir além, de completar e de corrigir ou revogar – se necessário – o Direito  

positivo, com a metafísica e a transcendência científica.  

 



Roque Barros Laraia, em seu livro Cultura um conceito antropológico, no capítulo Idéia sobre a  

origem da cultura, cita Claude Levi-Strauss que considera que “a cultura surgiu quando o  

homem convencionou a primeira regra e a primeira norma, que é a proibição do incesto, padrão  

comum a todas as sociedades humanas.” 

 

Referente a coercibilidade jurídica, menciona-se nesta obra o que foi mencionado e descrito  

pelo Prof. Antonio Maria Freitas Iserhard, em sua obra Caráter vingativo da Pena, no capítulo  

de mesmo nome do título desta obra, que “o que separava a fase teocrática da fase pública é a  

predominância do poder divino e do poder temporal, este centrado no Estado socialmente  

organizado,” e que “a pena sempre consistiu na imposição de uma medida comum a todas as  

sociedades, em reprovação a atos rechaçados universalmente, seja mais teocrática ou mais  

pública.” Comento sobre isto que pelo jusnaturalismo as leis são universais, mas pelo  

juspositivismo feito naturalmente pelo Estado organizado, a pena é aplicada em reprovação a  

atos rechaçados universalmente também como o jusnaturalismo. Portanto é mais um exemplo de  

que é possível unir as duas teorias de fundamentos do Direito ocidental ou já universal.  

 

Faz-se uma destaque de citação de citação, sobre o filósofo europeu Friedrich Wilhelm  

Schelling, feita por Luís Washington Vita, em sua obra Momentos Decisivos do Pensamento  

Filosófico, no capítulo V (5), a saber: "poderíamos dar o nome de natureza a tudo que é  

meramente objetivo em nosso conhecimento; denominemos ao contrário eu ou intelecto à  

essência de tudo que é subjetivo. Ambos os conceitos são contrapostos. Num princípio o  

intelétco se concebe como meramente imaginante, a natureza como o meramente  

imaginável..." e "a tendência imperativa de toda ciência natural é, pois, chegar ao  

inteligente partindo da natureza" e "o supremo aperfeiçoamento das ciências naturais teria  

de ser a perfeita espiritualização de todas as leis naturais, convertendo-as em leis de  

intuição e do pensamento" e "os fenômenos (o material) devem desaparecer por completo,  

ficando tão-só as leis (o formal)" e "daí procede que, quanto mais surja na natureza as  

conformidades com as leis, tanto mais vai desaparecendo o aparato exterior (envoltura),  

espiritualizando-se os próprios fenômenos, e desaparecendo, finalmente, por completo" e  

"a teoria completa da natureza seria aquela mediante a qual toda a natureza se dissolvesse,  

convertendo-se em intelecto determinado" e "isto há de ser suficiente para demonstrar que  

as ciências naturais tem a tendência obrigada de fazer inteligente a natureza."  

 

Faz-se analogia referente a tudo isto, com um texto de literatura de Joaquim Maria  

Machado de Assis, intitulado "Suje-se, gordo!" constante em sua obra Relíquias de Casa  



Velha, em que o emérito e honroso autor fez avaliação ou análise de um julgamento de um  

crime, sendo que haveria a possibilidade de absolvição do réu, por - pelo visto– caracterizar  

contravenção ou delito ou infração de menor culpa, ou até mesmo, possivelmente, ausência  

de culpa do criminoso, chamado Lopes, e também em face ao fato de que o julgador, que é  

narrador do conto, tinha em mente a possibilidade de ele mesmo delinqüir sem dolo. O  

autor evocou texto famoso bíblico "não queirais julgar, para que não sejais julgados," e  

escreveu assim: "o melhor de tudo é não julgar ninguém para não vir a ser julgado." Pode-se  

fazer uma análise jurídica e social referente a isto, também pensando no Direito natural,  

que definitivamente não é religioso, mas pelos fatores de que numa relatividade humana, e  

por justiça e jurídica emergente, nem sempre o réu é culpado, e nem sempre o autor é  

inocente; e nunca se pode praticar abuso de poder ou abuso de autoridade profissional.  

Contudo entendamos que leis de Nürnberg não foi ratificada por profissionais juristas  

autênticos e dignos.  

