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RESUMO 

 

Dissertação de mestrado que visa problematizar o mainstream acadêmico que 
vincula o pensamento jurídico-político de Hans Kelsen ao liberalismo. Contesta as 
teses de que as teorias kelsenianas e a doutrina liberal convergem na defesa dos 
mesmos valores políticos, assim como àquelas que as associam considerando seus 
aspectos metodológicos da neutralidade, do formalismo e do legalismo. Como 
estratégia teórica, recupera alguns debates em que Kelsen foi tido como um liberal 
(Viena Vermelha, Weimar), além da crítica de Kelsen ao marxismo e vice-versa. 
Estabelece ainda um confronto direto entre Kelsen e Friedrich Hayek, elegendo o 
Rechtsstaat como elemento teórico comparativo, abordando temas correspondentes 
como liberdade, democracia, capitalismo, socialismo, propriedade e segurança 
jurídica. Ao final, ao invés de um Kelsen “liberal e apolítico”, aponta para uma 
doutrina kelseniana crítica de um jusnaturalismo liberal-individualista, que não 
parece estar assim tão preocupada em legitimar a ordem burguesa no poder. 
 
Palavras-Chave: Kelsen. Hayek. Liberalismo. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Dissertation which aims to question the academic mainstream linked to the legal and 

political thought of Hans Kelsen liberalism. Challenges the thesis that kelsenianas 

theories and liberal doctrine converge in defending the same political values as well 

as those that associate considering its methodological aspects of neutrality, of 

formalism and legalism. As a theoretical strategy, recovers some debates in which 

Kelsen was regarded as a liberal (Red Vienna, Weimar), as well as Kelsen’s critique 

of Marxism and vice versa. It also establishes a direct confrontation between Kelsen 

and Friedrich Hayek, electing the Rechtsstaat as a comparative theoretical element, 

addressing relevant topics such as freedom, democracy, capitalism, socialism, 

property and legal security. In the end, instead of a Kelsen “liberal and apolitical”, 

points to a kelseniana critical doctrine of a liberal-individualistic natural law, which 

does not seem to be so concerned with legitimizing the bourgeois order in power. 

 
Keywords: Kelsen. Hayek. Liberalism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estado es (…) una forma específica de la vida social, que puede  

asumir  contenidos muy variables, un medio de técnica social,  

con el que se pueden perseguir los objetivos más diversos”;  

“el Derecho, si no se lo mira através de los cristales de color de una  

ideología burguesa o proletaria, capitalista o socialista, es por su  

propia naturaleza una técnica, una técnica social específica”. 

 

Hans Kelsen 
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INTRODUÇÃO 

 

Kelsen é liberal?1 

Sim. Conforme a tradição jurídico-política2 que analisa o pensamento de Hans 

Kelsen, tanto sua Teoria Pura do Direito como sua teoria da democracia 

representam o pensamento liberal (HERRERA, 2002; SILVERMAN, 1984; LOSANO, 

2013).3 

Na tradição internacional, é possível constatar esse entendimento no debate 

germânico que Kelsen trava com o nacional-socialista Carl Schmitt e com o teórico 

socialista Hermann Heller; ou na acirrada polêmica com os austromarxistas de 

Viena, Max Adler e Otto Bauer; ou com o fascista-corporativista italiano Arnaldo 

Volpicelli; ou ainda com os marxistas russos Pachukanis e Vyshinsky. Enfim, todos 

caracterizam Kelsen como um representante do liberalismo. No Brasil, basta 

observar as opiniões do filósofo do direito Miguel Reale e do sociólogo do direito 

Celso Campilongo, entre tantos outros. 

Mas Kelsen é um antiliberal! 

Esta é a opinião de um dos mais importantes teóricos do liberalismo do século 

XX, prêmio Nobel de economia, teórico do direito e ex-aluno de Kelsen: Friederick 

von Hayek (HERRERA, 2002, p. 72). Em seus escritos, Hayek apresenta Kelsen 

como um socialista e condena seu positivismo como antiliberal, considerando este 

uma das principais forças que destruíram o liberalismo clássico (HAYEK, 1985, v. 2, 

pp. 54-55).  

