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VII

apreseNTação

Passados 80 anos da publicação da primeira versão da Teoria Pura do Direito 
estariam Hans Kelsen, assim como Norberto Bobbio, os maiores representantes 
do positivismo, fora dos debates que procuram pensar o direito a partir de um 
paradigma normativo? Teriam, estes dois grandes juristas, sido relegados a um se-
gundo plano no campo da teoria jurídica contemporânea? As profundas mudanças 
epistemológicas que atravessaram a ciência jurídica nos últimos vinte anos foram 
capazes de suplantar o reinado da norma e/ou do ordenamento? Para pensar estas 
e outras tantas questões, reunimos, nesta obra, alguns dos principais teóricos con-
temporâneos que tem na sua trajetória uma história de reflexão sobre o positivis-
mo jurídico e seus problemas correlatos. 

Os trabalhos que aqui se encontram tem uma unidade muito clara, qual seja, 
a procura pela reflexão para além de Hans Kelsen e Norberto Bobbio (doravante 
Kelsen e Bobbio). Não se perseguiram elucidações de questões conceituais, embora 
vários textos nos auxiliem na compreensão destes dois sofisticados juristas. Buscou-
-se, antes de tudo, a possibilidade de pensar a relação global que estes mantêm com 
o Estado, o direito e a democracia. O que une estes trabalhos é, assim, a tentativa de 
demonstrar como Kelsen e Bobbio dialogaram com os problemas que lhes foram 
caros durante suas vidas e, principalmente, de que forma estas questões repercutem 
contemporaneamente. O resultado, sem dúvida, irá surpreender o leitor. 

No trabalho que abre este livro, ¿Pór qué volver a Kelsen? ... desde otro lu-
gar, Alicia Ruiz inicia compartilhando suas primeiras aproximações com Kelsen 
e como a superação de um modelo de filosofia do direito comprometida com um 
referencial analítico despertou a vontade para ir além das notas mais conhecidas 
do jurista de Viena. Para tanto, Alicia assume três premissas: a) a importância 
dos trabalhos kelseniano que tiveram seu alcance desprezado pelos positivistas; b) 
algumas reflexões sobre o aspecto político de sua obra; e, c) o papel do Tribunal 
Constitucional e suas relações com a democracia e a Constituição política. O texto 
irá demonstrar que, contrariamente às interpretações restritivas, Kelsen não ignora 
nem o poder, nem a política. Apenas, lembrará muito oportunamente Alicia, que 
estes não estão abarcados pelo recorte epistemológico da Teoria Pura do Direito. 

Complementar e ao mesmo tempo antagônico, o trabalho de Cecilia Ca-
ballero Lois, Constituição e unidade política em Hans Kelsen: uma análise 
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a partir do funcionamento do Tribunal Constitucional e sua relação com 
o parlamento, tem por objetivo debater algumas das principais características 
da Constituição em Kelsen. A escolha deste tema justifica-se pelo fato de que, 
para a autora, para atingir o âmago deste conceito, faz-se necessário percorrer 
detalhadamente os elementos que compõe o corpus da Teoria Pura do Direito, 
tentando esclarecer o sentido primordial atribuídos a cada um deles. Neste senti-
do, o texto de Cecilia cumpre uma dupla função: auxilia o leitor a compreender 
conceitos chaves, tais como pureza, norma, sanção, ser, dever ser, validade, nor-
ma fundamental, entre outros, para, assim, chegar à Constituição. Será a partir 
deste conceito que Cecilia irá enfrentar a relação entre o liberalismo e a função 
que Kelsen atribui ao parlamento. Da mesma forma que a professora Alicia, o 
objetivo aqui também será desfazer equívocos grosseiros que perpassam a obra 
de Kelsen. Contudo, as duas professoras diferem nas interpretações que fazem 
desta relação, deixando em aberto questões que serão abordadas no terceiro e no 
quarto capítulo deste livro.

Assim, prosseguindo com a análise das relações entre positivismo, democracia 
e jurisdição constitucional, o professor Carlos Magno Spricigo, em seu texto De-
mocracia e federalismo no normativismo jurídico do Século XX, avança abordan-
do outras importantes questões kelsenianas. Segundo Carlos Magno, para entender 
o papel que desempenham cada uma destas categorias (positivismo, democracia 
e jurisdição constitucional) no pensamento do jurista vienense é fundamental 
conhecer a associação que o mesmo efetua entre relativismo axiológico, sistema 
democrático e, ainda acrescentará Carlos Magno, o federalismo. Com efeito, o fe-
deralismo irá surgir em Kelsen como o modo de configuração entre direito/Estado 
que melhor realiza as aspirações de liberdade, esta concebida enquanto autonomia 
e autodeterminação. Segundo Kelsen, como irá demonstrar o cuidadoso trabalho 
de Carlos Magno, somente em um Estado federativo e democrático a jurisdição 
constitucional ganhará um papel destacado, como função dotada de atribuições 
capazes de promoverem a sua sustentação e o seu aperfeiçoamento. A partir do 
texto de Carlos Magno, iremos concluir que o normativismo kelseniano aporta 
para importantes contribuições para as reflexões sobre o federalismo na atualidade, 
demonstrando a atemporalidade das premissas kelsenianas. 