 

E menciona-se outro famoso, egrégio e colendo jusfilósofo, Rudolf von Ihering, em sua obra A  

Luta pelo Direito, em que o autor afirma e descreve, no capítulo I que “o objetivo do Direito é a  

paz” e “a manutenção da Ordem jurídica, da parte do Estado, não é senão uma luta contínua  

contra as transgressões da lei;” e “ certas alterações do Direito, feitas por lei, ficam restritas ao  

próprio Direito, construídas pela máquina jurídica, um prego ou cilindro inútil que pode ser  

substituído por outro mais perfeito.” E no capítulo V afirmou “até que ponto nosso Direito atual,  

ou, mais exatamente, o Direito Romano de nossos dias, corresponde às exigências até agora  

mencionadas? Ele está aquém das exigências legítimas de um senso de justiça sadio.”  

 

Termina-se o capítulo com o som intenso e expressivo das vozes dos assassinados pelos  

ditadores do século XX, principalmente pelos nazistas, através das obras musicais de alguns  

dos principais compositores de música clássica erudita, como Krzysztof Penderecki, Hans  

Werner Henze, Luigi Nono, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Giacinto Scelsi, Iannis  

Xenakis, Joji Yuasa, Isang Yun, Bernd Alois Zimmermann, Wolfgang Rihm entre outros. E  

mencione-se o Réquiem da Reconciliacão (Requiem der Versöhnung), uma junta de   

composições em memória das vítimas da Segunda Guerra Mundial, estreada em Stuttgart,  

Alemanha, a 16 de agosto de 1995, ao completar os cinqüenta anos do fim da Segunda Guerra  

Mundial. 

 

EPÍLOGO 

 

Relatório sobre conclusão desta obra: esta obra tenta explicar que definitivamente o jurista  
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israelita e austro-húngaro Hans Kelsen (1881-1973) não criou teorias para o Direito de  

caráter anti-social, não influenciou com idéias ou teorias os regimes políticos ditatoriais ou  

absolutistas, principalmente o nazismo (nacional-socialismo), não participou direta ou  

indiretamente na ideologia e práticas psicopatas desumanas nazistas, não teve suas teorias  

e idéias usurpadas, apoderadas ou apossadas pelos ditadores do século XX e, pelo contrário  

disto, tentou fazer uma teoria jurídica científica, para a qual intitulou Teoria Pura do Direito.  

 

Por meio desta obra, tenta-se absolver o jurista Hans Kelsen de todas as calúnias praticadas  

contra ele, a saber, afirmando-o como fundamentador e legitimador jurídico do fascismo e  

do nazismo.  

 

Conclui-se que o nazismo não possuiu natureza jurídica alguma. Pode-se afirmar que o  

nazismo foi válido, pois somente seria também válido o Tribunal de Nürnberg, para julgar e  

condenar atos e fatos válidos. Esta é a verdade histórica e jurídica!  

 

Hans Kelsen não foi o falso jurista do século XX.  

 

Esta obra também conclui que, definitivamente, o juspositivismo ou Direito positivo não  

causa ou gera, direta ou indiretamente, fatos ou efeitos desumanos de qualquer grau em seu  

modelo ou sistema jurídico, e conclui-se que o juspositivismo ou Direito positivo e o  

jusnaturalismo ou Direito natural possuem natureza e origem comuns, pois foram criados  

pelo homem e têm a função de estudar e normatizar os direitos e deveres do homem para o  

homem, pela necessidade de preservar os seus atos espontâneos e naturais.  

 

 

Cabe salientar que jusnaturalismo e juspositivismo, ou seja, Direito Natural e Direito  

Positivo são apenas teorias sem vida própria; isto é: os juristas se conflituam e brigam entre  

si, incessantemente, por causa de simples teorias que não existem na realidade, como  

Kelsen descreve um fato de ciência natural "do calor que dilata o metal." 

 

Conclui-se que Hans Kelsen não tornou o Direito como mera formalidade coativa. Kelsen  

não reduziu o Direito às normas de leis. É o que se conclui. 

 

Hans Kelsen não pretendeu purificar as leis ou purificar as ciências ou purificar o Direito,  

mas sim quis o autor enfatizar e explicar a ciência jurídica como ciência social, e não  

natural, e também mostrar erros de ideologias jurídicas – mais do que ideologias políticas –  

como os dualismos entre Direito e Estado, e entre Direito público e Direito privado, e entre  



Direito nacional e Direito internacional, para unir e aproximar Ordem jurídica, povo, governo,  

Estado e comunidade; e também voliu e pretendeu Hans Kelsen purificar  

a ciência jurídica de várias ideais populares equivocados sobre justiça, como idéias vazias  

de justiça, e outras todas constantes em seus livros sobre a justiça visada e tratada por  

vários pensadores ocidentais históricos. Porém não podemos confundir "injusto" com  

"desumano!" 