Todavia, os rótulos ideológicos imputados a Kelsen não param por aí. Kelsen é 

visto por José Guilherme Merquior como “o liberal de esquerda nos turbulentos anos 

de Weimar” (MERQUIOR, 1991, p. 171); por Mario Losano como “social-democrata 

por convicção” (LOSANO, 2002, p. 27). A respeito, Carlos Miguel Herrera (1997) cita 

vários outros rótulos imputados a Kelsen, a saber: “liberal de esquerda” (Norbert 

Leser), “liberal-socialista” (Arduino Agnelli), “liberal-democrata” (Wolfgang Luthardt), 

                                                             
1 Hans Kelsen nasceu em Praga, Império Austro-Húngaro, a 11 de Outubro de 1881. Faleceu em 

Berkeley, nos Estados Unidos a 19 de abril de 1973.  
2 Por “tradição jurídico-política” entenda-se uma literatura cujo estudo constante considera as 

relações intrinsecas entre direito e a política. 
3 Por todos, Carlos Miguel Herrera (2002, p. 69). “A teoria política de Kelsen é considerada, segundo 

uma arraigada tradição, como uma expressão do liberalismo político. Mais ainda, pode-se dizer que 
o liberalismo forma parte da ‘concepção aceita’ da reine Rechtslehre, ponto de vista compartilhado 
tanto por seus adeptos como por seus críticos”. 
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“democrata liberal-socialista” (Horst Dreier) e até mesmo “um professor vienense 

militante da socialdemocracia” (G. Lukács).  

Alimentando a polêmica que envolve “teorias e ideologias”4, também é trivial 

encontrarmos alusões ao “formalismo” positivista de Kelsen como uma espécie de 

legitimador do Estado nazista, como ocorre em Gustav Radbruch e em muitos outros 

autores.5 

As próprias declarações de Kelsen geram certa ambiguidade quanto à sua 

posição ideológica, pois o autor afirma que é “um erro caracterizar a Teoria Pura do 

Direito como um ramo da teoria liberal-individualista” (KELSEN, 2000, pp. 76-83); 

critica a teoria política do marxismo, mas chega a dizer que tem toda simpatia por 

programa do partido socialista (KELSEN, 2012, 70-71) ao mesmo tempo em que 

afirma que a democracia coincide com o liberalismo (KELSEN, 1998b, pp. 412). 

Muito dessa controvérsia é derivada da insistência de Kelsen em não atribuir valores 

políticos aos objetos teorizados – este, outro ponto que levanta suspeitas quanto à 

“ideologia”6 da “doutrina kelseniana”.7 

Entretanto, não seria toda essa (in)definição ideológica a respeito de Kelsen 

uma falsa (e irrelevante) polêmica, fruto de uma subjetividade interpretativa que 

somente teria relevância por estar ancorada em argumentos de autoridade?8 

Ao que nos parece, a questão é mais complicada do que isso, principalmente 

quando vislumbramos Kelsen classificado nos extremos do espectro político-

ideológico – ora liberal, ora antiliberal, a depender do autor que o interprete. Além do 

                                                             
4 Sobre a diferença entre teorias e ideologias, temos suscintamente que: “teoria é expressão da 

atitude puramente cogniscitiva que o homem assume perante a realidade [...]; ideologia, em vez 
disso, é a expressão do comportamento avaliativo que o homem assume face a tal realidade” 
(BOBBIO, 2006, p. 223).  

5 Curiosamente, Hayek também figura entre eles. 
6 O termo “ideologia” deve aqui ser entendido em sua forma mais simplista (e como já foi exposto na 

distinção com o termo “teoria”). Assim, quando nos referirmos ao conceito de idelogia como 
“concepção de mundo”, deve-se compreender o significado que Norberto Bobbio se propôs a 
chamar de “significado fraco” da ideologia: “o genus, ou a species diversamente definida, dos 
sistemas de crenças políticas: um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e 
tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos” (BOBBIO, 1998, p. 585). 
Entretanto, durante a exposição haverá momentos em que o conceito de ideologia fará referência a 
um “falseamento das ideias”. Em todo o caso, cremos que o contexto será suficiente para que o 
leitor reconheça as duas concepções de ideologia presentes na dissertação. 

