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Introdução à análise do direito, Carlos Santiago Nino

Capítulo I - A definição de direito

1. A pergunta “o que é o direito?”
Não deixam de ser surpreendentes as dificuldades e discordâncias que parecem
surgir entre os estudiosos do direito quando se entregam à tarefa de identificar e
classificar os fenómenos a cujo estudo dedicaram toda a sua vida e que, por outro
lado, não parecem ser nada misteriosos nem requerer técnicas especiais de
observação.
Uma hipótese explicativa de algumas das dificuldades em definir o “direito”
resume-se na adesão a uma certa conceção sobre a relação entre a linguagem e a
realidade. No pensamento teórico, e no jurídico mais do que em qualquer outro, ainda
vigora uma conceção platónica, segundo a qual os conceitos refletem uma pretensa
essência das coisas e que as palavras são veículos dos conceitos. Isso supõe que a
relação entre o significado das expressões linguísticas e a realidade consiste numa
conexão necessária que os homens não podem criar ou alterar, mas apenas
reconhecer,

detetando

os

aspetos

essenciais

da

realidade

que

devem,

inevitavelmente, estar contidos nos conceitos. Essa conceção afirma que há uma única
definição válida para uma palavra, que essa definição é obtida mediante intuição
intelectual da natureza intrínseca dos fenómenos denotados pela expressão, e que a
tarefa de definir um termo é, por isso, descritiva de certos factos.
Opõe-se a esse enfoque uma conceção “convencionalista” sobre a relação
entre a linguagem e a realidade, que é defendida pela chamada “filosofia analítica”.
Esta orientação supõe que a relação entre a linguagem – que é um sistema de
símbolos – e a realidade foi estabelecida arbitrariamente pelos homens e, embora haja
um acordo consuetudinário em certas coisas com determinados símbolos, ninguém é
obrigado, nem por razões lógicas, nem por fatores empíricos, a seguir os usos vigentes,
podendo escolher qualquer símbolo para se referir a qualquer tipo de coisas.
Assim, a caracterização do conceito de direito desloca-se entre a busca pela
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natureza ou essência do direito e a verificação dos critérios vigentes no uso comum
para o emprego da palavra “direito”.
2. O Jusnaturalismo e o Positivismo Jurídico
A profunda relação dos fenómenos jurídicos e os valores morais embaraça
ainda mais as tentativas de definir com precisão o conceito de direito. Muitas teses
defendem a existência de uma relação relevante entre direito e moral. Por outro lado,
nem todas têm o mesmo carácter lógico. Algumas são de natureza fáctica e pretendem
descrever o que ocorre na realidade; outras são de tipo valorativo ou normativo e
destinam-se a estabelecer o que deve ou não deve ser feito; por fim, outras dessas
teses são de índole conceitual e versam sobre a caracterização ou definição de certas
noções, como a de sistema jurídico ou norma jurídica.
A velha polémica entre o jusnaturalismo e o positivismo jurídico gira em torno
da relação entre direito e moral. A conceção jusnaturalista pode ser caracterizada pela
defesa conjunta de duas teses:
a. Uma tese de filosofia ética, que afirma a existência de princípios morais e de
justiça universalmente válida e acessível à razão humana.
b. Uma tese relativa à definição do conceito de direito, segundo a qual um sistema
normativo ou uma norma não podem classificados como “jurídicos” se estão em
desacordo com aqueles princípios morais ou de justiça.
O jusnaturalismo teológico afirma que o direito natural é a parte da ordem
eterna do universo originado em Deus e acessível à razão humana. Segundo essa
conceção, as leis positivas devem ser o “corolário do direito natural” ou devem ter a
função de determinação aproximativa, prescrevendo os postulados gerias do direito
natural.
O jusnaturalismo racionalista teve origem no chamado movimento iluminista.
Segundo essa conceção, o direito natural não deriva dos mandados de Deus, mas da
natureza ou estrutura da razão humana. Os juristas racionalistas tentaram procurar
detalhados sistemas de direito natural, cujas normas básicas – das quais se inferiam,
logicamente, as restantes – constituíam supostos axiomas, evidentes por si mesmos à
razão humana.
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A conceção historicista pretende inferir normas universalmente válidas a partir
do desenvolvimento da história humana. Supõe-se que a história é movida por uma
necessidade interna que conduz para algum destino. A direção da história constitui o
critério para determinar o bom e o mau.
Apesar da diversidade quanto à origem e quanto ao conteúdo dos princípios do
direito natural, o jusnaturalismo pode ser caracterizado pela adesão às duas teses
mencionadas. Mais difícil, por sua vez, é caracterizar a conceção positivista do direito.
Algumas das principais posturas atribuídas ao positivismo são as seguintes:
a. O Ceticismo Ético
Muitos juristas identificam o positivismo com a tese de que não existem
princípios morais e de justiça universalmente válidos e cognoscíveis por meios
racionais e objetivos. Sob a influência das conceções filosóficas empiristas e dos
postulados do chamado “positivismo lógico”, originado no Círculo de Viena, alguns
autores, como Hans Kelsen e Alf Ross, defendem que os únicos juízos cuja verdade ou
falsidade pode ser decidida de maneira racional são os juízos que possuem conteúdo
empírico. Os enunciados morais não satisfazem essa condição e não expressam,
portanto, proposições genuínas, que possam ser classificadas como verdadeiras ou
falsas. Os enunciados valorativos são subjetivos e relativos e limitam-se a expressar
estados emocionais. Segundo Kelsen, as tentativas de justificar racionalmente certos
princípios de justiça costumam incorrer no vício lógico de pretender derivar juízos de
“dever ser”- ou normativos – de juízos de “ser” – ou descritivos.
No entanto, nem todos os positivistas compartilham essa tese. Pensadores
como Bentham e Austin, que podem ser considerados fundadores do positivismo
jurídico moderno, acreditavam na possibilidade de justificar racionalmente um
princípio moral universalmente válido: o “princípio de utilidade”, que afirma que uma
conduta é moralmente correta quando contribui para aumentar a felicidade do maior
número de pessoas.
b. O positivismo ideológico
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Foi também atribuída ao positivismo a tese de que o direito positivo tem força
obrigatória e as suas disposições devem ser necessariamente obedecidas pela
população e aplicadas pelos juízes, prescindindo de escrúpulos morais, qualquer que
seja o conteúdo das normas. O positivismo ideológico é uma postura valorativa que
defende que os juízes devem considerar um único princípio moral: o que prescreve
observar tudo o que o direito vigente dispõe. Kelsen tem a este respeito uma postura
especial. Ele rejeita que a validade ou a força obrigatória das normas jurídicas derivem
da concordância com princípios morais ou de justiça, mas, antes, de uma norma não
positiva, a norma básica, que é um mero pressuposto epistemológico. Porém, em
momento nenhum Kelsen diz que, nas suas decisões, os juízes precisam de aceitar a
norma básica que determina que deve ser cumprido o disposto num sistema coativo
eficaz. Ele fala apenas da aceitação hipotética da norma básica por parte dos juristas
teóricos, para descrever – não para aplicar – o direito.
c. O formalismo jurídico
Atribui-se também ao positivismo certa conceção sobre a estrutura do
ordenamento jurídico. Segundo esta conceção, o direito é composto exclusiva ou
predominantemente por preceitos legislativos, ou seja, por normas promulgadas de
modo explícito e deliberado por órgãos centralizados. Essa conceção afirma que a
ordem jurídica é sempre completa – isto é, sem lacunas –, consistente – livre de
contradições – e precisa – as normas não são vagas nem ambíguas.
Não se pode afirmar que os principais representantes do positivismo sejam
adeptos dessa conceção de direito. Pelo contrário, tanto Kelsen com Ross e Hart
declararam claramente que uma ordem jurídica pode ser integrada por normas
consuetudinárias e jurisprudenciais.

d. O positivismo metodológico ou conceitual
Segundo esta tese, o conceito de direito não deve ser caracteriza de acordo com
propriedades valorativas, mas apenas de acordo com propriedades descritivas. A s
proposições sobre as quais o direito dispõe não implicam juízos de valor, sendo
verificáveis em relação a certos factos observáveis empiricamente. A ideia de que se
Página 7 de 54

Análise do Discurso Jurídico
deve caracterizar o conceito de direito em termos não valorativos, fazendo-se
referência a propriedades fácticas, é uma tese meramente conceitual. Não implica
uma postura valorativa sobre quais devem ser os conteúdos e qual a atitude a adotar
diante

delas.
O positivismo metodológico não se opõe à tese jusnaturalista segundo a qual

existem princípios morais e de justiça universalmente válidos e justificáveis de modo
racional. Essa linha de positivismo não envolve uma tese de filosofia ética e não
implica necessariamente uma postura cética em relação à justificação dos juízos de
valor.

Teoria Pura do direito: Hans Kelsen
Capítulo I - Direito e natureza
1. A “Pureza”


A teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo, do direito positivo em
geral e não de uma ordem jurídica especial.



Então como teoria pretende conhecer o seu objeto, ou seja, o que é o direito,
sendo a ciência jurídica e não política do direito.



Para se manter pura pretende dirigir-se apenas ao direito e excluir tudo o que não
pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa determinar como direito.
Pretende então libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são
estranhos  Princípio metodológico fundamental.



Um olhar atento sobre a ciência jurídica tradicional que se desenvolveu no decurso
dos séculos XIX e XX mostra que esta está longe da pureza. A jurisprudência de
modo acrítico tem-se confundido com a psicologia, com a sociologia, com a ética e
a teoria política, sendo que essa confusão pode ser justificável pelo facto de essas
ciências se referirem a objetos que têm uma estreita conexão com o direito. Assim
o objetivo é evitar o sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência
jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto.

Capítulo V - Dinâmica jurídica
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1. O fundamento de validade de uma ordem jurídica: a norma fundamental
a. Sentido da questão relativa ao fundamento de validade


É importante perceber o que é que fundamenta a unidade de uma pluralidade de
normas, o porquê de uma norma pertencer a uma determinada ordem, sendo que
esta questão está intimamente relacionada com o fundamento de validade das
mesmas. Então dizer que uma norma é vigente significa que ela é vinculativa e que
o individuo se deve conduzir do modo prescrito pela norma.



O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma
outra norma  Uma norma que representa o fundamento de validade de uma
outra norma é figurativamente designada de norma superior por confronto a uma
norma que é em relação a ela a norma inferior.



As normas provêm de uma autoridade, ou seja, alguém que tem capacidade para
estabelecer normas válidas. Apenas uma autoridade competente pode estabelecer
normas válidas e uma tal competência somente se pode apoiar sobre uma norma
que confira poderes para fixar normas. A estas normas encontram-se sujeitos tanto
a autoridade dotada de poder legislativo como os indivíduos que devem
obediência as normas por ela fixadas.



A norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é então a
norma superior. A norma mais elevada tem de ser pressuposta visto que não pode
ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar numa norma
ainda mais elevada. Assim a norma prossuposta como mais elevada será designada
como norma fundamental.



Todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma e mesma norma
fundamental formam um sistema de normas, uma ordem normativa. A norma
fundamental é a fonte comum de validade de todas as normas pertencentes a uma
mesma ordem normativa, é portanto o seu elemento de validade comum. Uma
norma pertence então a uma ordem normativa porque o seu fundamento de
validade é a norma fundamental dessa ordem, sendo que esta constitui a unidade
de uma pluralidade de normas e também é o fundamento destas normas.
b. O princípio estático e o princípio dinâmico

 Podemos distinguir dois tipos de sistemas de normas:
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o Tipo estático: a conduta determinada pelas normas de um ordenamento
deste tipo é considerada como devida por força do seu conteúdo, porque a
validade pode ser reconduzida a uma norma a cujo conteúdo pode ser
subsumido o conteúdo das normas que formam o ordenamento, como o
particular ao geral  um sistema de normas cujo fundamento de validade
e conteúdo de validade são deduzidos de uma norma pressuposta como
norma fundamental é um sistema estático de normas.

o Tipo dinâmico: norma fundamental pressuposta não tem por conteúdo
senão a instituição de um facto produtor de normas, a atribuição de poder
a uma autoridade legislativa ou uma regra que determina como devem ser
criadas as normas gerais e individuais do ordenamento fundado sobre esta
norma fundamental.  ex.: pai quer que filho vá à escola. O filho pergunta
porquê e o pai responde que este deve obedecer as suas ordens. Filho
continua a perguntar porquê e é respondido que Deus ordenou a
obediência aos pais e nós devemos obedecer a deus. Filho pergunta porque
se deve obedecer a Deus, pondo em causa a validade desta norma. A esta
norma não podemos procurar o fundamento da sua eficácia, temos apenas
que a supor. Esta norma então delega numa autoridade legisladora, fixa
uma regra segundo a qual devem ser criadas as normas deste sistema.

 Uma norma pertence a um ordenamento que se apoia numa tal norma
fundamental porque é criada pela forma determinada através da norma
fundamental e não porque tem determinado conteúdo. A norma fundamental
fornece então o fundamento de validade do sistema.

 O princípio estático e o princípio dinâmico estão reunidos na mesma norma
quando a norma fundamental pressuposta se limita de acordo com o princípio
dinâmico a conferir a uma autoridade legisladora poder para tal e essa autoridade
legisladora não só estabelece normas pelas quais delegam noutras autoridades
legisladoras como também normas que prescrevem a conduta dos indivíduos
subordinados a elas e das quais podem ser deduzidas novas normas através de
uma operação lógica.
c. O fundamento de validade de uma ordem jurídica
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A ordem jurídica tem um caráter essencialmente dinâmico, dado que uma norma
jurídica vale porque é criada por uma forma determinada, em última análise por
uma forma fixada por uma norma fundamental pressuposta  Assim pertencem à
ordem jurídica as normas que são criadas em conformidade com esta norma
fundamental.



Assim todo e qualquer conteúdo pode ser direito, dado que não há qualquer
conduta humana que como tal por força do seu conteúdo esteja excluída de ser
conteúdo de norma jurídica.



As normas de uma ordem jurídica têm de ser produzidas através de um ato
especial de criação, sendo normas positivas. É através da Constituição que se
entende como é que devem ser produzidas as normas gerais do sistema jurídico 
a norma fundamental é aquela que é pressuposta quando o costume, através do
qual a constituição surgiu ou quando o ato constituinte posto conscientemente por
determinados indivíduos são objetivamente interpretados como factos produtores
de normas.



A norma fundamental é a instauração do facto fundamental da criação jurídica e
pode ser designada como constituição no sentido lógico-jurídico, para distinguir de
constituição em sentido positivo.



É uma norma pressuposta na medida em que a instância constituinte é
considerada com a mais elevada autoridade e por isso não pode ser havida como
recebendo o poder constituinte através de uma outra norma, posta por uma
autoridade superior.
d. A norma fundamental como pressuposição lógico- transcendental



Para conhecermos a natureza da norma fundamental devemos pensar que ela se
refere a uma Constituição efetivamente estabelecida, sendo que não é produto de
uma descoberta livre.



A sua pressuposição não se opera arbitrariamente. Quando pressupomos que nos
devemos conduzir de acordo com a constituição concretamente determinada é
que podemos interpretar o sentido objetivo do ato constituinte e dos atos
constitucionalmente postos como sendo o seu sentido objetivo, quer dizer, como
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normas jurídicas objetivamente válidas, e as relações constituídas através destas
normas como relações jurídicas.


Na pressuposição da norma fundamental não é afirmado qualquer valor
transcendente ao direito positivo  permanece fora de questão qual o conteúdo
da constituição, a ordem jurídica erguida com base nela, a sua justiça ou injustiça, e
como se garante.



Teoria pura do direito: como é possível uma interpretação não reconduzível a
autoridades meta jurídicas, como Deus ou a natureza, do sentido subjetivo de
certos factos como um sistema de normas jurídicas objetivamente validas
descritíveis em proposições jurídicas?
o Sob condição de pressupormos a norma fundamental: devemos conduzirnos como a constituição prescreve, de harmonia com o sentido subjetivo do
ato de vontade constituinte, de harmonia com as prescrições do autor da
constituição.
o A função desta norma fundamental é fundamentar a validade objetiva de
uma ordem jurídica positiva, isto é das normas postas através de atos de
vontade humanos, de uma ordem coerciva globalmente eficaz.



Uma ciência jurídica positivista considera o autor da constituição que foi
historicamente a primeira como a autoridade jurídica mais alta, e por isso não
pode afirmar que a norma “devemos obedecer às ordens do autor da constituição”
é o sentido subjetivo do ato de vontade de uma instancia supra ordenada ao autor
da Constituição (Deus ou natureza), ela não pode fundamentar a validade desta
norma num processo silogístico.  esta norma é pressuposta como norma
fundamental no fundamento de validade das normas jurídicas  não é uma norma
querida, é contudo indispensável para a fundamentação da validade objetiva das
normas positivas.



Como a norma fundamental não é uma norma querida nem mesmo pela ciência
jurídica mas sim pensada, a ciência jurídica não arroga qualquer autoridade
legislativa para a sua verificação.
e. A unidade lógica da ordem jurídica; conflitos de normas
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A norma fundamental é o fundamento de validade de todas as normas
pertencentes a uma e mesma ordem jurídica, ela constitui a unidade na pluralidade
destas normas  a unidade também se exprime no facto de a ordem jurídica
assentar em proposições jurídicas que não se contradizem. No entanto não pode
negar-se a possibilidade de os órgãos jurídicos efetivamente estabelecerem
normas que entrem em conflito umas com as outras  esse conflito de normas
acontece quando uma norma determina uma certa conduta como devida e outra
norma determina também como devida uma outra conduta inconciliável com
aquela.



Uma norma não pode ser classificada como verdadeira ou falsa sendo que a sua
classificação se faz entre válida e inválida  os princípios lógicos em geral e o
princípio da não contradição em especial podem ser aplicados às proposições
jurídicos que descrevem normas de direito e assim indiretamente podem ser
aplicados as normas jurídicas.  assim quando duas normas se contrariam
somente uma delas pode ser tida como objetivamente válida, sendo que um
conflito de normas representa uma contradição lógica.



O direito parte do princípio de que os conflitos de normas podem ser resolvidos
através da interpretação.



Dada a estrutura escalonada da ordem jurídica em que esta é constituída por
normas supra e infra ordenadas umas às outras, em que a norma de escalão
superior determina a norma de escalão inferior o problema de conflito poe-se de
forma diferente conforme se tratem de normas do mesmo escalão ou de
diferentes escalões:
o Conflitos entre normas do mesmo escalão:
o Normas gerais que foram estabelecidas por um e mesmo órgão mas
em diferentes ocasiões, a validade da norma estabelecida em último
lugar sobreleva à da norma fixada em primeiro lugar  lex posterior
derogat priori.
o As normas podem ser postas ao mesmo tempo de forma a que o
princípio da lex posterior não possa ser aplicado  ex.: numa
mesma lei encontram-se disposições que se contrariam uma à
outra. Várias possibilidades de se resolver o conflito:
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Entendem-se as duas disposições no sentido que é deixado
ao órgão competente para a aplicação da lei, a um tribunal,
por exemplo, a escolha entre as duas normas.



Quando as duas normas só parcialmente se contradizem,
uma apenas limita a validade da outra.



Quando não é possível nenhuma interpretação temos um
ato legislativo sem sentido e assim podemos dizer que não
temos uma norma jurídica objetivamente válida, embora o
ato tenha sido posto de harmonia com a norma
fundamental.

o Conflito também pode existir entre duas normas individuais/ duas
decisões judiciais


O conflito é resolvido pelo facto de o órgão executivo ter a
faculdade de escolher entre observar uma ou outra das
decisões; quer dizer: efetivar ou não efetivar a pena ou a
execução civil, observar uma ou outra das normas
individuais.

o Entre normas de diferentes escalões não pode existir qualquer conflito, pois
a norma de escalão inferior tem o seu fundamento de validade na norma de
escalão superior. A norma de escalão inferior tem de estar em
conformidade com a norma de escalão superior para ser válida.
f. Legitimidade e efetividade


O significado da norma fundamental torna-se claro quando uma constituição não é
constitucionalmente modificada mas é revolucionariamente substituída por uma
outra quando a existência (validade) de toda uma ordem jurídica imediatamente
assente na constituição é posta em causa.



Assim, o domínio de validade de uma norma, nomeadamente o seu domínio
temporal pode ser limitado, quer dizer, o começo e o fim da sua validade podem
ser determinados por ela própria ou por uma norma mais elevada que regula a sua
produção. As normas de uma ordem jurídica valem enquanto a sua validade não
termina, de acordo com os preceitos dessa mesma ordem.
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Princípio da legitimidade: princípio de que a norma de uma ordem jurídica é válida
até a sua validade terminar por um modo determinado através dessa mesma
ordem jurídica ou até ser substituída pela validade de uma outra norma desta
ordem. Excetua-se a situação de revolução, que constitui uma modificação
ilegítima da constituição.
g. Validade e eficácia



Importância no direito positivo da conexão existente entre validade e eficácia do
direito.



É um caso especial da relação entre o dever ser da norma jurídica e a realidade
natural. O ato com o qual é posta uma norma jurídica positiva é, tal como a eficácia
da norma jurídica, um facto da ordem do ser.



Duas teses:
o Entre a validade como dever ser e eficácia como um ser, não existe
qualquer conexão, sendo que a validade do direito é completamente
independente da sua eficácia.
o A validade do direito identifica-se com a sua eficácia



A primeira solução para o problema tende para uma teoria idealista, sendo que a
segunda tende para uma teoria realista.



A primeira é falsa pois:
o Não pode negar-se a ordem jurídica como um todo
o A norma singular perde a sua validade quando deixa de ser eficaz
o Existe uma conexão entre o dever ser da norma jurídica e o ser da realidade
natural já que a norma jurídica positiva para ser válida tem de ser posta
através de um ato de ser (ordem do ser)



A segunda solução é falsa:
o

Já que há inúmeros casos em que as normas jurídicas são válidas se bem
que não sejam eficazes.



