
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

Direito UFMA 2010.1 

1 – DIREITO E SOCIEDADE. 

� A ADAPTAÇÃO HUMANA – Se caracteriza por ser a necessidade que o ser humano tem 

de modificar-se (Adaptação Interna) e de modificar o ambiente social (Adaptação 

Externa). Como exemplo da adaptação interna se tem o involuntário sistema de 

seleção natural; e a exemplo da adaptação externa, temos o próprio Direito em si, 

como um mecanismo de consolidação do convívio humano em sociedade. 

� O DIREITO E A ADAPTAÇÃO – A relação entre o direito e a sociedade se dá como uma 

via de mão-dupla: tanto a sociedade influencia no direito (o ordenamento jurídico 

deve se ajustar ao meio em que atua) quanto é influenciada pelo direito (já que o 

direito vem impor um padrão de comportamento, padrões de convivência). 

� O DIREITO E A COLETIVIDADE – O direito não corresponde às necessidades 

individualismo, mas a uma carência da coletividade. A sua existência exige uma 

equação social. Só se tem direito relativamente a alguém. O homem que vive fora da 

sociedade vive fora do império das leis. O homem só, não possui direitos nem deveres. 

“Ubi societas, ibi jus” – Onde existe sociedade, aí também existirá o direito. 

� O direito tem o caráter de organizar os grupos sociais como um todo, sempre se 

adequando às sociedades, haja vista que nenhuma sociedade é igual à outra. Tem-se 

assim um caráter MUTÁVEL do direito – A adaptação do direito, tendo como base a 

cultura de determinado povo, é influenciada pelos valores e formas de pensar 

presentes ali. 

� Desde que as primeiras sociedades surgiram, o direito também surgiu – independente 

do seu nível de ‘complexidade’. Antes, era visto como “a arte do bom e do justo”, 

porém essa característica não pode mais ser vista como correta porque nem sempre o 

direito beneficia o bom e o justo, já que nem todos são beneficiados. 

SOCIEDADE DE CONSENSO                      X                      SOCIEDADE DE CONFLITO 

          - normalidade – estado padrão                                                       - conflito necessário para o                            

              “todas as pessoas iguais”                                                                desenvolver da sociedade                  

NOTA: “A sociedade cria o direito e, ao mesmo tempo, se submete aos seus efeitos.” (PAULO 

NADER) 

1.1 e 1.2 – O QUE É E POR QUÊ DIREITO? 

 

� O SER HUMANO FOI PROGRAMADO PARA VIVER EM SOCIEDADE – É na sociedade que 

o homem encontra o ambiente propício ao seu pleno desenvolvimento, através da 

interação social – interindividual e intergrupal. 

� A AÇÃO DO DIREITO – O direito tem a função de favorecer o amplo relacionamento 

entre as pessoas e os grupos sociais. Estabelecendo o lícito e o ilícito segundo os 

valores e ideologias da sociedade. A pluralidade do direito se focaliza de acordo com 



as características de tal sociedade. O certo e o errado é uma questão de ponto de 

vista. 

� “A sociedade sem o direito não resistiria, seria anárquica, teria o seu fim. O direito é a 

grande coluna que sustenta a sociedade. Criado pelo homem, para corrigir a sua 

imperfeição, o direito representa um grande esforço, para adaptar o mundo exterior 

às suas necessidades de vida 

� O DIREITO COMO UM ESTUDO CIENTÍFICO – Uma construção teórica que não pode se 

revestir de caráter absoluto, mas sim, retificável. Haja vista o processo contextual do 

direito, para o suprimento das necessidades sociais, e os diversos métodos de 

investigação jurídica. 

1.2.1 – DIREITO E LEI: O DIREITO POSITIVO – O direito como fenômeno jurídico e social que 

visa à interação das leis com a população com o propósito de se manter o equilíbrio da 

sociedade, se embasa nas LEIS + SOCIEDADE. O Direito Positivo, por se caracterizar nas leis, 

deve ser prático e revelar-se mediante as normas orientadoras da conduta social. A norma 

jurídica como instrumento de definição da conduta exigida pelo Estado. 

NOTA: O direito positivo estabelece a principal dicotomia sobre a origem e eficiência do Direito 

com o Direito Natural que, fundamenta um Direito imutável e concebido naturalmente ao 

homem, como um direito puro. 