7 É oportuno esclarecer logo este conceito, que permeia toda a dissertação. Por “doutrina kelseniana” 
deve se entender o conjunto de escritos jurídico-políticos produzidos por Kelsen juntamente com as 
manifestações do Kelsen-cidadão, no sentido de levar em conta suas simpatias e antipatias 
ideológico-políticas, potencialmente indicadoras de seu interesse como ator político. É “doutrina” 
porque se trata de ensinamentos e entendimentos provenientes de produção intelectual; é 
“kelseniana” porque tal produção intelectual tem origem em Hans Kelsen. 

8 Por um lado, teríamos autores do quilate de um Schmitt e de um Heller (Kelsen liberal!); por outro, 
de um Hayek e de um Lukács (Kelsen socialista!). 
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mais, descartar qualquer classificação sem apreciá-la não seria uma postura 

acadêmico-teórica apropriada. 

É bem verdade que um autor pode muito bem ter ramificações ideológicas 

diversas em seu pensamento e que inclusive lhe permitam transitar dentro de 

dogmas doutrinários se recusando a assumi-los como lhe são apresentados. Mas 

não é propriamente com Kelsen que estamos preocupados. A inquietação se dá com 

a diversidade dos rótulos a ele imputados. 

*** 

Os rótulos ideológicos têm sua utilidade ao servirem de guia de referência 

rápida para a identificação de um autor em uma determinada tradição intelectual, por 

exemplo. No entanto, por si só não são capazes de refletir toda a complexidade de 

uma doutrina. E é exatamente neste ponto que insurge a razão de existência desta 

pesquisa – e, acreditamos –, sua importância teórica. 

Considerando o amplo leque de rotulagem que demostra uma discordância tão 

drástica quanto à ideologia de Kelsen, especulamos que algumas dessas 

“estampas” possam estar, em verdade, retratando interpretações equivocadas (ao 

menos parcialmente) quanto ao próprio material teórico produzido pelo autor, 

gerando um entendimento de sua obra mais pelo aspecto ideológico do que pelo 

teórico-conceitual. 

Por se tratar do mainstream acadêmico da tradição jurídico-política – e de seu 

tom comumente pejorativo –, o que nos gera maior inquietude é exatamente a 

vinculação ostensiva entre Kelsen e a doutrina liberal, feita normalmente sem 

quaisquer ressalvas. Considerá-lo como um autor liberal apenas insinuando que 

aspectos de seu “formalismo”, “legalismo”, “neutralidade”, “apoliticidade” (todos 

clichês acadêmicos) legitimam “a ordem burguesa no poder” (que visaria no fundo 

limitar o Estado a um papel mínimo) parece-nos razões insuficientes para considerá-

lo um típico representante do liberalismo – principalmente quando este é tomado 

como a doutrina do capitalismo. 

Assim, o escopo principal desta dissertação está em “tensionar” a relação 

Kelsen/liberalismo, num esforço teórico de investigação, sistematização e 

problematização dos argumentos que buscam justificar essa relação – e suas 

possíveis contradições e potencialidades interpretativas. Afinal, quando se diz que 

Kelsen é um liberal, de qual liberalismo estamos falando, da tradição originária na 

Inglaterra ou do liberalismo francês? E se esse liberalismo “está” em Kelsen, de que 
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maneira ele realmente se manifesta? Ou, sob outra perspectiva, sob quais pontos 

podemos dizer que Kelsen é mesmo um liberal? 