Solução dada pela teoria pura do direito: a validade de dever ser de uma norma
jurídica não se identifica com a sua eficácia da ordem do ser; a eficácia da ordem
jurídica como um todo e a eficácia de uma norma jurídica singular são, tal como o
ato que estabelece a norma condição de validade.
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Mas também a eficácia de uma ordem jurídica não é como o facto que a estabelece
fundamento de validade. Fundamento da validade, a resposta à questão de saber
porque devem as normas desta ordem jurídica ser observadas e aplicadas é a
norma fundamental pressuposta segundo a qual devemos agir de harmonia com
uma constituição efetivamente posta, globalmente eficaz, e portanto, de harmonia
com as normas efetivamente postas de conformidade com esta Constituição e
globalmente eficazes. A fixação positiva e a eficácia são pela norma fundamental
tornadas condição de validade.



Uma ordem jurídica é considerada válida quando as suas normas são, numa
consideração global, eficazes, quer dizer, são de facto observadas e aplicadas. E
também uma norma jurídica não perde a sua validade quando apenas não é eficaz
em casos particulares, isto é, não é observada ou aplicada, embora deva ser
observada e aplicada (não se considera válida uma norma que nunca é observada e
aplicada).



Isto que foi dito é relativo às normas jurídicas gerais, mas também as normas
jurídicas individuais através das quais é ordenado um ato de coerção singular
perdem a sua validade quando permanecem por longo tempo por executar, e são
portanto ineficazes.
h. A norma fundamental do direito internacional



Aceita-se a conceção de que o direito internacional só vale em face de um estado
quando é reconhecido por este, isto é, pelo seu governo com base na constituição
do estado.



O direito internacional é então uma parte integrante da ordem jurídica estadual
representada como soberana e cujo fundamento de vigência é a norma
fundamental referida à Constituição eficaz.



A norma fundamental tal como é o fundamento de vigência da constituição
estadual é também o fundamento de vigência do direito internacional.



Ideia de monismo.
i. Teoria da norma fundamental e doutrina do direito natural



O direito positivo pode ser justificado através de uma norma ou ordem normativa à
qual o direito positivo tanto pode conformar-se como não se conformar, pode
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assim portanto ser justo ou injusto. A norma fundamental determinada pela teoria
pura do direito como condição da validade jurídica objetiva fundamenta a validade
de qualquer ordem jurídica positiva, quer dizer, de toda a ordem coerciva
globalmente eficaz estabelecida por atos humanos  de acordo com a teoria pura,
como teoria jurídica positivista nenhuma ordem jurídica positiva pode ser
considerada como não conforme à sua norma fundamental e portanto como não
válida.


O conteúdo de uma ordem jurídica positiva é independente da sua norma
fundamental  da norma fundamental apenas pode ser derivada a validade e não
o conteúdo de uma ordem jurídica.



Toda a ordem coerciva globalmente eficaz pode ser pensada com ordem normativa
objetivamente válida  a nenhuma ordem jurídica positiva pode recusar-se a
validade por causa do conteúdo das suas normas (elemento essencial do
positivismo jurídico).



Na teoria da norma fundamental revela-se a Teoria Pura do Direito como teoria
positivista:
o Descreve o direito positivo, ou melhor, toda a ordem de coerção
globalmente eficaz, como uma ordem normativa objetivamente válida
o Consta que esta interpretação é possível sob a condição de se pressupor
uma norma fundamental por força da qual o sentido subjetivo dos atos
criadores de direto é também o seu sentido subjetivo.
o Validade do sistema jurídico é relativa ou condicionada pela pressuposição
da norma fundamental



Uma doutrina de direito natural, a validade do direito positivo baseia-se numa
norma que não é pertencente a este.
j. A norma fundamental do direito natural



Teoria pura do direito enquanto teoria positivista não fornece com a norma
fundamental do direito positivo por ela definida qualquer critério de apreciação de
justiça ou injustiça daquele direito  Procura-se então um critério através do qual
o direito positivo possa ser julgado como justo ou injusto, sobretudo legitimado
como justo.
Página 17 de 54

Análise do Discurso Jurídico


Esse critério apenas pode ser fornecido pelo direito natural  no entanto este
levanta problemas, dado que os seus representantes não proclamam um único
direito natural mas vários direitos naturais muito diversos entre si e contraditórios.
o Isto é exemplificado através do problema da propriedade e da forma do
estado:


Umas correntes dizem que só é justa a propriedade individual,
outras proclamam apenas a justiça da propriedade coletiva.



Umas correntes dizem que só é justa a democracia, outras
defendem a exclusiva justiça da autocracia.

o Então o direito positivo que corresponde ao direito natural de uma das
teorias, e por isso tido por justo, contradiz o direito natural de outra teoria
e é consequentemente condenado como injusto  verifica-se então a
impossibilidade de definição de um critério firme por parte do direito
natural.


Para a ciência a natureza é um sistema de elementos baseado na lei da
causalidade. Ela não tem vontade e por isso não pode estabelecer normas. Essas
normas podem ser imanentes à natureza quando se admite que a natureza está na
vontade de Deus  mas Deus é uma suposição meta física que não pode ser aceite
pela ciência em geral e pela ciência do direito em particular, pois o conhecimento
cientifico não pode ter por objeto um processo afirmado para além de toda a
experiência possível.
2. A estrutura escalonada da ordem jurídica
a. A Constituição



Devido ao caráter dinâmico do direito, uma norma só é válida porque foi produzida
por uma determinada maneira, ou seja, pela maneira determinada por outra
norma que representa o seu fundamento de validade  essa relação pode ser
figurada pela imagem de supre infra ordenação.
o A norma que regula a produção é a norma superior e a norma produzida a
norma inferior.



A ordem jurídica não é uma sequência de normas ordenadas no mesmo plano, mas
sim uma construção escalonada em diferentes níveis  é através dessa construção
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escalonada que se vai conseguindo a unidade do sistema, unidade essa que é
produto da dependência que existe entre as normas (uma norma apoia-se noutra,
cuja produção é determinada por outra, e assim por diante até chegarmos à norma
fundamental pressuposta.  a norma fundamental hipotética é nestes termos o
fundamento de validade último que constitui a unidade desta interconexão
criadora.


Tendo em conta a ordem jurídica estadual, a constituição representa o escalão do
direito positivo mais elevado.



Falando em constituição em sentido material quer-se referir à norma/normas
positivas através das quais é regulada a produção das normas jurídicas gerais.
o Produzida por via consuetudinária ou de um ato por parte de vários
indivíduos, um ato legislativo  no segundo caso fala-se de uma
constituição escrita, em contraposição à constituição não escrita criada por
via consuetudinária.
o Pode consistir de normas escritas e de normas não escritas, sendo que
essas normas não escritas podem ser codificadas, codificação essa que é
realizada por um órgão legislativo, tendo um carater vinculante.



Constituição em sentido formal é o documento designado como constituição, ou
seja, a constituição escrita:
o Contem normas que regulam a produção de normas gerais tal como outras
normas relativamente a assuntos politicamente relevantes
o Estas normas não podem ser revogadas ou alteradas da mesma forma que
as leis simples mas somente através de processo especial submetido a
requisitos mais severos.
o Essas normas são o fundamento do direito positivo de qualquer ordem
jurídica estadual  a produção dessas normas tem o caráter de legislação.
o É a constituição que compreende a determinação do órgão/órgãos que são
dotados de competência para a produção de normas jurídicas gerais (leis e
decretos). Também os tribunais para serem competentes para a aplicação
de direito consuetudinário têm de receber essa competência da
constituição
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É possível que o órgão que é competente para estabelecer, revogar e modificar leis
constitucionais no sentido formal especifico seja diferente do órgão que é
competente para estabelecer, revogar ou modificar as leis normais.



A constituição que regula a produção de normas gerais pode também determinar o
conteúdo de futuras leis  constituições positivas não raras vezes prescrevem ou
excluem determinados conteúdos.  isto no pressuposto de que a simples lei não
tenha força para derrogar a lei constitucional.
b. Legislação e costume



O escalão imediatamente seguinte ao da Constituição é constituído pelas normas
gerais criadas pela legislação ou pelo costume.



As constituições dos estados modernos instituem sempre órgãos legislativos que
são competentes para a produção de normas gerais a aplicar pelos tribunais e
autoridades administrativas, de tal forma que ao escalão da produção
constitucional se segue o escalão legislativo e a este o escalão do processo judicial
e administrativo.



No entanto há a possibilidade de a constituição não prever qualquer órgão
legislador de forma a que os tribunais e autoridades administrativas sejam
considerados pela constituição imediatamente competentes para criarem eles
próprios as normas que considerem adequadas ao caso concreto.



No entanto, agora em análise equacionamos o caso normal de uma ordem jurídica
que institui um órgão legislativo especial  a composição deste órgão determina a
forma do estado
o Se é só um individuo, um monarca ou um ditador estamos perante a
autocracia
o Se é a assembleia de todo o povo ou parlamento eleito pelo povo estamos
perante uma democracia  é necessário que haja determinações que
regulem o processo legiferante, sendo que estes preceitos pertencem à
constituição em sentido material



As normas jurídicas criadas por via legislativa são normas estatuídas, sendo que o
seu sentido subjetivo é um dever ser. A este sentido subjetivo é acrescentado um
sentido objetivo, o facto legislativo é instituído como facto produtor de direito.
Página 20 de 54

Análise do Discurso Jurídico


A constituição pode também instituir como facto produtor de direito um dado
facto consuetudinário caraterizado pelos indivíduos pertencentes à comunidade
jurídica se conduzirem de uma forma sempre idêntica sob certas e determinadas
circunstancias de esta conduta de processar por um tempo suficientemente longo,
de por essa forma surgir nos indivíduos que através dos seus atos constituem o
costume, a vontade coletiva de que assim nos conduzamos  o sentido subjetivo
do costume é um dever ser. Os atos constitutivos do costume têm de ser
praticados na convicção de que devem ser praticados.



É importante considerar que o direito consuetudinário apenas pode ser aplicado
pelos órgãos aplicadores do direito quando estes órgãos sejam considerados
competentes para tal.



O direito legislado e o direito consuetudinário revogam-se um ao outro de acordo
com o princípio da lex posterior. O direito consuetudinário tem também eficácia
derrogatória relativamente a uma lei constitucional formal.



A questão de saber se existe o facto de um costume criador de direito somente
pode ser decidida pelo órgão aplicador do direito  parte-se do princípio de que o
seu reconhecimento cabe ao tribunal.



É politicamente importante distinguir entre direito legislado e direito
consuetudinário na medida em que o primeiro é produzido através de um processo
relativamente centralizado, ao invés do segundo que é produzido através de um
processo relativamente descentralizado.
o

As leis são criadas por órgãos especiais instituídos para este fim e que
funcionam de acordo com o princípio da divisão do trabalho;

o As normas consuetudinárias adquirem existência através de uma dada
conduta dos indivíduos.
c. Lei e decreto

 O escalão da produção de normas gerais regulada pela Constituição é subdividido
em dois ou mais escalões.