 

Hans Kelsen não pode ser considerado teórico ou pensador neokantiano. 

 

Hans Kelsen não rejeitou Axiologia, e não desrelacionou Direito e Moral. 

 

Para Hans Kelsen deve-se estudar e utilizar o Direito como ele é, mas não como ele deve  

ser.  

 

Juspositivismo e jusnaturalismo são apenas teorias sem vida própria. Aliás não se precisa  

de uma teoria óbvia tautológica (repetitiva) que determine que o Direito seja como ele é por  

natureza humana, que é o fato de ser escrito e obrigatório. E também revogações, acordos,  

Jurisprudências (Decisões dos Tribunais), negócio jurídico, Atos administrativos, e outros  

meios e instituições jurídicas, não necessitam de teorias conflitantes como Direito positivo e  

o natural! 

 

Conclui-se que lei, doutrina e jurisprudência não são fontes de produção do Direito, mas  

sim são meios e instrumentos de produção do Direito, pois nenhuma lei, doutrina ou  

jurisprudência criou a ciência do Direito, e a fonte ou origem de produção do Direito são os  

atos dos Três Poderes, mas também das demais pessoas, as leigas, as não-profissionais, até  

pois muitos juízes solicitam acordos e acolhem pedidos das partes das lides, pois existe a  

Autonomia privada das partes, em transação jurídica, como Kelsen descreveu no livro  

"Teoria geral do Direito e do Estado", no capítulo "transação jurídica."  

 

Os seres humanos não podem ser prejudicados e tampouco ficarem presos ou limitados por  

normas ou leis ultrapassadas ou inviáveis que não solucionam lides. O jurista Lon Fuller  

chamou atenção disto em sua obra intitulada O caso dos exploradores de cavernas, livro  

disseminado e ensinado pelo Prof Wilson Engelmann. Os seres humanos não podem viver  

demasiadamente limitados ou prejudicados por determinações escritas previamente, as  

quais tentam solucionar alguns problemas dos seres humanos, porém acabam por causar  

outros por inviabilizar, reduzir e diminuir a pluralidade dos atos e fatos jurídicos e sociais  

dos seres humanos. Os juristas fazem o Direito para a sociedade, mas não o oposto, o  



Direito tem vida própria como máquina e faz a sociedade para o Direito. Isto é alarmante.  

Parece que nada se aprendeu com o nazismo para evitá-lo. Outrossim os juristas tentam,  

via normas jurídicas, propiciar vida correta e justa à sociedade. Mas por descuido as  

normas vão sendo feitas e aplicadas de modo demasiado e pragmático e não se prevê o  

consequencialismo de tantas normas jurídicas que não pode levar as pessoas ao estado de  

calamidade e caos global ou local. Talvez isto seja o maior legado dos jusnaturalistas, sem  

diminuir ou infringir o legado juspositivista, pois convulsões sociais e a chamada "crise" do  

positivismo jurídico, é, para o autor desta presente obra, não culpa do juspositivismo nem  

do jusnaturalismo, mas sim dificuldade de se ter capacidade jurídica ad hoc para todos os  

dias manter e modificar a ciência jurídica no que necessário e útil etc.  

 

O Direito é originado pelo homem e tem por finalidade o homem. Lei é um conjunto de  

normas jurídicas, e é um instrumento para solucionar conflitos sociais, logo, é para o bem, e  

não para o mal.  

 

E, ademais, outrossim, para Hans Kelsen, as normas de Direito são muito mais científicas e  

precisas e certas do que as normas de justiça populares ou antigas ou filosóficas, bem como  

quaisquer ideais errados sobre o justo, desde Platão até Immanuel Kant (autores que Hans  

Kelsen criticou e argüiu erros). E se fosse para brigar ou competir entre jusnaturalismo e  

juspositivismo, o nazismo, stalinismo, e os pais do racismo antijudeu (e antinegros), podem  

ser muito mais caracterizados de espírito de justiça popular jusnaturalista (volksgeist) do  

que ser caracterizado de Direito Positivo (posto). Porém não podem ser caracterizados nem  

de uma e nem de outra teoria jurídica, mas sim de crimes contra a humanidade ou contra  

minorias.  
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