Por tudo, argumentamos que reconstruir seu pensamento jurídico-político 

contraposto a uma concepção liberal minimamente identificável pode reunir 

evidências importantes que fortaleçam a ideia de quão problemática pode ser 

rotulações jogadas ao vento; mas mais do que isso: pode ajudar-nos a rever o 

próprio material teórico produzido pelo autor a partir de outra perspectiva, 

corroborando para os estudos afetos à teoria do direito e à teoria política. Que 

estejam em jogo raciocínios e não apenas convicções. 

  

Justificativa da abordagem I: Porque Kelsen? 

 

Talvez devêssemos nos perguntar qual a real utilidade de mais uma pesquisa 

sobre Hans Kelsen, tendo-se decorrido mais de 90 anos de sua teoria da 

democracia e mais de 80 anos da primeira edição de sua Teoria Pura do Direito. 

Afinal, o que uma (re)leitura de sua obra ainda pode agregar ao pensamento 

jurídico-político atual? O autor já não foi suficientemente debatido – e superado? 

Não seria a obra de Kelsen uma obra historicamente datada – o que equivale a 

afirmar que não se pode separá-la de seu contexto?9 

A respeito da enorme importância dos estudos de Kelsen no que tange ao 

direito, recuper-se o que escreveu o estudioso italiano Mario Losano:  

 
El pensamiento de Kelsen es el meridiano de Greenwich de la ciencia 
jurídica del siglo XX: todas las teorías terminan siendo analizadas en 
función de su mayor o menor proximidad respecto a la Teoría Pura del 
Derecho, enunciada por él en los primeros decenios del siglo y luego 
incessantemente perfeccionada hasta los últimos años de su vida. 
(LOSANO, 2006, p. 114). 

 

Muito ainda se poderia dizer a respeito da relevância de Kelsen para o direito, 

mas a questão pode ser entendida nesses termos: esse “filho do império Austro-

húngaro” (DIAS TOFFOLI; RODRIGUES JUNIOR; 2012, p. XVIII), cuja posição de 

clássico em escala global é inconteste (JESTAEDT, 2012, pp. 1-2), produziu um 

                                                             
9 Especificamente no âmbito acadêmico em que esta dissertação é apresentada (curso de Mestrado – 

Faculdade de Direito Mackenzie) constatamos que não há, em nível da pós-graduação, nenhum 
trabalho acadêmico produzido voltado especificamente ao pensamento kelseniano. Buscamos 
preencher esta lacuna.  



19 
 

conhecimento de caráter duradouro, que dialoga com o passado e que não se 

esgota no presente, sobrevivendo ao crível do tempo. 

Isto porque o autor teorizou sobre política, direito, e economia (para dizer o 

mínimo) produzindo um respeitável conjunto de concepções que se iniciam na 

filosofia, transportam-se para o campo político (ao se teorizar sobre democracia e 

Estado) e assentam-se numa teoria do ordenamento jurídico passível de incluir 

diferentes sistemas econômicos. 

Em verdade, se atentarmos para os elementos mais controversos – e nos 

esquivarmos das circunstâncias específicas de cada época –, concluiremos que 

muitos dos problemas que são discutidos nos dias de hoje na Academia já estavam 

presentes no centro dos debates históricos jurídico-políticos do quais Kelsen fazia 

parte. Por tudo, é razoável argumentar que suas ideias não devem ser ignoradas – e 

nem mal compreendidas.10   

 

Justificativa da abordagem II: Porque o aspecto “ideológico” em Kelsen? 

 

De uma maneira geral, a compreensão acerca de aspectos ideológicos em um 

autor e sua obra pode contribuir para um domínio mais completo do próprio material 

teórico-conceitual produzido. O entendimento sobre uma concepção de mundo num 

autor nos auxilia a compreender a relação intrínseca entre pressupostos filosófico-

teóricos considerados e práticas políticas possíveis baseadas nessa teorização.  

Além dessa razão de cunho cognicitivo, no caso peculiar de Kelsen, o aspecto 

ideológico parece ser a variante menos conhecida e explorada da obra jurídico-

política do autor – em que pese a conhecida vinculação de seu pensamento ao 

credo liberal. E mais: em verdade, quase sempre o foco das abordagens se presta 

ao aspecto “jurídico” do pensamento kelseniano. 