 As normas gerais produzidas por um parlamento eleito pelo povo são as leis. Por
sua vez as normas gerais que não provêm do parlamento mas sim de uma
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autoridade administrativa são os decretos, sendo que podem ser decretos
regulamentares ou decretos-lei, que têm igualmente força de lei.
d. Direito material e direito formal


As normas criadas por via legislativa ou consuetudinária devem ser aplicadas pelos
órgãos competentes  tais órgãos devem ser determinados pela ordem jurídica;
necessário é também a determinação do processo pelo qual deve ser exercida a
sua função, ou seja, a aplicação de normas gerais  essa norma geral precisa de
poder ser aplicada, ou seja, de individualização  a aplicação de uma norma geral
a um caso concreto consiste na produção de uma norma individual na
concretização da norma geral.



As normas gerais a aplicar pelos órgãos jurisdicionais e administrativos têm
portanto uma dupla função:
o A determinação destes órgãos e do processo a observar por eles;
o A determinação do conteúdo das normas individuais a produzir neste
processo judicial ou administrativo.



Deste modo associadas a estas funções distinguem-se duas categorias de normas:
o Normas de direito formal: são as normas gerais através das quais são
regulados a organização e o processo das autoridades judiciais e
administrativas, os chamados processo civil e penal, e o processo
administrativo.
o Normas de direito material: normas gerais que determinam o conteúdo dos
atos judiciais e administrativos que são em geral designadas como direito
civil, direito penal e direito administrativo, muito embora as normas que
regulam o processo dos tribunais e das autoridades administrativas não
sejam menos direito civil, direito penal e direito administrativo.



O direito material e o direito formal estão inseparavelmente ligados, sendo que é
na sua ligação orgânica que eles constituem o direito, o que regula a sua própria
criação e aplicação.



A constituição representa predominantemente o direito formal, enquanto o
escalão da criação jurídica que lhe está imediatamente subordinado tanto
representa direito material como formal.
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e. As chamadas “fontes de direito”


A legislação e o costume são frequentemente chamados de fontes do direito,
sendo que neste caso apenas se entende por direito as normas gerais do direito
estadual.



No entanto as normas jurídicas individuais também pertencem ao direito sendo
inclusive parte integrante da ordem jurídica, como as normas jurídicas gerais com
base nas quais são produzidas.



Também se tomarmos em linha de conta o direito internacional geral então
poderemos considerar como fontes o costume e o tratado.



Esta designação de fontes de direito cabe a todos os métodos de criação jurídica
em geral, ou a toda norma superior em relação à norma inferior cuja produção ela
regula  pode então por fonte de direito entender-se o fundamento de validade
de uma ordem jurídica, especialmente o ultimo fundamento de validade, a norma
fundamental.



Só costuma designar-se como “fonte” o fundamento de validade jurídico-positivo
de uma norma jurídica, quer dizer, a norma jurídica positiva do escalão superior
que regula a sua produção  neste sentido a constituição é fonte das normas
gerais produzidas por via positiva ou consuetudinária, e uma norma geral é fonte
da decisão judicial que a aplica e que é representada por uma norma individual.



A expressão “fonte do direito” pode adquirir um sentido não jurídico quando com
ela designamos todas as representações que influenciam a função criadora e a
função aplicadora do direito, tais como os princípios morais e políticos, as teorias
jurídicas, pareceres de especialistas, entre outros  no entanto estas fontes
devem ser claramente distinguidas das fontes de direito positivo.
o A distinção reside em que estas são juridicamente vinculantes e aqueles o
não são enquanto uma norma jurídica positiva não delegue nelas como
fonte de direito, isto é, as torne vinculantes.
f. Criação do direito, aplicação do direito e observância do direito



Ordem jurídica: sistema de normas gerais e individuais que estão ligadas entre si
pelo facto de a criação de toda e qualquer normas que pertence a este sistema ser
determinada por uma outra norma do sistema e, em última linha pela sua norma
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fundamental  Uma norma só pertence a uma ordem jurídica porque é
estabelecida em conformidade com uma outra norma desta ordem jurídica 
Assim por esta via somos reconduzidos à norma fundamental que já não é
estabelecida de conformidade com determinação de uma outra norma e que tem
de ser pressuposta.


Se falarmos não só de ordem jurídica mas de comunidade jurídica podemos dizer
que uma norma jurídica pertence a uma determinada ordem jurídica se foi criada
por um órgão da respetiva comunidade e portanto por esta mesma comunidade.
 mas o individuo que cria uma norma é um órgão da comunidade jurídica porque
e na medida em que a sua função é regulada por uma norma da ordem jurídica que
constitui a comunidade e, por tal motivo, pode ser atribuída à comunidade.



Uma norma que regula a produção de outra norma é aplicada na produção, que ela
regula, dessa outra norma  a aplicação do direito é simultaneamente produção
do direito  deste modo é errado distinguir entre atos de criação e atos de
aplicação do direito.



A criação de uma norma inferior através de uma norma superior pode ser
determinada em duas direções: a norma superior pode não só fixar o órgão pelo
qual o processo da norma é produzido mas também determinar o conteúdo da
norma  uma norma cuja produção não é de forma alguma determinada por uma
norma superior não pode valer como uma norma posta dentro da ordem jurídica, e
assim sendo não pode pertencer à mesma.



Criação e aplicação do direito devem ser distinguidas da observância do direito:
o Observância do direito é a conduta a que corresponde como conduta
oposta aquela a que é ligado o ato coercivo da sanção.
g. Jurisprudência



O caráter constitutivo da decisão judicial:
o Jurisprudência tradicional vê a aplicação do direito sobretudo nas decisões
dos tribunais civis e penais quando decidem algum litígio ou impõem uma
pena.
o No entanto a aplicação do direito existe na produção de normas jurídicas
gerais por via legislativa e consuetudinária, nas resoluções de autoridades
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administrativas e nos atos jurídico-negociais  os tribunais aplicam as
normas gerais aos estabelecerem normas individuais.
o Para individualizar a norma geral o tribunal tem de verificar se no caso em
que lhe é apresentado existem os pressupostos de ilícito determinados por
uma norma geral  tal implica a determinação da norma geral a aplicar.
o

A decisão judicial não tem um simples carater declaratório, ou seja, a
função do tribunal não é a simples “descoberta” do direito  o tribunal ao
aplicar as normas jurídicas gerais tem de decidir a questão da
constitucionalidade da norma que vai aplicar, quer dizer, se ela foi
produzida segundo o processo prescrito pela constituição ou por via do
costume que a mesma constituição delegue.

o A norma individual deve ser dirigida contra um determinado individuo,
estabelecendo uma sanção perfeitamente determinada, sendo criada
através da decisão judicial.
o O reconhecimento de que também a averiguação do facto delitual é uma
função do tribunal plenamente constitutiva.


A relação entre a decisão judicial e a norma jurídica geral a aplicar:
o Como já foi visto, o ato através do qual é posta a norma individual da
decisão judicial é quase sempre predeterminado por normas gerais tanto
do direito material, como do direito formal.
o Então surgem duas possibilidades no caso concreto:

 Tribunal verifica que de facto o acusado cometeu o delito alegado,
previsto numa norma jurídica individual, e portanto violou pela sua
conduta um dever que lhe é imposto pela ordem jurídica.

 Tribunal verifica que o acusado não cometeu nenhum delito e
portanto não ofendeu com a sua conduta nenhum dever imposto
pela ordem jurídica.
o Em qualquer um dos casos a decisão judicial opera-se em aplicação da
ordem jurídica vigente  a ordem jurídica regula a conduta humana não só
positivamente prescrevendo certa conduta, mas também negativamente
permitindo um determinada conduta pelo facto de não a proibir  o que
não é juridicamente proibido é juridicamente permitido  então a conduta
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de um individuo não juridicamente proibida, e neste sentido permitida
pode ser garantida pela ordem jurídica, na medida em que os outros
indivíduos são obrigados a tolerar essa mesma conduta.
o No caso de não se poder determinar qual a norma jurídica a impor ao
acusado, a ordem jurídica prevê que o tribunal possa produzir para o caso
concreto

uma

norma

jurídica

individual

cujo

conteúdo

não

é

predeterminado por uma norma jurídica geral de direito material criada por
via legislativa ou consuetudinária.


As chamadas “lacunas” do direito:
o No caso em que falta uma norma geral a aplicar pelo tribunal de modo a
que este tem de criar uma norma ad hoc estamos perante uma lacuna da
ordem jurídica.
o Segundo esta teoria, o direito vigente não é aplicável num caso concreto
quando nenhuma norma jurídica geral se refere ao caso  assim dada a
necessidade de decisão do tribunal este tem de colmatar essa lacuna
através da criação de uma correspondente norma jurídica.
o Não se costuma presumir a existência de uma lacuna em todos os casos nos
quais o dever do acusado afirmado pelo acusador não é estipulado por
qualquer norma de direito vigente  a existência de uma lacuna só é
presumida quando a ausência de uma tal norma jurídica é considerada pelo
órgão aplicador do direito como indesejável do ponto de vista da política
jurídica, e por isso a aplicação logicamente possível do direito do vigente é
afastada por esta razão politico jurídica, por ser considerada pelo órgão
aplicador do direito como não equitativa ou desacertada.
o Ao lado das lacunas próprias existem as lacunas técnicas que são aquelas
que se formam quando o legislador omite algo que deveria ser regulado
para que fosse possível tecnicamente aplicar a lei.



Criação de normas jurídicas gerais pelos tribunais: o juiz como legislador;
flexibilidade do direito e segurança jurídica:
o Um tribunal, especialmente um tribunal de última instância pode receber
competência para criar através da sua decisão, não só uma norma
individual mas também normas gerais  isto é assim quando a decisão
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judicial cria o chamado precedente judicial: quando uma decisão do caso
concreto é vinculante para a decisão de casos idênticos.
o Isso pode acontecer

 Quando a norma individual por ela estabelecida não é
predeterminada quanto ao seu conteúdo por uma norma geral
criada por via legislativa ou consuetudinária  tribunal cria a sua
decisão dotada de força de precedente, direito material novo

 Quando essa determinação não é unívoca e permite diferentes
possibilidades de interpretação  a interpretação contida na
decisão assume o carater de uma norma geral.
o Assim o tribunal que cria precedente funciona como legislador.
o Assim a norma individual representada nos casos acima descritos é
generalizada.
o Só com base na norma geral que é criada pela decisão com caráter de
precedente se pode decidir se dois casos são iguais.
h. Administração
A atividade designada como administração estadual é a criação e aplicação de
normas jurídicas.  o órgão administrativo superior é o governo cuja atividade
consiste na participação da atividade legislativa que lhe é adjudicada pela
Constituição; no poder para concluir tratados internacionais; na publicação
conforme à constituição de decretos e de ordens administrativas, etc.  em
conclusão: na criação e aplicação de normas gerais e individuais  a execução da
sanção mesmo quando seja feita pelo tribunal é um ato administrativo. O órgão
executivo não é um órgão judicial mas um órgão administrativo.
i. Conflitos entre normas de diferentes escalões


A decisão judicial “ilegal”:
o Dada a construção escalonada da ordem jurídica coloca-se o problema de
saber o que é que acontece se houver um possível conflito entre uma
norma de escalão superior e uma norma de escalão inferior, ou seja, quid
iuris se uma norma não esta de harmonia com outra que determina a sua
produção, especialmente se não corresponde à norma que preestabelece o
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seu conteúdo?  esse conflito simboliza-se por exemplo quando se falam
de decisões jurisdicionais “ilegais” e de leis “inconstitucionais”.
o Se existisse um direito “anti-jurídico” isso resultaria num desaparecimento
da unidade do sistema de normas que se exprime no conceito de ordem
jurídica.
o Dizer que uma decisão judicial ou um ato administrativo são contrários ao
direito significa que o processo em que a norma individual foi produzida, ou
o seu conteúdo, não correspondem à norma geral criada por via legislativa
ou consuetudinária que determina o processo ou fixa o conteúdo.
o Se uma decisão judicial é “atacável” então ela pode ser objetivamente
atacada pelas partes processuais em ambas as hipóteses e ser anulada pelo
tribunal superior  as partes podem contar com o facto de que quando
uma decisão de ultima instancia transite em julgado segundo o direito
vigente não pode impedir-se que entre em vigor uma norma jurídica
individual cujo conteúdo não é predeterminado por qualquer norma
jurídica geral.