Ainda em uma profícua tentativa de vincular Kelsen aos problemas da de-
mocracia, da Constituição e do exercício do poder político Vera Karan de Chueiri 
e Miguel Gualano de Godoy, em trabalho denominado A atualidade de Kelsen 
para pensar a jurisdição constitucional no Brasil, o velho debate sobre o guardião 
da Constituição e a PEC 33, resgatam as notas do jurista vienense sobre a juris-
dição constitucional. Na esteira dos textos anteriores, o trabalho de Vera e Miguel 
retoma o debate entre Kelsen e Schmitt acerca da guarda da constituição e efetua 
alguns contrapontos pouco conhecidos sobre a famosa contenda. Consoante com 
estas preocupações e com os objetivos deste livro no trabalho ora apresentado, o 
leitor também será convidado a (re)pensar a pertinência teórica e prática do pensa-
mento de Kelsen nas questões contemporâneas, em especial, a proposta de Emenda 
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à Constituição n. 33, que irá afetar a atribuição de sentido da Constituição pela 
Corte Constitucional e, também, para além dela. 

Logo a seguir surge o trabalho do professor Carlos Cárcova, La norma fun-
damental es una ficción. O texto é um relato histórico rico em detalhes pouquíssi-
mo conhecidos da trajetória intelectual e política do jurista de Viena. O trabalho, 
porém preocupa-se também em efetuar uma reconfiguração teórica de umas das 
principais categorias kelsenianas, a Gründnorm (norma fundamental). Como irá 
evidenciar o belo trabalho do professor, a elucidação desta história é essencial 
para compreender as transformações epistemológicas que a norma fundamental 
irá abranger ao longo da obra kelseniana e que passaram despercebidas por quase 
40 anos. A partir da consideração de uma carta escrita por Kelsen a seu amigo, o 
professor Renato Teves, Cárcova vai levando o leitor a uma prazerosa viagem ao 
longo dos “giros kelsenianos”. Cárcova, confronta, ainda, esta questão nos textos 
de Bobbio. O autor argentino aponta que, para o jurista italiano, o problema de 
como conceber a Gründnorm em Kelsen, estaria vinculado ao fato de que este 
último desejaria defender fortemente o Estado de direito. Contudo, como o leitor 
poderá verificar, Cárcova irá discordar desta hipótese. Para ele, ao mudar o sentido 
da norma fundamental, Kelsen tem em mente pensar sobre a natureza do poder 
e sua relação com o direito, algo completamente escamoteado das interpretações 
tradicionais da Teoria Pura do Direito. O texto de Cárcova se mostrará fascinante 
para todos aqueles que tem curiosidade e empenho em conhecer o Kelsen para 
além dos estereótipos.

O trabalho de Gustavo Silveira Siqueira segue desvendando territórios pouco 
conhecidos da obra de Kelsen. Utilizando fontes ainda não exploradas no Brasil, 
o texto O parecer de Kelsen sobre a Constituinte brasileira de 1933-1934 irá de-
monstrar que a recepção do autor austríaco no Brasil se deu bem antes dos anos 70, 
fato desconhecido por boa parte dos juristas no país. Para atingir seu objetivo, Gus-
tavo inicia por reconstruir o sistema legal e as tensões políticas que se delineavam 
no país no começo dos anos 30. O trabalho toma como ponto de partida a criação, 
por parte do então presidente Getúlio Vargas, de uma comissão para elaborar o 
anteprojeto de Constituição e marcar as eleições da Assembleia Nacional Consti-
tuinte (1933/34). O jurista vienense é então convidado a emitir um parecer que 
foi amplamente discutido durante a referida Assembleia, além de ter influenciado 
na criação da corte constitucional e no modelo de presidencialismo a ser adotado. 
Com uma riqueza de detalhes que envolvem desde o “resgate” do referido parecer 
até a (re)construção do momento político que envolveu a sua publicação, o leitor 
poderá perceber que o trabalho de Gustavo não apenas contribui para uma revisão 
histórica, mas, também, para esclarecer os debates filosóficos e políticos em torno 
ao papel de uma constituinte, suas limitações e sua soberania. 