1.2.2 – A UNIVERSALIDADE DO FENÔMENO JURÍDICO – O fenômeno jurídico deve ser visto 

como um fato social de uma sociedade. Cabível de observações e julgado de acordo com as 

normas que regem tal sociedade. A universalidade do Direito se faz através do fato, dos 

valores que acarretam a esse fato e do caráter científico do direito (normas e princípios 

jurídicos) 

1.3 – PODER POLÍTICO, ESTADO E IDEOLOGIA. DEMOCRACIA E LEGITIMIDADE – O direito 

positivo enquanto norma jurídica se classifica como uma forma de poder, haja vista que 

representa as vontades e ideologias do estado. A sociedade, baseada na solidariedade 

orgânica, apresenta diversas formas de pensar e, por assim se dizer, diversos pontos de vista 

que quase nunca serão abarcados pelo sistema jurídico. 

� IDEOLOGIA – sistema de idéias peculiar a determinado grupo social, condicionado 

quase sempre pela experiência e interesses desse grupo. A função ideológica consiste 

na conquista ou conservação de determinado status social no grupo. A ideologia pode 

estar em harmonia com valores que prevalecem na própria sociedade, ou opor-se a 

eles, não deixa, entretanto, de ficar afetada pela experiência dentro dessa sociedade. 

Uma ideologia (de poder) acaba se acentuando para o benefício de um determinado 

grupo. 

NOTA: Tal concepção de sociedade pluralista, muitas vezes ajuda no processo coercitivo de 

legitimação de um direito que nem sempre irá ajudar quem realmente está com a “razão” – as 

ideologias de poder regem a direção do direito que, irá oprimir ou ajudar um determinado 

grupo. 



NOTA: “A paz é a luta por outros meios” (FOCAULT) – O direito, como mecanismo de 

regulamentação do convívio da sociedade, estabelece essa relação política de poder 

teleológica, com o intuito de garantir essa “paz”. 

NOTA: O ESTADO E A TEORIA DO CONTRATO SOCIAL – “O contrato social é uma idéia ligada ao 

estado de natureza. Quando os homens passaram do status naturae para o status societatis, 

teria havido um pacto de harmonia, por força do qual se obrigariam a viver pacificamente. 

Concomitantemente, ou em um segundo momento, o povo, criado pelo pactum unionis, firma 

um outro contrato, o pactum subjectionis, em virtude do qual os homens em sociedade se 

submetiam a um governo por eles escolhido.”(PAULO NADER) 

1.4 – IGUALDADE PERANTE A LEI E A DESIGUALDADE SOCIAL – Tendo como base o caráter não-

casuístico da lei, estabelece-se uma adaptação da norma jurídica independente do fato 

concreto – onde todos são julgados iguais perante a lei. A lei se aplica independente da classe 

social em que tal indivíduo se situa. Mesmo que, em muitas vezes, sejam favorecidos pelos 

valores que regem o direcionar do direito. 

NOTA: O CONHECIMENTO VULGAR (SENSO COMUM) X CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

- O Senso Comum capta o conhecimento pelos sentidos e o Conhecimento Científico, de forma 

empírica (experimental). 

- Não podemos estabelecer se um é mais correto do que o outro porque, muitas vezes, os dois 

tiram a mesma conclusão, se confundindo. Um físico não precisa calcular o tempo necessário 

para atravessar uma rua e uma nuvem escura nem sempre significa que vai chover. 

2 – AS ESCOLAS DE PENSAMENTO JURÍDICO E A CIENTIFICIDADE DO DIREITO 

� A CIENTIFICIDADE DO DIREITO – O direito apresenta a relação fundamental entre 

sujeito e objeto. Sendo assim, essa relação da sociedade com as leis, tendo como 

objetivo manter o equilíbrio de convivência social. É caracterizado como ciência 

também por utilizar um método de pesquisas de conhecimento que, se diferencia de 

acordo com as várias escolas jurídicas. O direito como a ciência das regras obrigatórias 

(haja vista a obrigatoriedade de o homem viver em sociedade e do contrato social de 

convívio pacífico) que presidem às relações dos homens em sociedade. 

� O ATO DE CONHECER – “TEORIA DO CONHECIMENTO” – Por ser uma ciência, há uma 

discussão sobre a origem do conhecimento, debatida entre as correntes do 

EMPIRISMO e do RACIONALISMO (Idealista): 

1. EMPIRISMO  

- Juspositivismo 

- “O conhecimento nasce do objeto” (experiência) 

 - Ao sujeito seria dado apenas o trabalho de “saber ver”, registrar e descrever o objeto. 