A lei “inconstitucional”:
o Uma lei somente pode ser válida com fundamento na Constituição  de
uma lei inválida não se pode dizer que seja contrária à constituição pois
nem sequer a podemos chamar de lei pois não é juridicamente existente e
portanto não é passível de qualquer afirmação jurídica. No entanto
enquanto não for revogada tem de ser considerada como válida e enquanto
for válida não pode ser inconstitucional.
o Levanta-se então a questão de saber a quem deve a constituição conferir
competência para decidir se num caso concreto foram cumpridas as
normas constitucionais  se a constituição conferisse poder a toda e
qualquer pessoa para decidir esta questão, dificilmente poderia surgir uma
lei que vinculasse os súbditos do direito e os órgãos jurídicos.
o Então só ao próprio órgão legislativo ou a um órgão diferente dele –
tribunal que tem de aplicar a lei ou um tribunal especial pode ser conferida
competência para decidir acerca da constitucionalidade de uma lei  se a
constituição nada dispuser relativamente a este aspeto os órgãos
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competentes para aplicar as leis (tribunais) são competentes para fazer este
controle.
o A constituição pode contudo conferir a certos órgãos competência para
aplicar leis e a o mesmo tempo excluir dessa competência a fiscalização da
constitucionalidade das leis a aplicar. Há por vezes um preceito em certas
constituições que diz que os tribunais e autoridades administrativas não
têm de verificar a constitucionalidade das leis a aplicar.
o Há casos em a anulação de leis inconstitucionais é feita por um órgão
diferente do legislativo nomeadamente, um tribunal especial, um tribunal
supremo ou todos os tribunais. Como já foi a cima visto, os tribunais têm
competência para declarar a inconstitucionalidade na norma, mas isso só
acontece em relação ao caso concreto, sendo que a norma permanece em
vigor  assim um tribunal que controle especificamente isso torna a lei
inconstitucional não só relativamente ao caso concreto mas a todos os
casos a que a lei se refira.
j. Nulidade e anulabilidade


Dentro de uma ordem jurídica não pode haver algo como a nulidade, sendo que
uma norma que pertence a ordem jurídica não pode ser nula, mas apenas anulável.



Anulabilidade pode ter diferentes graus:
o Normalmente anulação da norma só tem efeitos para o futuro
o Pode no entanto ser anulada com efeitos retroativos de forma a que os
efeitos jurídicos que deixou para trás sejam destruídos.

 No entanto a lei foi válida até à sua anulação, não era nula desde o
início  não é então correto quando se afirma que a decisão
anulatória da lei é uma “declaração de nulidade”, quando o órgão
que anula a lei a declara “nula desde o início”.

O Conceito de Direito – Hart
Capítulo III - Diversidade das leis
1. Conteúdo das leis
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Direito criminal é algo a que obedecemos ou desobedecemos e que as suas regras
existem como regra de dever. Se desobedecermos, infringirmos a lei, é o que
fazemos juridicamente errado, uma violação do dever ou um delito. A função social
que a lei criminal cumpre é a de prescrever e definir certos tipos de conduta como
algo que deve ser evitado, ou feito por aqueles que sem se aplica,
independentemente dos seus desejos. O castigo, sanção, é associado pela lei às
infrações ou violações do direito criminal (sejam quais forem as finalidades que a
punição possa servir)  Regras que impõem deveres



Existem outras regras que não impõem comportamentos. Em vez disso, facultam
aos indivíduos dispositivos para a realização dos seus desejos, conferindo-lhe
poderes jurídicos legais para criar, através de certos procedimentos especificados e
sujeitos a certas condições, estruturas de direitos e deveres dentro do quadro
coercivo do direito.
o A legislação é um exercício de poderes jurídicos operativo eficaz quanto à
criação de direitos e deveres jurídicos. A não conformidade com as
condições da regra capacitadora torna o que se faz ineficaz e portanto ato
nulo para a finalidade  Regras que criam deveres



Existe uma diferença radical entre regras que conferem e definem modo de
exercício dos poderes legislativos e as regras do direito criminal. Assim, as regras
primárias e secundárias não são identificáveis, uma vez que a nulidade, que resulta
da violação das regras secundárias não é reconduzível à sanção ou ameaça de um
mal que resulta da violação de uma norma primária. Este é o argumento de Hart
contra aqueles que dizem que todas as regras são reconduzíveis ao mesmo tipo de
regras.
a. A nulidade como sanção



A nulidade resulta do não preenchimento de uma condição essencial para o
exercício do poder.



Há quem defenda que o juízo de nulidade é semelhante à pena associada à lei
criminal (sanção imposta em caso de violação), ainda que concedam que esta
“sanção” não passe, em certos casos de uma inconveniência menor.
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Ninguém pode negar que, em certos casos, há a associação da nulidade com
fatores psicológicos, que se prende com a tentativa de esta tentar levar à
obediência das normas atribuidoras de poderes, tal como a sanção visa ter o efeito
persuasor de levar os indivíduos a cumprir a lei criminal.



MAS há argumentos de peso que vão no sentido de a nulidade não poder ser
assimilada ao castigo associado a uma regra como estímulo para a inibição das
atividades que a regra proíbe – Hart defende esta posição.
o A regra criminal procura desencorajar uma conduta. Poderá dizer-se que as
normas reguladoras da formação de contratos visam isso mesmo? NÃO,
limitam-se a tirar reconhecimento jurídico aos atos que não as cumprem.
o É absurdo considerar uma sanção o facto de se estabelecer que uma
proposta legislativa que não é aprovada ganhe o estatuto de lei.
o Só se concebermos as regras que conferem poderes como orientadas para
levarem as pessoas a comportarem-se de certa maneira e acrescentando a
nulidade como motivo de obediência, poderíamos assimilá-las a ordens
baseadas em ameaças.



Podemos distinguir com clareza a regra que proíbe certo comportamento da
estatuição de sanções a aplicar, se a regra for violada, e supor que ela existe sem
estas. Em certo sentido, podemos substituir a sanção sem eliminar um padrão
inteligível de comportamento que ela visa manter. Mas não podemos fazer tal
distinção entre regra secundária e a chamada sanção da nulidade. A existência
desta regra sem “sanção” não poderia ser afirmada de forma inteligível. Assim, não
é correto tentar alargar o conceito de sanção ou ameaça de um mal de forma a que
este integre a nulidade.



Um outro argumento que apoia a existência de um só tipo de regras é aquele que
reformula as regras que conferem poderes de modo a representá-las como
fragmentos de regras genuínas, como fez Kelsen  Como fragmentos das regras
primárias integradas nos seus antecedentes.
b. Distorção como preço da uniformidade



Os que exercem os poderes atribuídos pelas regras secundárias, para ditar medidas
e decisões dotadas de autoridade, usam aquelas regras numa forma de atividade
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guiada por um propósito completamente diferente do cumprimento do dever ou
da submissão ao controlo coercivo.


Representar tais regras como meros aspetos ou fragmentos das regras de dever é
obscurecer a características distintivas do direito e das atividades possíveis dentro
da sua estrutura.
2. Âmbito de aplicação



De todas as variedades de leis são as leis penais que mais se aproximam do modelo
simples de ordens coercivas.
o A ordem baseada em ameaças é essencialmente a expressão de um desejo
de que façam ou se abstenham de fazer certas coisas.
o É claro que uma lei pode ser feita com o intuito de ser aplicada a um grupo
específico de pessoas que não os seus autores.
o Para que tal ideia não nos repugne temos de distinguir o legislador na sua
qualidade oficial e privada como se de duas pessoas diferentes se tratasse.
Quando atua na primeira dessas qualidades faz leis que impõem obrigações
a outras pessoas, incluindo ele na sua qualidade privada.



Assim, as regras de direito que conferem poderes não podem ser reduzidas a
ordens coercivas.



O âmbito de aplicação da lei é sempre uma questão da sua interpretação.
3. Modos de origem



As variedades de leis existentes, apesar das diferenças acentuadas, possuem um
aspeto saliente de analogia com as ordens coercivas: criados por um ato consciente
que pode ser datado, sendo um ato deliberado de criação jurídica.
o Já com o costume isso não acontece.



A primeira questão que se coloca é saber se o costume é direito.
o Por um lado, é certo que em qualquer sociedade há muito costumes que
não fazem parte do seu direito.


Um costume apenas é direito se fizer parte de uma categoria de
costumes que é reconhecida como direito num sistema jurídico
particular.
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O costume não é uma fonte de direito muito importante no mundo
moderno. Normalmente é uma fonte subordinada à lei, na medida
em que a lei pode tirar à regra consuetudinária o seu estatuto
jurídico.

o Teoria do direito como regras coercivas:


Direito é não só a ordem do soberano como os subordinados que
ele escolhe para dar ordens em seu nome. Assim, as ordens do
soberano podem ser tácita.



Até que os tribunais as apliquem em casos particulares, tais regras
são meros costumes e em nenhum sentido são direito. É através da
atividade dos tribunais que se dá o reconhecimento jurídico.

o Crítica: Não sucede necessariamente que até à sua aplicação num litígio, as
regras consuetudinárias não tenham o estatuto de direito.
NOTA: é possível que um sistema jurídico estabeleça que nenhuma regra consuetudinária tenha o estatuto de
direito. Mas porque isto acontece pontualmente em algum sistema não se pode considerar uma tendência
universal.



A segunda crítica da teoria de que o costume, quando é direito, deve o seu
estatuto jurídico à ordem tácita fundamental assenta no facto de que
raramente podemos saber qual a intenção do soberano ao não interferir.



Hart rejeita as ordens coercivas e defende a teoria do sistema jurídico
enquanto união de regras primárias e secundárias:
o Opositores tentam:


Alargar de ameaça de um mal ou “sanção” de forma a incluir a
nulidade do negócio jurídico – tentando reconduzir todas as
normas ao tipo sancionatório.



Restringir a noção de regra jurídica de forma a excluir as regras
que conferem poderes, sendo estas consideradas meros
fragmentos.

o Este esforço de reduzir a variedade de leis a uma única forma simples
acaba por lhes impor uma uniformidade espúria - distorção da
realidade.
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Capítulo V


O modelo simples do direito concebido por ordens coercivas de um soberano não é
capaz de reproduzir alguns aspetos importantes do sistema jurídico.