Já o motivo que nos leva a escolher a doutrina liberal – e não outra – para 

contrapô-la à “doutrina kelseniana” é quase que exclusivamente de ordem 

acadêmica: há uma predominância da vinculação do autor à essa doutrina e 

                                                             
10 Apenas um exemplo aclara o afirmado: o debate entre Kelsen e Hayek que investigamos nessa 

dissertação e que diz respito a direitos “naturais”, pode ser encontrado também no embate travado 
entre Jonh Rawls e Jürgen Habermas, no qual ocorre uma objeção habermasiana à suposta 
consideração de liberdades fundamentais “pré-políticas” na teoria rawlsiana. Como visto, temos 
novos autores, mas velhas questões. Cf. HABERMAS, Jürgen e RAWLS, John. Debate sobre el 
liberalismo político. Traducción de Gerard Vilar Roca. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica/ Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1998. 
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julgamos necessário problematizá-la exatamente por ser considerada uma espécie 

de consenso interpretativo. Dizemos “quase” porque o tom pejorativo com que é feita 

essa vinculação também sugere a necessidade de uma investigação, no intuito de 

revisar os pontos teóricos considerados e avaliá-los com mais cautela.  

Do que conhecemos na literatura publicada no Brasil em termos de 

questionamento desse consenso, constam as contribuições do autor argentino 

Carlos Miguel Herrera (2012) – em livro publicado no Brasil a partir da ideia do 

professor Samuel Rodrigues Barbosa e da organização textual do professor Gilberto 

Bercovici – e também a (recentíssima) publicação do livro do italiano Gaetano 

Pecora (2015). Na esteira desses dois autores estrangeiros, e na tentativa de somar 

esforços para preencher essa lacuna literária, cite-se ainda as articulações do 

brasileiro Carlos Magno Spricigo Venerio (2010).  

Entretanto, embora esse material citado seja fundamental para a reflexão 

acerca da vinculação entre Kelsen e o liberalismo (e nos sirva, evidentemente, de 

referencial teórico), julgamos ser necessário fornecer à temática nossa contribuição, 

incluindo elementos à discussão e tentando esboçar maneiras outras de verificar 

essa relação, como a inclusão de um confronto direto entre a doutrina de Kelsen e a 

doutrina liberal de Hayek. Repetindo o que foi dito pelo próprio Herrera (2012, p. 69) 

“não existem estudos precisos e detalhados sobre as relações entre Kelsen e o 

liberalismo”, afirmação esta que desperta e justifica a iniciativa de pesquisarmos o 

tema.11 

 

Perspectiva ideológica da abordagem: nem kelsenista, nem antikelsenista 

 

A reconstrução da qual falamos outrora não impõe necessariamente que se 

assuma uma atitude honorífica nem em relação a Kelsen e nem ao liberalismo. 

Assim, a pesquisa não é, nem pretende ser, kelsenista ou antikelsenista, nem liberal 

ou antiliberal. Tanto a doutrina kelseniana quanto a doutrina liberal podem soar 

suficientemente convincentes a seus adeptos apenas pelo próprio valor teórico que 

carregam. O que nos interessa primordialmente nesta pesquisa é a compreensão do 

material subjacente à rotulagem ideológica que vincula Kelsen ao liberalismo, feita 

                                                             
11 Nas publicações brasileiras, só encontramos uma relação direta feita entre Kelsen e Hayek nos 

estudos de Richard Posner (2010) e, ainda assim, num tema mais afeto à teoria da interpretação e 
não necessariamente numa comparação envolvendo Kelsen e o liberalismo. Todavia, essa obra 
também será utilizada na pesquisa. 
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normalmente sem quaisquer ressalvas. É dizer: não é o mérito de cada doutrina que 

estará sendo investigado e sim a relação entre elas.12 

Colocada a questão nesses termos, é evidente que uma comparação 

produzida entre o pensamento kelseniano e um ideário liberal pode confirmar a tese 

mais difundida (que aproxima Kelsen do liberalismo), como também pode negá-la ou 

afastá-la, demonstrando que as relações com outras doutrinas (como a 

socialdemocrata) talvez sejam tão fortes quanto à primeira, ao menos sob certas 

circunstâncias (o que afastaria Kelsen do liberalismo). Nesse sentido, ressalte-se 

que se trata apenas de um tema de pesquisa fruto de uma hipótese levantada; e não 

propriamente de uma tese a ser defendida com um viés militante. 