- “Toda preposição não verificável empiricamente é metafísica, não tem sentido” (AUGUSTO 

COMTE) 



NOTA: De acordo com as teorias neopositivistas, através da experiência, só podemos atingir o 

singular, as constatações sensíveis. Mas, a LÓGICA e a LINGUAGEM, nos fazem sistematizar o 

conhecimento, construindo o SABER UNIVERSAL. 

- Conjunto normativo em oposição aos princípios idealistas do direito natural. 

- Norma jurídica como elemento fundamental.  

NOTA: ESCOLA DA EXEGESE e o método gramatical 

- Nasceu para a interpretação normativa das leis. Explicação jurídica dentro de textos legais, 

mesmo sem grandes questionamentos sobre a validade ou adequação às condições sociais – 

Construção teórica do direito como simples interpretação dos textos legais. 

- O direito emana das normas jurídicas criadas pelo Estado. 

- “FORMALISMO DOGMÁTICO” – rigidez normativa, a hermenêutica bitolada – interpretação 

sem surgimento de ponto de vista, ignorando a causalidade dos fatos. 

NOTA: “O positivismo da Exegese constituiu a expressão jurídica da burguesia ascendente, 

recém-instalada no poder, que precisava, para manter-se, estabelecer a crença na validade 

formal da lei, em valores ideais absolutos.” 

2. RACIONALISMO 

- Jusnaturalismo 

- O ato de conhecer está no sujeito. O objeto é mero ponto de referência. O objeto pode ser 

tão irrelevante que, em sua forma extrema – o idealismo – ele é posto de lado. Em uma forma 

mais moderada, temos o intelectualismo que atribui à razão o papel de conferir validade 

lógico-universal ao conhecimento, embora considere um pouco da experiência do empirismo. 

- Se baseiam em princípios apriorísticos e metafísicos, validados pela própria consciência, do 

“dever ser”. 

3. CRÍTICA AO EMPIRISMO E AO RACIONALISMO: A DIALÉTICA 

- Alguns pensadores observaram que o estudo do sujeito e do objeto deveria ser feito com 

uma visão única, como um processo só. Temos como exemplo Hegel e Kant. Este último 

defendia a tese de que não há conhecimento sem intuição cientifica, porém, tal conhecimento 

é de base empírica e só são validados quando os dados sensoriais são coordenados pela razão. 

- Intelectualismo 

 - A DIALÉTICA JURÍDICA critica o caráter extremista do idealismo (de teor “metafísico”) e do 

empirismo (de caráter puramente absoluto) – “Ora um normativismo estéril (POSITIVISTA), ora 

um reflexo idealista dos fatos sociais (NATURALISTA). A auto-legitimação dessas duas 

correntes dificultam o trabalho dialético necessário para um direito justo, que jamais aceita 

como definitiva uma preposição, à luz de que a dialética é crítica, dinâmica e renovável. Tal 



ramificação do “ato de conhecer” terá como representante Miguel Reale e o 

Tridimensionalismo Jurídico. 

- As EPISTEMOLOGIAS DIALÉTICAS defendem um ANTIDOGMATISMO. Nem um nem outro. 

Aberto à construção de um pensamento auto-crítico como modelo. 

 

2.1 – O JUSNATURALISMO 

• No Pensamento Clássico –  

- Existe independentemente do fato, é ensinado pela própria natureza aos animais. Universal 

(comum a todos os povos), perpétuo (valido a todas as épocas) e imutável, por não levar em 

conta os costumes ou valores de uma determinada sociedade, se aplica de uma mesma forma 

para todas as sociedades. Para alguns, também chamado de “Providência Divina”. 

• No pensamento Medieval – 

- Existe na natureza da criatura. Participa de um conjunto mais abrangente das normas a se 

seguir, ou seja, quando a lex naturalis for muito ampla, deverá ser usada a lex positivum. 

• No pensamento dos jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII –  

- Grotius: é a natureza racional da ação humana. (...) é a voz interior da natureza dentro do 

homem. 

- Leibniz: é uma necessidade moral que traduz a razão eterna, inata em todos os seres 

humanos como expressão da inteligência de Deus, enquanto autor na natureza. 

- Thomasius: Os princípios do direito natural devem reger a conduta humana. 

NOTA: O legislador deve ser ao mesmo tempo, um observador dos fatos sociais e um analista 

da natureza humana, todo esse processo baseado na RAZÃO. 