A lei, mesmo a lei criminal, aplica-se geralmente àqueles que a criam e não apenas
aos outros, ao contrário do que acontece nas ordens baseadas em ameaças dadas
por uma pessoa às outras.



Há outras variedades de direito para além daquele que impõe condutas,
nomeadamente aquele que confere poderes jurídicos para julgar ou legislar
(poderes públicos) e para constituir ou alterar relações jurídicas (poderes
privados). - Estas normas não podem conceber-se como baseadas em ameaças.



Temos de distinguir legisladores enquanto agem na sua qualidade oficial, como
pessoas que dão ordens aos outros, nos quais eles próprios se incluem na
qualidade de particulares.
o A aceitação deste pensamento implica a aceitação da noção de uma regra
que defina o que tem de ser feito para legislar, porque é apenas ao
acatarem tal regra que o legislador passa a ter uma qualidade oficial e uma
qualidade autónoma.



Temos de distinguir entre dois tipos de normas se quisermos fazer justiça à
complexidade do sistema jurídico.
o Por força das regras primárias: é exigido aos seres humanos que façam ou
se abstenham de fazer certas ações, quer estes queiram quer não. Impõem
deveres.
o Existe também outro tipo de regras que são parasitas/secundárias em
relação às primeiras: asseguram que os seres humanos possam criar regras
do tipo primário, extinguir ou modificar regras antigas. Atribuem poderes
públicos ou privados.
o Têm uma interação recíproca. Explicação do direito em termos de interrelacionação entre normas primárias e normas secundárias.

1. A ideia de obrigação
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Onde há direito, a conduta humana torna-se, em certo sentido, não facultativa ou
obrigatória.
o Quando A (assaltante) exige dinheiro a B, não podemos dizer que B tem o
dever de lho dar, apesar de ter sido “obrigado” a fazê-lo de forma a
preservar a sua vida.
o Há uma diferença entre ser obrigado a fazer e ter a obrigação de fazer.


Assim, quando se diz que alguém foi obrigado a fazer algo, referimonos a uma afirmação psicológica referente a crenças e motivos pelos
quais se fez uma ação.



Mas quando alguém tem a obrigação de fazer algo, os factos acerca
das crenças e motivos não são necessários à verdade da afirmação
de que a pessoa tinha a obrigação de fazer algo.



Hart rejeita também que as afirmações de obrigação devam ser tratadas como
como predições ou avaliações de probabilidades de incorrer em castigo ou de
sofrer um mal. É claro que o infrator corre, geralmente, risco de castigo
correspondente à sua violação, mas há caso individuais em que a afirmação de que
a pessoa tem a obrigação, de harmonia com certa regra, pode divergir da predição
de que é provável que venha a sofrer por causa da desobediência.
o Há uma obrigação quando:


Existência de regras sociais, que transformam certos tipos de
comportamento em padrões.



Aplicação dessas regras a uma pessoa particular.

o A afirmação de que alguém está sujeito a obrigação traz implícita a
existência de uma regra. Todavia, nem sempre o padrão de comportamento
exigido pelas regras pode ser concebido em termos de obrigação.


Há certas, regras está associado um sistema de pressão social, pois
crê-se que estas são necessárias à manutenção da vida social.



Regras tão obviamente essenciais, como as que restringem o livre
uso da violência, são pensadas em termos de obrigação.



É muito frequente que as obrigações ou deveres envolvam renúncia
ou sacrifício em certa medida, pois é frequente haver conflito entre
a obrigação e o interesse do vinculado.
Página 35 de 54

Análise do Discurso Jurídico


É a figura do vínculo que distingue as regras de dever/obrigação de
outros tipos de regras.



Nesta figura, a pressão social surge como uma cadeia que vincula os
que têm obrigações, de tal modo que estes não são livres de
fazerem o que querem.



Pode existir também um grupo de oficiais, representantes do grupo,
que insistem pelo cumprimento ou aplicam o castigo.



Apesar de as regras de obrigação serem normalmente apoiadas por uma pressão
social séria, isso não implica que o ter uma obrigação por foça dessas regras
implica interiorizar sentimentos de compulsão ou pressão.



Se a pressão social é um aspeto tão importante das regras de obrigação, como
explicar o carácter inadequado da teoria da previsibilidade (obrigação como cálculo
de probabilidades)?
o Porque dá lugar central à previsão, definindo a obrigação em termos de
probabilidade de que o castigo ou reação hostil se seguirão ao desvio de
certas linhas de conduta.
o O que deve ser o ponto central é o facto de que o caso de uma pessoa cai
sob tal regra.



É possível olhar para as regras sob dois pontos de vista:
o Ponto de vista externo: apenas como observador, que as não aceita ele
próprio.


O observador pode, sem ele próprio aceitar as regras, referir-se do
exterior referir-se ao modo pelo qual os outros são afetados por
elas, do ponto de vista interno. Pode também o observador optar
por não se referir ao ponto de vista interno do grupo, contentandose apenas com a anotação de regularidades de comportamentos,
que consistem em parte com a conformidade das regras, bem como
regularidades no que toca a reações hostis e castigos com que os
desvios das regras são combatidos.



Assim, o observador vai procurar relacionar os desvios com as
reações hostis. Passando a estar apto a predizer e a avaliar as
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probabilidades com que um desvio do comportamento normal será
enfrentado com uma reação hostil ou um castigo.


O observador externo não tem qualquer noção acerca do modo por
que os membros do grupo que aceitam as regras encaram o seu
próprio comportamento regular –escapar-lhe-á o ponto de vista
interno das regras. Não sabe como o grupo encara o seu próprio
comportamento, sabe apenas que a determinada conduta
provavelmente corresponderá determinada reação.



Não pode reproduzir o modo pelo qual as regras funcionam como
regras relativamente às vidas daqueles que são normalmente a
maioria da sociedade.

o Ponto de vista interno: como membro de um grupo que as aceita e usa
como guias de conduta. Usam as regras como padrões para apreciação do
comportamento próprio e dos outros.


Para aqueles que fazem parte de um grupo social, a violação de uma
regra não é só base para a predição de que se seguira uma reação
hostil, mas uma razão para a hostilidade.



A teoria das obrigações em termos de predição esquece o aspeto interno das
regras.
o Existirá sempre uma tensão entre aqueles que cooperam voluntariamente
na manutenção das regras e os que rejeitam as regras e atendem a elas
apenas de um ponto de vista externo como sinal de possível castigo.
2. Os elementos do direito



Estrutura social simples de regras primárias:
o Existem sociedades em que o único meio de controlo social é atitude geral
do grupo para com os seus modos padrão de comportamento (estrutura
social baseada no costume) - tal estrutura social é integrada por regras
primárias de obrigação. Neste caso, há certas condições que têm de ser
satisfeitas:
o As regras devem conter uma restrição o livre uso da violência e fraude;
o Aqueles que rejeitam as regras têm de ser uma minoria.
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o Tal regime baseado em regras não oficiais só prevalece em pequenas
comunidades, ligadas por laços de parentesco e sentimentos comuns.
o Esta estrutura não se trata de um sistema, pois as suas regras não passam
de padrões separados sem marca comum, a não ser o facto de serem
aceites por um grupo de pessoas.
o É comum haver incerteza quanto a saber quais as regras e qual o seu
âmbito, pois não se pode recorrer a um texto ou funcionários de
autoridade, na medida em que a sua existência dependeria da existência de
outro tipo de regras que não as secundárias.
o Outro defeito desta estrutura é o carácter estático das regras. O único
modo de alteração das regras é a evolução lenta, comportamentos que
passam a ser tolerados. Não há possibilidade de deliberadamente criar
novas regras ou eliminar antigas, porque isso pressupõe a existência de
outro tipo de regras.
o O terceiro defeito desta forma simples de vida social é a ineficácia de
pressão social difusa pela qual se mantêm as regras. Os castigos pela
violação de regras e outras formas de pressão social que impliquem o uso
da força não são aplicados por uma instância especial, sendo deixados aos
indivíduos ofendidos ou ao grupo em geral – não há um monopólio oficial
de sanções.


O remédio para cada um destes defeitos consiste em complementar regras
primárias de obrigação com regras secundárias, que implicaria a passagem de um
mundo pré-jurídico para um mundo jurídico, convertendo-se esta estrutura social
num sistema jurídico.

ASSIM, o direito pode ser caracterizado de modo mais esclarecedor como uma união de
regras primárias de obrigação com regras secundárias.


As regras primárias de obrigação estão ligadas às secundárias de vários modos.
o As regras secundárias são todas relativas às primárias: enquanto as regras
primárias de obrigações dizem respeito às ações que os indivíduos devem
os não fazer, as normas secundárias dizem respeito às próprias regras
primárias.
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o Especificam os modo pelos quais as regras primárias podem ser
determinadas de forma concludente, ou ser criadas, eliminadas e alteradas,
bem como o facto de que a sua violação seja determinada de forma
indubitável.


A forma mais simples de resolver o problema da incerteza do regime das regras
primárias é a introdução de uma norma de reconhecimento:
o Esta pode encontrar-se numa lista ou texto de regras, dotados de
autoridade, num documento escrito, ou gravados em qualquer monumento
público.
o Mas num sistema jurídico desenvolvido as regras de reconhecimento são
mais complexas: referência a alguma característica geral possuída pelas
regras primárias, como o facto de terem sido legisladas por um certo órgão
ou pela sou longa prática consuetudinária ou pela sua relação com decisões
judiciais.
o Em qualquer um dos casos, a norma de reconhecimento, ao trazer a ideia
de autoridade, introduz a ideia de sistema jurídico, porque as regras deixam
de ser um grupo desconexo para passarem a estar unificadas.



O remédio para a qualidade estática do regime de regras primárias consiste na
introdução de regras de alteração:
o A forma mais simples desta regra confere poderes ao indivíduo ou um
grupo de indivíduos para introduzir novas regras primárias para conduta da
vida do grupo, e para eliminar regras antigas.
o É com base nestas regas e não ameaças que as ideias de ato legislativo e de
revogação devem ser compreendidas.
o Os poderes atribuídos podem ser isentos de restrições ou limitadas de
várias maneiras.
o Há uma relação muito estreita entre regras de alteração e regras de
reconhecimento: enquanto as primeiras existirem as últimas terão
necessariamente de incorporar uma referência à legislação como aspeto
identificador das regras. Regra de reconhecimento identifica o critério de
validade das regras (como o facto de ter sido criada por uma autoridade
competente).
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3. Regras privadas de atribuição de poder:


Atribuem aos indivíduos poder para que estes alterem as suas posições iniciais sob
o domínio das regras privadas.



Sem elas não seriam possíveis muitas facilidades que o direito confere ao
individuo, como o poder para contratar, outorgar testamentos, transferir
propriedade…



Quanto ao problema de ineficácia da pressão social no regime simples das regras
primárias, a solução está em integrar regras secundárias que deem a certos
indivíduos poder para proferir determinações dotadas de autoridade, respeitantes
à questão sobre se determinada regra primária foi violada em dado momento – as
chamadas regras de julgamento.
o Estas identificam o indivíduo que deve julgar e o procedimento a seguir por
ele – atribuem poderes judiciais.
o Define conceitos jurídicos importantes, como o de juiz e tribunal, jurisdição
e sentença.
o A regra que atribui poder de julgar será também uma regra de
reconhecimento que identifica as regras primárias através das sentenças
dos tribunais, que se tornarão fontes de direito.