Ainda tomando como ponto de partida o referido parecer elaborado por 
Kelsen para auxiliar nos trabalhos constituintes de 1933/34, Elza Antonia Pereira 
Cunha Boiteux, no trabalho denominado A neutralidade axiológica e a herme-
nêutica no pensamento de Kelsen, nos conta que Kelsen visitou o Rio de Janeiro 
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a convite da Fundação Getúlio Vargas, ocasião na qual também foi agraciado pela 
Faculdade Nacional de Direito, com o título de Professor Honoris Causa. Logo 
após esta contextualização, Elza retoma alguns dos conceitos kelsenianos, discute 
pontos centrais e encerra seu texto debatendo a interpretação em Kelsen. O traba-
lho da autora procura enfatizar como a atividade hermenêutica na Teoria Pura do 
Direito será determinante para o abandono das técnicas tradicionais de interpreta-
ção e dar início a construção de um método destinado a conferir maior objetivi-
dade à decisão judicial. A autora ainda nos irá mostrar como, a partir de Kelsen, 
aparecerá o questionamento a respeito da real possibilidade de estabelecer uma 
base científica para a interpretação, mudando o curso da hermenêutica tradicional. 

O trabalho dos professores Katya Kozicki e William Soares Pugliese denomi-
nado De Kelsen à Hart: as transformações do positivismo jurídico irá apontar para 
uma abertura do normativismo, a partir da leitura interligada dos autores. O texto 
parte de uma premissa fundamental, qual seja, a identificação errônea entre a regra de 
reconhecimento de Hart e a norma fundamental de Kelsen. Com efeito, a confusão 
entre estas duas é fato recorrente na teoria do direito, especialmente no Brasil. Ao 
explorar todos os elementos que as diferenciam, o artigo de Katya e Willian por si só, 
já seria central para os interessados no tema. Mas o texto vai além. O trabalho aponta 
às limitações epistemológicas da Teoria Pura do Direito e mostra como Hart avança 
(muito) na teoria jurídica. Alertam os autores que o tipo de positivismo desenvolvido 
por Hart é radicalmente diferente do positivismo kelseniano, especialmente porque, 
fiel aos pressupostos da chamada “virada linguística” da década de 50, o jurista inglês 
enfatiza a importância da perspectiva hermenêutica, algo não essencial na teoria kel-
seniana. Para finalizar este trabalho, os autores acompanham o desenvolvimento das 
teorias posteriores a Hart, fundamentalmente a de Ronald Dworkin dando ao leitor 
uma importante memória da historicidade da teoria do direito. 

Prosseguindo com esta importante reconstrução e superação do pensamento 
positivista, temos o texto da professora Juliana Neuenschwander Magalhães, deno-
minado Princípios do Direito e o Paradoxo da Decisão. Juliana começa exatamen-
te onde o trabalho anterior se encerra. Com efeito, a referida professora demonstra 
a necessidade de superar a concepção principiológica (fortemente sustentada na 
virada linguística) muito comum no Brasil. A partir da teoria da sociedade, de 
Niklas Luhmann e Raffaele De Giorgi, a autora irá debruçar-se sobre os princípios 
jurídicos, descrevendo-os como paradoxos do direito. Já nas primeiras linhas, o 
leitor irá encontrar uma primorosa descrição dos referidos princípios, apontando 
para a ambiguidade dos mesmos. Logo após, Juliana assinala para a função que 
estes irão exercer na obra de Kelsen demonstrando que, de acordo com a epistemo-
logia kelseniana, os princípios não podem ser considerados como normas jurídi-
cas. A autora demonstra, ainda, como esta compreensão é fundamental para evitar 
os equívocos provocados pelo excesso do uso dos princípios. O texto de Juliana é 
fundamental para efetuar uma crítica séria e contundente à prática decisória levada 
a termo pelos tribunais que, através dos princípios permitem interferências indevi-
das no sistema do direito. 
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O texto Para uma apologia construtivista do positivismo jurídico, do pro-
fessor Raffaele De Giorgi, oferece uma magnífica reflexão sobre o significado da 
velha distinção entre jusnaturalismo e positivismo, assim como sobre os paradoxos 
que estas duas escolas escondem. O professor Raffaele inicia por nos proporcionar 
algumas histórias afetivas que poucos conhecem. Ao longo do texto, o leitor en-
contrará referencias aos professores Alessandro Baratta, Norberto Bobbio, Mario 
Losano, Uberto Scarpelli e outros tantos que, em seu conjunto, compõem a histó-
ria do positivismo jurídico. A leitura destas revelações por si só já valeria o texto. 
Mas Raffaele, com toda a erudição que lhe é peculiar nos oferece muito mais. O 
professor efetua uma análise cuidadosa sobre a estrutura epistemológica do positi-
vismo jurídico, suas implicações e as possibilidades de sua superação. Isto porque, 
valendo-se, da mesma forma que o trabalho anterior, da teoria dos sistemas, Raffae-
le realiza uma das mais contundes desconstruções do jusnaturalismo e do positivis-
mo, apontando os perigos tanto de uma quanto da outra. Em especial, o trabalho 
centra-se na trajetória do positivismo que, tal como nos diz o autor, trata-se de 
“uma história fascinante, mas que, como todas as histórias, a história do positivismo 
e do esquecer seletivo, da igualdade e da memória, pode ser contada de outro modo. 