NOTA: A escola de Direito Natural apresentava os seguintes fundamentos: a natureza humana 

como fundamento do direito, o estado de natureza como suposto racional para explicar a 

sociedade, o contrato social e os direitos naturais inatos, além do abstracionismo e da 

metafísica. 

NOTA: Para ROBERTO LYRA FILHO, o Direito Natural se divide em 3 tipos: 

a. COSMOLÓGICO 

- Ligado ao cosmo, ao universo físico. Embasado na ordem natural das coisas. Encontrado na 

própria natureza. 

b. TEOLÓGICO 

- Direito como lei divina, advinda de Deus aos sacerdotes que, passam ao povo a 

conduta/regra que deve ser obedecida. 



c. ANTROPOLÓGICO 

- Direito do homem. Seu produto ideológico favorece a classe social em ascensão: a burguesia. 

Quando chegam ao poder, trocam o direito natural pelo direito positivo, para assim, terem um 

controle legitimado do totalitarismo. 

 

2.2 – O POSITIVISMO JURÍDICO 

• No pensamento clássico –  

- Não importa a origem da lei. O que realmente importa é como ela é usada, uma vez 

sancionada para atuar nos fatos sociais. Sua eficácia é presente nas comunidades políticas 

singulares em que ele foi criado e adaptado. O fato social é regido pelas leis escritas e não 

escritas criadas pelo próprio homem. Diferente do direito natural, uma norma pode ser 

anulada ou mudada de acordo com os costumes vigentes na sociedade em questão. 

• No pensamento medieval –  

- Diferente do direito natural na idade média, o direito positivo era uma criação humana. 

Porém, a concepção natural não era totalmente descartada, já que, o direito positivo era mais 

utilizado para especificar um caso em que o direito natural se tornava muito amplo. 

• No pensamento dos jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII 

- Se relaciona com o Estado como criador do direito positivo. As normas são criadas e aplicadas 

pelo Estado. Sancionado não pela razão em conjunto do direito natural a todos, mas pela 

vontade de um legislador – Neste ponto PAULO NADER cita o caráter legitimador de regimes 

totalitários ao direito positivo. 

NOTA: Para ROBERTO LYRA FILHO, o Direito Positivo se divide em 3 tipos: 

a. LEGALISTA 

- Voltado unicamente para a lei. Normativismo ortodoxo mesmo quando aborda um caráter 

subjetivo (costumes). 

b. HISTORICISTA-SOCIOLOGISTA 

- Se aplica onde não há leis escritas (típico commow Law e direito consuetudinário – dos 

costumes). Voltado para o sistema de controle social, muitas vezes controlando o sistema 

totalitário. O Estado como porta-voz da classe dominante que, outorga sua cultura perante a 

classe ‘inferior’. 

 

c. PSICOLOGISTA 

- Individualiza o caráter coletivo de poder, dando soberania a uma figura carismática que, 

muitas vezes, acaba se tornando um líder autoritário. 



2.3 – A SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA ENTRE JUSNATURALISMO E JUSPOSITIVISMO 

- DIREITO POSITIVO E NATURAL: UMA DICOTOMIA ENFRAQUECIDA (TÉRCIO SAMPAIO) 

 A influência dessa dicotomia Direito positivo e direito natural provém do século XVIII, 

onde o jusnaturalismo aparecia como um conjunto de direitos e deveres que se aplicavam às 

relações entre os seres humano, e o direito positivo, de forma análoga, era o direito posto, o 

direito positivado ou pelos costumes ou pela decisão expressa da autoridade 

institucionalizada. Esta dicotomia, quanto ao caráter teórico-dogmático ainda é presente até 

hoje, por servir de base para as mais diversas escolas jurídicas, porém, quanto a um sistema 

operacional do direito, de classificação de normas jurídicas decidíveis, perdeu a força. Sua 

importância mantém-se mais nas discussões sobre a política jurídica, na defesa dos direitos 

fundamentais do homem, como meio de argumentação contra a ingerência avassaladora do 

Estado na vida privada ou como freio às diferentes formas de totalitarismo. Tanto o direito 

natural foi “positivado” com a Constituição, quanto o direito positivo foi “naturalizado”. 

NOTA: O Direito “Avalorativo” – Apesar de ter um caráter axiológico por ser regionalista, o 

direito em si não deve apresentar qualquer tipo de valor que embase esta dicotomia, já que 

apresenta valores ético-moralistas (e ideológicos). Sendo assim, o direito não pode apresentar 

“tendências” para nenhum lado. 