Por isso, quanto à perspectiva da abordagem, esta pretende ser mais teórica 

do que ideológica, embora trate exatamente das relações intrínsecas entre teoria e 

ideologia. No fundo, há um esforço teórico e uma preocupação especial de não 

fraturar esquemas interpretativos para forçar a reprodução das convicções daquele 

que observa.  

 

Estratégia teórica: Kelsen, entre o liberalismo e o antiliberalismo 

 

Para trabalhar com alguma propriedade nesse frágil terreno da relação 

Kelsen/liberalismo e cotejar aspectos acerca da legitimidade desta interpretação, 

adotamos a seguinte estratégia teórica: (i) estabelecer como eixo temático central de 

pesquisa a concepção de Rechtsstaat13, tanto na obra “jurídico-política” kelseniana 

(Estado “kelseniano”), quanto na doutrina liberal (Estado de Direito “liberal”) – o que 

inclui discutir por correspondência temas como o regime político (democracia) e os 

sistemas econômicos (capitalismo/socialismo) possíveis nessa organização “político-

jurídica”;14 (ii) buscar subsídios teórico-ideológicos intrínsecos aos debates em que 

Kelsen esteve inserido (Viena, Weimar, debate Kelsen-marxismo), pois em meio a 

                                                             
12 Embora se possa dizer que nossa perspectiva é kelsenista no sentido de “desfazer a caricatura que 

ainda inspira certas visões da obra de Kelsen no Brasil”, como diria Fernando Leal em O formalista 
expiatório: leituras impuras de Kelsen no Brasil, 2014. 

13 A princípio, o conceito de Rechtsstaat (Estado de direito) se opõe a Machtstaat (Estado de força). 
14 Dimitri Dimoulis propõe dois sentidos para “Estado de direito”: No sentido formal, trata de 

organização dos Estados que exercem seu poder em concordância com normas jurídicas escritas e 
previamente estabelecidas. Consiste na limitação do poder pelo Direito. No sentido material, trata-se 
de um tipo de organização dos Estados que exercem seu poder em concordância com normas 
jurídicas que são escritas e previamente estabelecidas e satisfazem certas condições de adequação 
e “justiça”, garantindo a democracia, a separação de poderes, o controle de constitucionalidade, os 
direitos fundamentais e o bem-estar da população (DIMOULIS, 2014, p. 283). 
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concepções liberais, fascistas, socialistas e marxistas é que se extraem as 

vinculações entre Kelsen e a doutrina liberal.15(iii) eleger Hayek, um compatriota e 

contemporâneo de Kelsen, como um representante da doutrina liberal (ao menos, de 

uma vertente dela), o que nos permite abordar relações entre Kelsen e o liberalismo 

(ao menos, com o liberalismo de Hayek) valendo-nos de argumentos de um 

defensor explícito dessa doutrina como um contraponto àqueles que imputaram a 

Kelsen a pecha de autor liberal.16 

Assim, esperamos que essa estratégia teórica, que embora considere 

“momentos” diferentes, conforme um contexto específico razoavelmente identificável 

e que ao mesmo tempo é teórico e ideológico: de um lado, autores de um arco 

ideológico antiliberal (vários); de outro, um defensor do liberalismo (Hayek); ao 

centro, Kelsen, sendo pressionado a fornecer contra-argumentos teóricos para 

refutar os rótulos ideológicos que lhe são imputados.17 

 

Estratégia expositiva 

 

A fim de que o objetivo dessa dissertação seja cumprido plenamente, 

estruturamos esta dissertação em cinco capítulos. 