Um livro dedicado a Kelsen e Bobbio não poderia faltar o professor Mario 
Losano. Seu trabalho O positivismo na conformação do pensamento de Norberto 
Bobbio é um divisor de águas na forma de compreender a teoria do direito, em 
especial, a teoria do direito do jurista italiano. O texto inicia contando detalhes 
da passagem do jovem Bobbio pela Universidade de Turim, prossegue revelando 
o momento da “conversão” deste ao normativismo e, ainda, revela questões im-
portantes em torno da obra O ordenamento jurídico. O texto de Mario explica 
também o posterior distanciamento de Bobbio em relação à obra de Kelsen, funda-
mentalmente em decorrência do entendimento daquele sobre problemas epistemo-
lógicos da obra kelseniana. Segundo Bobbio, o único critério para identificar um 
ordenamento jurídico a ser incluído numa teoria “realmente geral” do direito seria 
o de sua efetividade (diferente de Kelsen, que acentua a validade). A compreensão 
deste giro no trabalho do jurista italiano é essencial para desfazer equívocos gros-
seiros sobre a obra de Bobbio que, por leituras apressadas, insistem em compro-
meter a obra deste grande jurista. Após o distanciamento de Kelsen, tal como nos 
explica Mario, Bobbio irá aprofundar a análise estrutural do direito, dando início 
à informática jurídica, tema até então quase desconhecido. Como o leitor poderá 
perceber, o texto de Mario irá proporcionar um belo encontro de Bobbio. 

O trabalho seguinte, Visões da democracia: a contribuição de Kelsen para o 
conceito de democracia de Norberto Bobbio, de Daniela Mesquita Leutchuk de Ca-
demartori versa também sobre a relação entre Kelsen e Bobbio. Nas palavras da au-
tora, o trabalho “pretende ver um autor - Hans Kelsen (1881-1973) - em outro autor 
- Norberto Bobbio (1909-2014) -, na perspectiva das suas contribuições para o conceito 
de democracia”. Com este trabalho, Daniela aborda questões gerais do pensamento 
político dos dois grandes juristas do século XX e, ainda, nos auxilia a compreender 
um dos temas mais complexos em Bobbio, qual seja, a democracia. Isto porque, tal 
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qual esclarece a autora, o pensamento do jurista italiano é uma espécie de liberalis-
mo muito particular que acolhe simultaneamente discursos socialistas e conserva-
dores, revolucionários e contra-revolucionários, ao mesmo tempo em que promove 
uma defesa das principais instituições e liberdades cívicas. Daniela nos mostra com 
uma clareza somente possível àqueles que conhecem profundamente o trabalho dos 
seus interlocutores que, na concepção democrática de democracia de Bobbio não 
existem razões ou alternativas fora do direito e que, por sua vez, na construção do 
direito não existem alternativas à razão e que esta razão é essencialmente a razão dos 
“oprimidos”, titulares de tantos direitos prometidos e não cumpridos.

Tal como ocorre com os todos os textos deste livro, há uma intrínseca relação 
entre este trabalho e os seus antecessores. Com efeito, o texto Estrutura e função na 
ciência do direito: da teoria de Norberto Bobbio às problemáticas multiculturais 
modernas, de José Alcebíades de Oliveira Junior, procura esclarecer pontos fulcrais 
da obra do jurista italiano que somente um leitor atento como Alcebíades poderia 
efetuar. Inicialmente, o texto esclarece que, para Bobbio, a ciência jurídica pode ser 
vista sob três ângulos: a) um objeto a ser estudado; b) um método; e, c) uma função 
a ser alcançada. Estes três aspectos seriam igualmente importantes uma vez que bus-
caram corresponder e adaptar a ciência do Direito às transformações do Estado e da 
Sociedade. Alcebíades esclarece que considera adequada esta forma tríplice de com-
preender a ciência do direito, porém destaca a importância da função que o direito 
deveria cumprir como sendo aquela que mais se coaduna com o direito no Estado 
contemporâneo. O trabalho de Alcebíades nos leva então a refletir sobre problemas 
vinculados à efetividade, uma vez que a função do direito pode ser gravemente com-
prometida com os problemas institucionais que, muitas vezes, por serem abarcadas 
por agentes públicos, nem sempre estão preparados para agir de maneira adequada.