2.4 – A ESCOLA HISTÓRICA – SAVIGNY 

- Individualidade e variedade histórica do homem – Criticava o direito natural e seu caráter 

racionalista e imutável. O historicismo considerava o homem na sua individualidade e na 

evolução histórica da moral. Uma visão mais concreta e social do Direito. Não existe uma única 

idéia de Direito, já que este se modifica historicamente. 

- Irracionalidade – O caráter irracional da história, contraposto ao racionalismo hermenêutico 

dos iluministas jusnaturalistas. A história não se fundamenta na razão, nos cálculos, mas sim, 

na não-razão, na paixão, no sentimento (“o lado misterioso que existe na alma humana”) 

- Pessimismo Antropológico – “a história é uma contínua tragédia!” – Os historicistas não 

acreditavam no progresso defendido pelos iluministas (racionalistas). Eram puramente 

conservadores, tanto ao fato dos costumes históricos, quanto as questão do normativismo 

jurídico na Alemanha: se opondo ao normativismo da Exegese – Apego à tradição. 

- Saudosismo Romântico – Viam nas civilizações primitivas o idealismo essencial para o Direito. 

Tal conservadorismo se atava ao direito romano. 

- Sentimento de tradição – Por apenas idealizarem as sociedades primitivas, não eram 

totalmente aversos ao desenvolvimento: valia aquilo que era consagrado pelo tempo, à 

construção da tradição como mecanismo de evolução. 

NOTA: As regras para interpretar o direito, apesar da ausência do normativismo, 

caracterizaram uma certa cientificidade à escola histórica. Tal cientificidade somada à exegese, 

fundamentará as bases de Kelsen e a escola normativista. 

 



2.5 – A ESCOLA SOCIOLÓGICA – A SOLIDARIEDADE SOCIAL – DUGUIT 

- Bastante fundamentada nos fatos sociais – como componente dos fenômenos sociais, ligados 

ao direito através da causalidade – e na idéia durkheimiana de “solidariedade” – mecânica e 

orgânica – onde o direito seria o fruto do trabalho dos diferentes indivíduos para um bem 

comum. “O direito como produto da solidariedade social” (AGOSTINHO RAMALHO) 

- Por ter como base o Fato Social, defendia a experimentação, a comprovação científica dos 

fatos em prol do desenvolvimento jurídico – “A partir da observação dos fatos se cria o corpo 

do direito, que cresce com as experiências.” – visão fática do direito – “Formação do corpo 

teórico-científico que constituirá a base para uma elaboração jusnormativa.” 

- DUGUIT foi contra o formalismo normativo (a hermenêutica bitolada – rigidez normativa) da 

Exegese, e contra a consciência abstrata da escola histórica. Positividade durkheimiana de 

tratar o fato social como coisa, analisando o indivíduo para uma concepção coletiva. 

2.6 – A TEORIA DO FIM DO DIREITO: IHERING  

- “A vida do direito é uma luta – uma luta dos povos, do poder estatal, das classes e dos 

indivíduos, representando os esforços humanos para se domesticar. De fato, o direito só tem 

significado como expressão de conflitos.” 

-Ihering constituiu as bases do direito objetivo x subjetivo. Defendendo o direito adquirido 

pela luta (subjetivo) em oposição ao direito imposto pelo Estado (conjunto normativo jurídico). 

Lutar pelo seu próprio direito (subjetivo), você também estará lutando pelo direito coletivo 

(objetivo). 

- Criticava a escola histórica de Savigny (romantismo e conformismo) e a ideia de um direito 

criado plenamente e espontâneo. Ihering defendia a formação do direito através das lutas – 

“lutas dialéticas para a construção processual do direito”. O caráter evolutivo se dava pelas 

interpretações das normas, criticando o formalismo dogmático (normativismo). 

- “A paz é a luta por outros meios” (FOCAULT) 

2.7 – O CULTURALISMO JURÍDICO – “O EGOLOGISMO JURÍDICO: COSSIO” 

1. EGOLOGISMO – CARLOS COSSIO – idealista 

2. RACIOVITALISMO – RECASENS SICHES – empirista  

3. TRIDIMENSIONALISMO – MIGUEL REALE – dialético  

- O egologismo baseava-se não no fato, nem na norma ou no valor axiológico, mas sim, na 

conduta humana, tendo em vista a pluralidade (subjetividade) do ser humano. A cultura como 

modeladora do direito. As normas (mecanismo que disciplina a conduta) e os valores em 

questão. Dimensão fática e não normativa. Os valores intrínsecos na cultura – evidenciados 

pela CONDUTA PADRÃO – transformam o direito. (1) 