O capítulo I fornece ao leitor uma espécie de mapeamento do debate político-

ideológico (da “direita” e da “esquerda”) no qual Kelsen se insere, apresentando um 

esboço das críticas da tradição jurídico-política que lhe imputam alguma ideologia. 

Encontramos nesse capítulo considerações essenciais a respeito da complexidade 

que envolve a relação de Kelsen com o liberalismo (ou seja, “qual” Kelsen, “qual” 

liberalismo e “qual” elemento teórico comparativo). Substantivamente, o capítulo 

caracteriza a “doutrina kelseniana” como a reunião de suas teorias com sua atitude 

política; o liberalismo como doutrina formada consoante apresentação dos 

argumentos pelos autores; o Estado como elemento teórico “político” da doutrina 

kelseniana e “jurídico” da doutrina liberal, a serviço do confronto doutrinário. 

                                                             
15 Não nos importa os autores em profundidade, mas sim seus principais argumentos que associam 

Kelsen à doutrina liberal. 
16 Ressalte-se que Kelsen e Hayek são compatriotas e contemporâneos e que viveram um mesmo 

contexto político-ideológico, o que facilita a comparação. A justificativa de Hayek como autor liberal 
será melhor desenvolvida durante a pesquisa, mas adiante-se que o autor costuma ser vislumbrado 
entre os liberais clássicos (OSTRENSKY, 2013).  

17 Está presente nesta dissertação a preocupação na delimitação quanto a um tempo histórico, pois 
estamos cientes do risco de produzir interpretações anacrônicas que prejudicariam o rigor de nossa 
análise quanto à própria ideologia liberal. Isto será melhor desenvolvido durante a dissertação. 
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 Vencida essa primeira etapa de caráter propedêutico, o capítulo II busca 

contextualizar e resgatar os debates e a atuação política de Kelsen entre os anos 

1920 e 1940, ou seja, entre a criação das constituições republicanas, austríaca e 

alemã, e a queda do regime democrático, com a ascensão e consolidação do 

nazismo, na Alemanha e na Áustria. Se por um lado, Kelsen é visto por seus pares 

como um liberal (“o liberalismo kelseniano”) por outro lado a investigação demonstra 

que todos os autores envolvidos nos debates, incluindo Kelsen, criticam 

abertamente essa doutrina. E mais: que os aspectos “liberais” das concepções 

kelsenianas – como a neutralidade do direito, do Estado e do parlamento – também 

podem ser remetidas aos sociais-democratas e, portanto, apreendidas como 

desvinculadas de seu nascedouro liberal. 

 O capítulo III refere-se especificamente ao confronto “Kelsen versus Hayek”, 

contextualizado no pós-guerra. Este capítulo sistematiza, discute e problematiza as 

concepções de Kelsen e de Hayek acerca do papel do Estado e do Direito 

modernos, o que implica menções a temas como “democracia” e “socialismo”, por 

exemplo. O conteúdo substantivo do capítulo consiste nas diferenças em relação à 

interpretação “formal-positivista” de Kelsen e às concepções “ético-liberais” de 

Hayek, ressaltando o quão distantes estão entre si. Valores políticos como 

“propriedade privada” e “segurança jurídica” ressaltam essa distância. Isso explica o 

título do capítulo: “anti-liberalismo kelseniano...”. 

 O capítulo IV trata da relação entre Kelsen e a doutrina marxista. Nele, 

recuperamos as críticas kelsenianas quanto às concepções marxistas de Estado e a 

compreensão de ambas as doutrinas (kelseniana e marxista) quanto aos interesses 

ideológicos da doutrina liberal. Substantivamente, o capítulo demostra que Kelsen 

apreende tanto o liberalismo quanto o marxismo como doutrinas 

jusnaturalistas/anarquistas, esclarecendo ainda que suas concepções “formais-

liberais” serviram muito bem a objetivos marxistas (desta vez, a um marxismo 

normativista-stalinista). A suspeita de um Kelsen socialista antimarxista é reforçada 

neste capítulo.  