Ao longo dos tempos evolui-se no sentido da substituição de castigos físicos ou
autodefesa de privados por normas secundárias, que conferem aos juízes o poder
exclusivo de determinar a aplicação de penas. Atribuem as sanções oficiais
centralizadas do sistema.
4. Conclusão:



Conceitos jurídicos com os quais os juristas se deparam: obrigação, direitos,
validade, legislação, jurisdição são mais bem elucidados nos termos desta
combinação de elementos.



Entendimento do direito como união de dois tipos de regras diferentes tem um
poder explicativo muito grande.



Com o aditamento das regras secundárias ao sistema, o âmbito do que se diz e faz
do ponto de vista interno é muito ampliado – pela introdução de novos conceitos
como legislação, jurisdição, poderes públicos e privados em geral.
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A união de regras primárias e secundárias está no centro do sistema jurídico.

Capítulo VI – Norma de Reconhecimento


O que Hart propõe é que essa norma fundamental, a norma original do sistema,
aquilo a que ele chama norma de reconhecimento, seja fundada na convicção da
população de que aquela pessoa, aquele órgão, o que for, deve ter legitimidade
para legislar. E essa norma põe, no sentido técnico do termo, o sistema em ação.
Ou seja, a Constituição ou qualquer norma que seja a norma hierarquicamente
mais elevada (dentro das normas com conteúdo efetivo de conformação social) é
legitimada e "posta" pela norma de reconhecimento. Assim, explica-se com um
substrato social o sistema jurídico, salvaguarda-se a sua abordagem positivista e
normativista sem pôr em causa o Direito como ordem do Homem para o Homem.



A validade das regras primárias decorre de sua compatibilização com a regra
secundária, que, em si, não é válida, nem inválida, mas simplesmente adequada
para fundamentar o sistema jurídico.
o Há-de haver uma altura em que não há regra que faculte critérios para a
apreciação da validade jurídica de uma regra de reconhecimento – esta será
a regra última de reconhecimento.
o Esta regra última constitui prática dos tribunais, das assembleias
legislativas, dos funcionários…
o É um erro dizer que que a validade da regra última de reconhecimento não
pode ser demonstrada, tendo de ser assumida (pressuposta).
o As afirmações de validade de normas são afirmações internas de direito,
expressando o ponto de vista daqueles que aceitam a regra de
reconhecimento do sistema.


A regra de reconhecimento não pode ser válida ou inválida, é
simplesmente aceite como apropriada para tal utilização.


Nos sistemas simples de regras primárias de obrigação não
há regras de reconhecimento. Nesses, a afirmação de que
dada regra existe não é mais do que uma afirmação externa
de um facto.
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Já quando estamos perante um sistema a jurídico
amadurecido, este inclui uma regra de reconhecimento, de
forma a que o estatuto de uma regra enquanto elemento
desse sistema vai depender da satisfação de critérios
facultados pela referida norma de reconhecimento. Assim,
nestes sistemas a justificação para a existência de uma regra
é outra regra – afirmação interna, aplicando-se a regra de
reconhecimento – válida dados os critérios de validade do
sistema.



Quanto à regra última de reconhecimento, a afirmação de que
existe só pode ser uma afirmação externa de facto.


A norma de reconhecimento só existe como prática
complexa, mas normalmente concordante, dos tribunais, dos
funcionário e dos particulares, ao identificarem o direito por
referência a certos critérios.




A sua existência é uma questão de facto.

Hart prescreve a natureza fática da norma de reconhecimento com base na adesão
que lhe emprestam aqueles que a invocam, sejam os tribunais e os funcionários
públicos, sejam os particulares.
o A compreensão de sistemas jurídicos modernos implica que aceitemos que
nestes Tem de haver uma regra secundária de reconhecimento que seja
aceite e utilizada para identificação das regras primárias.


Essa norma de reconhecimento é o fundamento de um sistema
jurídico.

o O uso pelos tribunais e outras entidades de regras de conhecimento não
afirmadas, para identificar as regras concretas do sistema, é característico
do ponto de vista interno – aqueles que as usam deste modo manifestam
através desse uso a sua própria aceitação das regras como regras de
orientação.
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1. Validade e Eficácia:


Eficácia: facto de uma regra de direito, que exige dado comportamento, ser
mais frequentemente obedecida do que desobedecida.



Não há relação necessária entre a validade e a eficácia de uma norma, a menos
que a regra de reconhecimento do sistema inclua critérios como o de a regra,
para ser considerada regra do sistema ter de ser eficaz



Eficácia geral e eficácia da regra aplicada ao caso concreto – semelhante a
Kelsen.

2. Norma de reconhecimento


É aquela que faculta os critérios através dos quais a validade das outras regras do
sistema é avaliada. É uma regra última. Há uma hierarquia de critérios, sendo que
um deles é supremo.



Um critério de validade jurídica é supremo se as regras identificadas por referência
a ele forem ainda reconhecidas como regras do sistema, mesmo que estejam em
conflito com outras regras identificadas por referência a outros critérios.
EXEMPLO: aprovação por dado poder legislativo é critério supremo de validade



Construção emblemática de Hart para contrariar a solução ao problema do
fundamento da validade de ordem jurídica dada por Austin
o A validade as normas fundamenta-se no simples facto de estas serem
emanadas por um soberano.
o Num estado de direito, os órgãos de soberania estão limitados por normas
jurídicas. Ideia de soberania como poder não vinculado é errada.
o Hart tem uma visão não estritamente normativista do direito, remete para
a prática social que identifica as normas que são vigentes em determinado
grupo social.
o

A norma de reconhecimento tem um conteúdo vago, dependendo do
sistema de fontes de cada ordenamento jurídico, mas remete para a prática
dos tribunais, que dizem aquilo que é direito e não é direito.


Este pensamento adapta-se mais a países do Common Law.
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o Validade e eficácia são dois juízos autónomos entre si, um corresponde a
juízo de facto, outro a juízo de dever ser.


Juízo de validade é um juízo do ponto de vista interno.

o A Regra de Reconhecimento é a resposta ao problema do fundamento da
validade de uma ordem jurídica, correspondendo à Norma Fundamental
pressuposta de Kelsen.


Tem de se abandonar a ideia de que os fundamentos de um sistema jurídico
consistem num hábito de obediência a um soberano juridicamente ilimitado,
substituindo-a pela ideia de regra última de reconhecimento, que faculta um
sistema de regras com os seus critérios de validade.
o A regra de conhecimento faculta os critérios para a identificação de outras
regras
o A regra de reconhecimento deve ser vista sob duas perspetivas:


Uma está expressada na afirmação externa do facto que a regras
existe na prática efetiva do sistema.



Outra está expressa nas afirmações interna de validade, feitas por
aqueles que a usam para identificar o direito.

o A fórmula de Austin de existência de um hábito geral de obediência a
ordens é incapaz de reproduzir os factos complexos:
o Os indivíduos não se limitam as estabelecer relações de mera obediência
com o direito.
o As relações de direito implicadas na existência de um sistema jurídico:


Relações dos cidadãos comuns com as regras primárias;



Relação dos funcionários do sistema com as regras secundárias que
lhes dizem respeito, enquanto funcionários. Daqui é que é crucial
haver a aceitação oficial unificada e partilhada da regra de
reconhecimento que contém os critérios de validade do sistema.

ASSIM, a condições necessárias e suficientes para a existência de um sistema jurídico
são:


Regras de comportamento válidas segundo os critérios últimos de validade do
sistema devem ser geralmente obedecidas.
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Regras de reconhecimento especificando os critérios de validade jurídica e as suas
regras de alteração e julgamento devem ser efetivamente aceites como padrões
públicos e comuns de comportamento oficial pelos seus funcionários. Devem
considerar criticamente como lapsos os seus próprios desvios e os de cada um dos
outros.
o Nos sistemas complexos, que resultam da união de normas primárias com
normas secundárias, em última análise, num caso extremo, o ponto de vista
interno poderia estar confinado ao mundo oficial – a aceitação das regras
como padrões comuns pode ser desligada da adesão do indivíduo. Ao
contrário do que acontece nos sistemas simples de norma primárias, em
que não há funcionários, as regras devem ser amplamente aceites, fixando
padrões críticos para o comportamento do grupo.
o A primeira condição é a única que os cidadãos privados necessitam de
satisfazer, podendo obedecer por sua conta apenas, sejam quais forem os
motivos por que o façam, embora numa sociedade sã o façam porque
reconheçam uma obrigação de o fazer.
 Na sua qualidade privada, os funcionários estão sujeitos a regras
primárias, às quais precisam apenas de obedecer.
3. Patologias dos sistemas jurídicos



As regras reconhecidas como válidas a nível oficial são geralmente obedecidas.
o Contudo, por vezes, pode acontecer que já não existe obediência geral às
regras que são válidas, segundo os critérios de validade utilizados pelos
tribunais. Tal rutura pode resultar de vários fatores: Revolução; ocupação
inimiga.



Possível a interrupção de existência, não podemos fixar um momento específico
para a cessação de dado sistema, pois haverá quase sempre a possibilidade de
restauração.



Também pode acontecer que um novo sistema jurídico emerja de um sistema
antigo.
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Enquanto as normas válidas, perante os testes de validade do sistema, forem
obedecidas pela maioria da população, temos aí a prova de que um sistema
jurídico existe.

Capítulo IX - Direito e Moral


Um sistema jurídico deve mostrar alguma conformidade específica com a moral ou
a justiça, ou deve repousar sobre uma convicção amplamente difundida de que há
uma obrigação moral de lhe obedecer.
o Embora isto aconteça muitas vezes, ou seja, embora as normas de
determinado sistema possam levar em conta valores morais, não se segue
daí que os critérios de validade de leis concretas devam incluir uma
referência à moral ou justiça.
Hart é, portanto, um positivista.
1. Positivismo Jurídico:



Não é em sentido algum verdade necessária que as leis reproduzam ou satisfaçam
certas exigências da moral, embora frequentemente o tenham feito.
o Jusnaturalistas ripostam:


Há certos princípios de conduta humana, descobertos pela
razão, com os quais o direito feito pelos homens se deve
conformar de forma a ser válido.



Direito natural de origem divina.



Leis da natureza/ leis que regulam condutas:


- Leis da natureza são descritivas, e não podem ser
violadas, pois uma vez que isso ocorra deixam de poder
ser consideradas leis.



- Já as leis de conduta são prescritivas, exigências de que
o homem se comporte de certo modo.

2. Visão teleológica do mundo
O homem, como as outras coisas, é pensado como tendendo para um fim ou estado
ótimo específico. Diferentemente das outras coisas, o homem é capaz de, através do
raciocínio descobrir o que envolve o alcance dessa excelência de espírito e é capaz de
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o desejar. Estes são elementos teleológicos ainda vivos no pensamento comum acerca
da ação do homem.


O fim adequado da atividade humana é a sobrevivência. A maior parte dos
homens deseja a maior parte do tempo continuar a existir.



As ações naturalmente boas para fazer são as que são exigidas para a
sobrevivência.