NOTA: “Através dessas normas que as diferentes condutas podem ser classificadas como lícitas 

ou ilícitas”. Considerando conduta e norma simultaneamente, superou o normativismo de 

Kelsen (AXIOLOGIA E FACTUALIDADE) (1) 



- Através das manifestações culturais o homem transformava a sociedade (e o direito) em 

benefício próprio – “O direito axiológico como produto do homem.” “A norma como 

instrumento de expressão – apenas estabelece a posição da conduta vigente”. (1) 

- Baseado na teoria de Ortega e Gacê (?) da “Razão Vital” – na qual, não podemos nos basear 

pela dedução, mas sim, na razão vital. (2)  

- O direito contextual – se adéqua ao contexto histórico-temporal; fazendo análises em uma 

abordagem social. O juiz deve utilizar as leis conforme o contexto histórico-temporal da 

sociedade. (2) 

2.9 – A TEORIA TRIDIMENSIONAL DO DIREITO: MIGUEL REALE – coloca na base de estudo 

fenomenológico, o fato, o valor e a norma. O direito deve(ria) ser estudado em seu tríplice 

aspecto histórico-social, axiológico e normativo, nunca separados, mas sim, em uma unidade 

de relação. (3) 

- “realiza historicamente um valor através de uma norma de conduta” “O Direito é uma norma 

que se baseia num fato e visa assegurar um valor”. (3) 

- o fato e o valor se conflitam hermeneuticamente na criação da norma, a qual não pode ser a 

única base do estudo do direito – criticando assim, o normativismo da teoria pura de Kelsen. 

(3) 

- Caráter COMPREENSIVO-NORMATIVO – histórico-axiológico e as leis jurídicas – A norma 

exerce o papel dinâmico de integrar o elemento fático ao elemento axiológico. 

2.8 – A TEORIA PURA DO DIREITO: KELSEN 

- Kelsen foi o maior representante do normativismo dogmático contemporâneo. Abarcou ao 

máximo a escola histórica, mudando a consciência coletiva idealista. Adotou o normativismo 

da Exegese, renovando os padrões hermenêuticos. 

- Kelsen iniciou uma fundamentação do direito como ciência através de seu normativismo 

como ferramenta fundamental. Para ele, os valores transformam a essência do jus. Porém, não 

nega sua existência, pois, em sua teoria pura, ele tentou criar uma identidade do Direito, 

desvinculada de qualquer outra ciência. 

- O dever ser: seguir as normas, caso contrário, sanções. 

- Validade das normas: “Não existem normas verdadeiras ou falsas, e sim, validadas e 

invalidadas. Kelsen observava a validade no caráter FORMAL (se a norma obedeceu os pré-

requisitos para ser norma) enquanto Ferrajoli (garantismo jurídico) a analisava sob um aspecto 

mais MATERIAL (se a norma estava em harmonia  com a sociedade). NOTA: O garantismo 

jurídico não se desvinculou totalmente da teoria kelseniana, apenas acrescentou o aspecto 

material. 

- Supervalorização do legislador 

- A lei como um objeto puro: sem ideologias, política, economia. 



- A teria pura do direito – teoria jurídica purificada de ideologias, com objetividade e exatidão, 

abordando unicamente as normas – não extinguindo as ciências naturais, mas afastando-as. 

- Norma jurídica e norma (hipotética) fundamental – As normas jurídicas tem sua validade 

enquanto são eficazes, quando tal eficiência é questionada, devemos partir para as “normas 

fundamentais” (de validade “globalmente eficaz”) principiológicas que, denotam o ‘dever agir’ 

de forma harmoniosa com a Constituição vigente. Logo, a norma fundamental legitima a 

norma jurídica – “a norma jurídica será aprovada se seguir os padrões da norma fundamental – 

da constituição”. Pouco tempo depois, o próprio Kelsen duvida da existência das normas 

fundamentais.  

- Validade, Efetividade e Eficácia das normas – A validade da norma se alcança a partir do 

momento em que ela não entra em detrimento com nenhuma outra norma ou conduta da 

sociedade, sendo assim, legitimada pelo estado. Pegando um exemplo para explicar 

Efetividade e Eficácia, temos um alto nível de acidentes de carros em uma cidade, e foi 

validada uma norma que obrigasse que todas as pessoas deveriam lavar as mãos antes de sair 

de casa para evitar tais acidentes. A efetividade fora alcançada, pois todos estavam lavando as 

mãos, porém, a eficácia não, já que, mesmo lavando as mãos, os acidentes não diminuíram. 