O livro se encerra com uma grata homenagem ao professor Luís Alberto 
Warat. Trata o trabalho Warat: de Kelsen à Mediação de relembrar a importância 
de Luís na teoria e filosofia do direito no Brasil, em especial das leituras que este 
efetuou de Kelsen (e a partir de Kelsen). Esta homenagem não poderia partir de 
outra pessoa que senão aquele que foi seu maior discípulo, Leonel Severo Rocha, 
em parceria com Sheila Willani. O trabalho de Leonel procura reconstruir a traje-
tória de Luis Alberto Warat, desde da influência analítico-normativista de Kelsen 
até a sua concepção de mediação na compreensão do Direito. Assim, como gostaria 
Luís, Leonel vai reconstruindo o pensamento crítico de seu querido amigo desde 
o momento em que este se “encontra” com Kelsen, passando pelas críticas ao 
modelo kelseniano de fazer ciência, e, acima de tudo, descortina a confusão que 
reina no Brasil sobre a falsa ideia de que a dogmática se inspira na obra de Kelsen 
(algo sempre denunciado por Luís). O texto de Leonel, em parceria com Sheila, 
lembra ainda dos “quadrinhos puros do direito” e da famosa ideia “pinguinização 
do direito”. Dizia Luís, muito bem lembrado no texto de Leonel, que o sonho de 
todo estudante de Direito era se tornar o que já são os profissionais da nossa área: 
“pinguins”. Todos iguais, sem desejos, sem vontades, uma padronização, além de 
tudo, estética. Esta crítica waratiana nos ajuda, assim, a fechar o livro. 
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Por tudo isto que acabamos de apresentar, temos certeza que este livro tem 
muito que oferecer aos seus leitores. Acreditamos, também, que restará claro que o 
positivismo enquanto uma concepção ampla está longe de encontrar-se esgotado e 
que ainda nos lança incontáveis desafios, especialmente, o da sua superação. 

Antes de finalizar esta apresentação, gostaríamos de registrar alguns agrade-
cimentos. Inicialmente, deixamos o nosso muito obrigado aos Programas de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro que tem, continuamente, incentivado pesquisas em 
teoria, filosofia e história do direito, assim como as incessantes trocas acadêmicas 
que estão na origem deste trabalho. Da mesma forma, agradecemos à Direção das 
duas Faculdades envolvidas por todo o apoio que forneceram ao longo do processo 
e sem o qual não teria sido possível chegar a este resultado. Nosso profundo agra-
decimento também às agências de fomento à pesquisa CNPq, CAPES e FAPERJ 
que ofereceram apoio material tanto para os primeiros momentos nos quais nos 
reunimos para debater os autores, quanto para a editoração e confecção deste livro. 

Por fim, não podemos deixar de ressaltar que este trabalho nasce de parcerias 
que foram muito mais longe do que poderíamos imaginar. Sabemos bem que sem o 
trabalho incansável e criativo de todo o Bonde do Kelsen este livro não teria ocorri-
do. Assim, iremos sempre lembrar de Adriana Prizreni, Ana Clara Militão, Clarissa 
Mortari, Daniel Caballero dos Santos, Fabiana Rodrigues Barletta, Flávia Gonçalves 
Balarini, Flavia Salles Tavares, Gabriela de Faria Costa, Júlia de Souza Rodrigues, Ju-
liana Nogueira, Larissa Bastos, Letícia Ribeiro Dyniewicz, Lúcia Gonçalves de Freitas, 
Maria Clara Batista Herkenhoff, Maria Eduarda Toledo, Marisa Rosalino Amante, 
Matheus Abreu Lopes de Andrade, Natasha Pereira Silva, Thaís Ferrere, Victor Ma-
theus de Lima, Viviane Maria de Oliveira e Yasmin de Melo e Silva como aqueles 
que compartilham conosco o desejo de unir seriedade acadêmica a cumplicidades 
democráticas e, principalmente, souberam transformar tudo isto em amizade. 

Cidade Maravilhosa, primavera de 2015.

CECILIA CABALLERO LOIS E GUSTAVO SILVEIRA SIQUEIRA
Organizadores