Os expoentes clássicos desta visão pensavam na sobrevivência como o
estrato mais baixo de um conceito mais amplo e complexo de fim humano.

A natureza humana não pode de forma alguma subsistir sem a associação dos
indivíduos e a associação não poderia nunca ter lugar se não fosse pago tributo às leis
da equidade e da justiça.
3. O direito e a moral são formas diferentes de controlo social.


Há princípios de conduta reconhecidos universalmente, que têm como base as
verdades elementares respeitantes aos seres humanos e às suas finalidades.



Estes podem ser considerados o conteúdo mínimo do direito natural.



Enquanto algumas generalizações bastante óbvias respeitantes à natureza
humana, há certas regras de conduta que qualquer organização social deve conter
para ser viável.
a. Conteúdo mínimo de Direito Natural



Tendo em conta as características salientes da natureza humana.



Conexo de factos naturais com regras jurídicas ou morais.



Sem um conteúdo específico, o direito e a moral não poderiam apoiar o
desenvolvimento do propósito mínimo de sobrevivência que os homens têm – sem
este conteúdo, os homens não teriam qualquer razão para obedecer
voluntariamente a quaisquer regras.



Vulnerabilidade humana: as exigências comuns do direito e da moral consistem, na
sua maior parte, em abstenções, formuladas na forma de proibições – restrições ao
uso da violência. Se os homens viessem a perder a vulnerabilidade face aos outros
(como acontece com algumas espécies de animais) desapareceria uma razão óbvia
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para o preceito para o preceito mais característico do direito e da moral, o não
matarás.


Igualdade aproximada: nenhum indivíduo é muito mais poderoso do que os outros
da sua espécie, apesar de diferirmos entre nós em aspetos como força e agilidade.
Assim, ninguém consegue por muito tempo subjugar outros sem cooperação.
o É óbvia a necessidade de um sistema de abstenções mútuas, que está na
base, quer da obrigação jurídica, quer da obrigação moral.



Altruísmo limitado: se nunca fossemos tentados a criar danos aos outros as regras
que exigem abstenções não seriam necessárias. Se estivéssemos dispostos a
destruir independentemente dos custos implicados em nós próprios, estas seriam
impossíveis. Se as tendências para agressão não forem controladas podem ser
fatais à vida social.



Recursos limitados: assim, é indispensável certa forma mínima de instituição da
propriedade.



Compreensão e força de vontade limitadas: maior parte dos homens encontra
motivos para adaptar a sua conduta às normas, ou porque consideram que os
sacrifícios valem os ganhos, ou por uma preocupação desinteressada com o bemestar dos outros.
o Mas nem a compreensão do interesse a longo prazo nem a força de
vontade, ou a retidão, dos quais depende a eficácia destes motivos de
obediência são partilhados igualmente por todos. Muitos são tentados a
preferir os seus próprios interesses imediatos.
o Assim, um sistema de sanções é necessário para garantir que os que
obedecem voluntariamente não são sacrificados em relação aos que não
obedecem.
o O que a razão pede é a cooperação voluntária num sistema coercivo. A
força dos malfeitores nunca poderá exceder a dos apoiantes do direito e da
ordem devido à igualdade aproximada dos homens.
o Todos os sistemas jurídicos devem estabelecer sanções.
o Tem de haver sanções para não se criarem centros de poder conflituantes
em que os fracos se submeteriam aos fortes.
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Conclusão: há um sistema de abstenções recíprocas subjacente quer ao direito quer à
moral.
4. Validade jurídica e Valor Moral


Nem o direito nem a moral aceite pelas sociedades precisam de estender as suas
Proteções e benefícios mínimos a todos, e a verdade é que frequentemente não o
têm feito.
EXEMPLO: sociedade esclavagista, sociedade de Antigo Regime.



Embora o direito de certas sociedades tenha andado adiantado em relação a
moral, normalmente o direito segue a moral.



A História mostra que embora uma sociedade, para ser viável, tenha de oferecer a
alguns dos seus membros um sistema de abstenções recíprocas, não necessita de
oferecê-lo a todos.



O poder coercivo pode:
o

Ser aplicado exclusivamente a malfeitores, que gozam, apesar de tudo, da
proteção das regras.

o Ser usado para subjugar e manter em permanente posição de inferioridade
o grupo subjugado. Os submetidos são vítimas e não beneficiários.


A existência de um sistema jurídico é um fenómeno social que sempre apresenta
dois aspetos:
o Atitudes implicadas na aceitação voluntária das regras.
o Atitudes de pura obediência ou aquiescência (atitude não crítica).


Assim, uma sociedade com direito abrange os que encaram as
regras do ponto de vista interno, como padrões aceites de
comportamento, e aqueles aos quais estes padrões jurídicos tem de
ser impostos pela força (malfeitores ou desprotegidos).



O equilíbrio entre estes dois componentes será determinado por
diversos fatores.



A passagem da forma simples de sociedade, em que as regras primárias de
obrigação são o único meio de controlo social para um mundo jurídico com poder
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legislativo, tribunais, funcionários e sanções, todos organizados de forma
centralizada, traz ganhos apreciáveis.
o Traz certeza, eficácia e adaptabilidade à mudança;
o Mas traz também o risco de o poder organizado de forma centralizada
possa ser usada para a opressão de um número de pessoas.


Porque este risco existe, surge a pretensão de que há outro modo
pelo qual o direito deve conformar-se com a moral, para além do
conteúdo mínimo do Direito natural.

5. O poder e a Autoridade:


Diz-se frequentemente que um sistema jurídico deve basear-se num sentido de
obrigação moral ou na convicção do valor, uma vez que não pode basear-se no
mero poder do homem sobre o homem.
o O poder coercivo do direito pressupõe a sua autoridade aceite.



MAS…
o Não só pode um grande número de pessoas ser coagido por leis que não
considera moralmente vinculativas.
o Como aqueles que aceitam a autoridade do sistema podem não considerarse moralmente vinculados a fazê-lo (fazendo-o por outros motivos).
o Há

também

aqueles

que

aceitam

a

autoridade

do

sistema,

independentemente de acharem que moralmente não deveriam aceitá-lo.


Aqueles que aceitam a autoridade de um sistema jurídico encaram-no do ponto de
vista interno.
o Assim, não podemos dizer que algo não pode ser reconhecido como
juridicamente obrigatório a não ser que seja aceite como moralmente
obrigatório.
6. Influência da Moral sobre o Direito

Nota-se nos estados modernos uma influência clara de princípios morais, que entram
no direito ora de forma abrupta, através da legislação, quer de forma silenciosa,
através de processo judicial.
7. Interpretação
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A aplicação das leis ao caso concreto implica a sua interpretação.



No processo da decisão, o juiz guia a sua escolha por certos princípios de forma a
não criar regras injustas ou ofender princípios morais assentes.
o Consideram-se os princípios da imparcialidade, neutralidade, consideração
de todos os que serão afetados. Poucas pessoas negariam a importância
destes elementos morais para tornar as decisões aceitáveis.
o MAS, o que é certo é que estes mesmos princípios têm sido observados
quase tanto na violação como na observância do direito.
8. A crítica do Direito



Por vezes há a pretensão de que um bom sistema jurídico tem de estar em
conformidade com certos princípios morais.



Mas o facto é que sistemas jurídicos internos, com a sua estrutura característica de
normas primárias e secundárias, subsistiram durante longos períodos de tempo,
embora tratassem com desprezo os princípios de justiça.
a. Princípios de Legalidade e Justiça
Até as leis mais odiosas podem ser aplicadas de forma justa. A justiça, na aplicação

do direito, não consiste noutra coisa senão na aplicação da mesma regra geral a uma
multiplicidade de pessoas diferentes, sem desvios causados por preconceitos. Para que
o controlo social deste tipo funcione, é necessário que as regras satisfaçam certas
condições: têm de ser inteligíveis e ao alcance da capacidade de obediência da maior
parte das pessoas; não devem ser retroativas.
9. A validade jurídica e resistência ao direito
a. Jusnaturalistas
Uma coisa é a existência do direito, outra é o seu mérito. Poderão as normas
jurídicas ter qualquer espécie de conteúdo. Certos jusnaturalistas consideram que
certas normas que se associaram à iniquidade ou a permitiram não deveriam ser
reconhecidas como válidas, ou não deveriam ter a qualificação de direito, mesmo que
tenham sido promulgadas pelo órgão competente. Depois da II Guerra, estes
argumentos são ressuscitados.
10. Conceito de direito
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Conceito amplo: direito são todas as regras válidas de harmonia com os
testes formais de um sistema de regras primárias e secundárias, mesmo se
algumas delas ofenderem a própria moral de uma sociedade.



Conceito mais restrito:
o Excluiremos do direito tais regras moralmente ofensivas.
o Não há lugar para leis válidas mas moralmente inóquas.
o MAS isso levar-nos-ia a excluir certas regras, mesmo que elas
apresentassem todas as características complexas do direito.

a. Positivistas
Consideram que as regras devem estar sujeitas a um exame ﬁnal, que há algo
fora do sistema oficial, por referência ao qual, o indivíduo deve resolver os seus
problemas de obediência - este pensamento é mais suscetível de manter-se vivo entre
os que estão acostumados a pensar que as regras podem ser iniquas dos que pensam
que nenhuma iniquidade pode ter em qualquer parte o estatuto do direito.
b. Jusnaturalistas
Negam o reconhecimento jurídico as regras iniquas, o que poderia simpliﬁcar
de forma excessiva e grosseira a variedade de questões morais a que elas dão origem.
Um conceito de direito, que permita a distinção entre a invalidade do direito e a sua
imoralidade habilita-nos a ver a variedade e complexidade destas questões separadas,
enquanto o conceito restrito de direito que negue validade jurídica às regras iniquas
pode cegar-nos para elas.
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Repetitório
1. Comente a seguinte afirmação de Hans Kelsen: “A norma fundamental de um
sistema dinâmico é a regra básica de acordo com a qual devem ser criadas as
normas do sistema.”
2. Comente esta outra afirmação de Kelsen: “A norma fundamental é a resposta à
questão: Como – e isso quer dizer sob que condição – são possíveis todos esses
enunciados jurídicos relativos a normas jurídicas, deveres jurídicos, e assim por
diante?”
3. Considera que ambas as afirmações exprimem a mesma concepção sobre a
natureza e a função da norma fundamental hipotética?
4. Comente a seguinte afirmação de William Ebstein: “Se bem que Kelsen rejeite a
identificação de validade com eficácia, dá-se perfeitamente conta de que os
juristas só consideram válido um sistema se este for efetivo”.
5. Qual o alcance da distinção entre norma jurídica e proposição jurídica?
6. Em que termos se pode considerar que Hart introduz correções na concepção
de analytical jurisprudence de John Austin?
7. A defesa por Hart de um “conteúdo mínimo de Direito natural” autoriza-nos a
afirmar que ele não defende uma posição de positivismo jurídico?
8. Compare a noção de norma fundamental hipotética em Kelsen com a noção de
regra de reconhecimento em Hart.
9. Refira as linhas gerais de crítica de Dworkin a Hart e as repercursões actuais
desse debate.
10. Em que termos podemos considerar Alf Ross um representante do realismo
jurídico?
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