- Conceito de Subsunção – Ato de enquadrar o fato às normas. Aplicação das normas nos fatos 

sociais. Um juiz aplicar a pena de x anos a alguém que infringiu o art. 121 CP, matar alguém, 

haja vista que essa pessoa se “enquadrou” nos aspectos fundamentais desta lei. 

- Norma jurídica e proposição jurídica – A norma jurídica, para Kelsen, é um comando 

positivado pelo estado (legalista-normativo), prescreve a sanção. Enquanto a proposição 

jurídica seria a estrutura, a conduta lógica que a norma induz - um juízo hipotético. Em sua 

formulação, Kelsen abordou apenas o lado ilícito; observando por este modo, Carlos Côssio 

criticou a teoria kelseniana defendendo que a proposição kelsenina deveria conter no 

enunciado tanto o cumprimento quanto a desobediência da mesma. 

- Sistema Dinâmico e sistema Estático – Se caracterizam como formas de classificação das leis. 

Enquanto no sistema estático se observa as normas como reguladoras da conduta humana 

através de sanções, o ato ilícito, o dever..., no sistema dinâmico se observa a produção 

normativa e a aplicação das leis através da validade, do fundamento último do direito, das 

lacunas (ausência de norma jurídica geral para um caso particular). 

NOTA: Tal teoria é bem vista aos regimes totalitários por não aceitar indagações. O jurista se 

torna um mero intérprete da legislação vigente, aceita como um dogma e jamais questionada. 

2.10 – A DIALÉTICA SOCIAL DO DIREITO: ROBERTO LYRA FILHO 

- A lei emana do direito – “O Direito não se esgota na lei” – reduzi-lo à pura legalidade é 

reduzi-lo a uma dogmática. 

- As ideologias jurídicas – para Lyra Filho, as ideologias criam uma falsa realidade, uma certeza 

ilusória relacionada à divisão de classes – sempre a favor de uma classe dominante em 

imposição a uma classe dominada. Logo, o jurista não pode aceitar as ideologias como se elas 



contivessem toda a verdade do direito, muito pelo contrário, ele deve analisar todas as 

interpretações, a fim de se estabelecer um limite ideal para a concretude do direito. 

- Superação do direito positivo e do direito natural – Só será possível através de uma análise 

crítica acerca de um processo histórico-social. E, para alcançar esse objetivo, Roberto Lyra 

Filho utiliza a Sociologia como ferramenta fundamental. Essa abordagem sociológica 

acompanhada de um estudo histórico, visando a esquematização do direito, demonstra a 

verdadeira essência jurídica. Lyra Filho defende uma visão dialética do direito para reformular 

as ideologias jurídicas.  

- “O direito não significa normas, mas sim uma busca constante por uma verdade sempre em 

construção. Há direito fora das leis.” (LYRA FILHO) 

2.11 – A NOVA ESCOLA JURÍDICA BRASILEIRA E DIREITO ALTERNATIVO 

- Fundada por Roberto Lyra Filho, a NAIR é fundamentada na dialética social do direito e, 

conseqüentemente, na sociologia jurídica, com o intuito de restabelecer a dignidade política 

do direito. 

- Como teoria dialética do direito, essa escola não toma a norma como objeto único do direito 

(nem tampouco como sanção), não reconhecem o estado como único capaz de normar e 

sancionar. 

- Justiça histórica e completa, determinada na luta de classes, refletindo a dialética de 

opressores e oprimidos. 

- “O direito não é, portanto, uma ordem natural e fixa, nem uma ordem social concreta, nem 

sequer uma ordem que troca de conteúdo dentro de parâmetros conceituais ou substanciais 

do estado ou da razão pura.”  

- Para Lyra Filho, o verdadeiro jurista há de ser também um cientista social, sob a pena de não 

ser nada, cientificamente; e assim, deve procurar a colaboração mais fecunda com o sociólogo, 

impedindo um enveredamento a campos dogmáticos. 

- O DIREITO ALTERNATIVO – na marcha de observarmos o direito sob uma ótica crítico-

sociológico, temos o direito alternativo como efetivador de uma sociedade mais democrática. 

- Critica o aspecto positivista tecno-formal-normativista do direito, enquanto seu apego 

excessivo à lei. Instaura-se uma visão hermenêutica no sentido de aproximar o direito do fato 

ocorrido sob análises das contradições, ambigüidades e lacunas – uma nova forma de visão, 

leitura e interpretação. “...o magistrado busca flexibilizar a aplicação da norma em face dos 

dados reais da sociedade, levando em conta a justiça social.” 

- A principal crítica contra o direito alternativo se fundamenta no fato de que tal julgamento 

pode ser feito a “gosto próprio”, sem qualquer critério legal. Contudo, a defesa faz-se valer de 

que esse movimento não representa uma subversão total do direito positivo, mas sim, a uma 

crítica ao dogmatismo normativista, como uma escola socialmente adaptada e atenta às 

contradições sociais, baseada no pluralismo jurídico. 



NOTA: ESCOLA REALISTA – O REALISMO JURÍDICO. 

- Baseou-se na realidade factual.  

- Critica o dever ser da escola jusnaturalista, e aplica as normas baseadas no ser, no fato social. 

- As eficácias das leis diferenciam-nas entre criadas x aplicadas, ou seja, uma lei criada porém 

não utilizada eficazmente a torna inútil ao direito.  

- O realismo jurídico dá superioridade de decisão ao juiz que, não é apenas um aplicador da lei, 

mas, observando o fato social, pode decidir algo superior à lei. Tais controvérsias criadas entre 

os juízes originam a evolução do direito. 

- “O juiz tem autonomia – devido ao pluralismo da sociedade – de se por sobre o normativismo 

jurídico.” – típicos sistemas da “commow Law” e da “lei Consuetudinária” 

- Critica o caráter metafísico do positivismo, onde a lei é deontológica (do dever ser) – o juiz 

apenas aplica as leis criadas pelo legislador. O realismo defende a posição ontológica do 

direito, onde o legislador apenas cria as normas, que serão interpretadas de acordo com o fato 

social. 

- Se aproxima do positivismo na questão de analisar o contexto histórico e as conquistas já 

realizadas anteriormente. Defende também a base irracional do historicismo. 

- Como uma escola atual, se comporta entre a “dicotomia enfraquecida”: rejeita tanto o direito 

natural quanto o direito positivo (absoluto) – aderindo à hermenêutica e à linguagem. 

NOTA: O GARANTISMO JURÍDICO 

- A teoria geral do garantismo jurídico foi formulada por Luigi Ferrajoli nasce como uma 

resposta às questões sobre a imensa disparidade entre teoria e prática dos direitos 

fundamentais do homem, aprisionados pelo caráter dogmático das leis. 

- Ferrajoli apontou as limitações e as imposições normativas onde as leis devem agir, para 

assim, concretizar o “estado de direito” como um sistema efetivo de garantias para os 

cidadãos. 

- Cabe ao intérprete fazer com que as garantias dos cidadãos (presentes na própria 

Constituição), algumas vezes intrínsecas nas leis, venham à tona – desmascarando a 

desconformidade da lógica jurídica dos “donos do poder”. 

- Críticas às falácias normativas das leis – ao dogmatismo “incontestável”.  

-#FUNÇÃO SOCIAL DA HERMENÊUTICA E MÉTODOS HERMENÊUTICOS (TÉRCIO SAMPAIO)#- 

 A idéia de que a língua dos deuses é inacessível aos homens é antiga. Hermes, na 

mitologia grega, era um intermediário entre os deuses e os homens, de onde vem a palavra 

hermenêutica. A dogmática hermenêutica, já dissemos, faz a lei falar. A hermenêutica jurídica 

é uma forma de pensar dogmaticamente o direito que permite um controle das conseqüências 

possíveis de sua incidência sobre a realidade antes que ela ocorra.  



 Os métodos de interpretação são, na verdade, regras técnicas que visam à obtenção 

de um resultado. Com elas procuram-se orientações para os problemas de decidibilidade dos 

conflitos. Esses problemas são de ordem sintática, semântica e pragmática: 

1. Sintática – interpretação gramatical. Uma falsa interpretação pode acarretar vários 

resultados. 

2. Semântica – sentido/significado. O próprio dicionário jurídico.  

3. Pragmática – interação entre os interlocutores. Preocupação com o entendimento. 

- TÉRCIO SAMPAIO analisa o discurso do direito como a própria linguagem. Pois interpreta a 

norma como ela deve(ria) ser passada, abrindo um leque de interpretações, não se limitando a 

uma ou outra acepção, como muitas escolas faziam. 