 O capítulo V, último e conclusivo, expõe uma sistematização da compreensão 

kelseniana e hayekiana sobre temas que perpassam a comparação, demonstrando 

as divergências entre os autores. Discorre com mais profundidade acerca da 

associação entre Kelsen e o liberalismo produzida em razão de suas premissas 

metodológicas (e suas implicações), o que por sua vez indica que a vinculação 
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alcança um outro nível de complexidade: uma concepção de ciência e de 

racionalidade. 

 Por fim, a dissertação conclui, em síntese, que a vinculação de Kelsen a um 

ideário liberal, embora guarde alguma razão de ser, contém sérios aspectos 

contraditórios. O Rechtsstaat de Hayek é substancial; o de Kelsen, formal; os 

vínculos necessários entre liberdade política/liberdade econômica e entre 

democracia/regime capitalista, defendidos por Hayek, são desprezados em Kelsen; 

os valores políticos liberais como “propriedade privada” e “segurança jurídica” 

também não encontram guarita na doutrina kelseniana. Por outro lado, aspectos 

“liberais” das concepções kelsenianas como “neutralidade”, “formalismo”, “legalismo” 

mostram-se cada vez mais desvinculados de sua origem “liberal”, servindo a 

propósitos políticos como os da socialdemocracia e do marxismo na sua vertente 

normativista. Mesmo seu relativismo, outrora “apolítico”, insurge-se contra um 

jusnaturalismo liberal-individualista. Talvez o Kelsen liberal não seja tão liberal 

assim. Mas vejamos tudo isso com mais calma. 
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CAPÍTULO I – MAPEAMENTO DE UM DEBATE POLÍTICO-IDEOLÓGICO 

 

1.1 Nota introdutória: “qual” Kelsen e “qual” liberalismo? 

  

 Em função da complexidade que envolve o tema Kelsen/liberalismo, é preciso 

esclarecer algumas questões fundamentais para que efetivamente sejam levadas 

em conta durante toda a leitura que analisa o enquadramento do autor numa 

doutrina política. Faz-se necessário saber de qual Kelsen se fala; de como este 

Kelsen foi e é lido idelogicamente pela tradição teórica jurídico-política; com quem 

ele “dialoga”; quais os motivos pelos quais se imputam a ele um “carimbo” 

ideológico; em que cenário isto é produzido; e qual é o significado do liberalismo a 

que ele é vinculado. Em suma, é preciso fazer um mapeamento do debate político-

ideológico no qual Kelsen está inserido. Assim, o leitor terá um quadro minimamente 

identificável acerca das relações entre Kelsen e a doutrina liberal.  

 

1.2 Uma provocação: Quem é Kelsen, afinal? 

 

 Quem é Kelsen, afinal? 

 Um judeu agnóstico que incomoda até o Papa Bento XVI?18 O Espinoza da 

filosofia do direito?19 Um filósofo neokantiano, anti-Platão? Um dos mais ácidos 

críticos do marxismo? Um precursor dos estudos sobre a democracia?20 O redator 

da Constituição austríaca e criador da corte constitucional? Um árbitro internacional 

e parecerista sobre o governo de Getúlio Vargas?21 Um intelectual vienense do 

círculo de Weber, Freud, Mises, Wittegeistein e padrinho de casamento de 

Schumpeter?22 Um palestrante em Harvard?23 Um autor de 17.000 páginas de 

escritos? O maior jurista de todos os tempos?24 Um Honoris causa da Universidade 

                                                             
18 Embora seja de origem judia, Hans Kelsen sempre foi agnóstico (LOSANO, 2002, p. 37); em um de 

seus discursos, o Papa Bento XVI cogita uma conversão de Kelsen ao catolicismo. O professor 
Anditias comenta o assunto em resenha do livro de Kelsen, “Secular religion” (MATOS, 2013). 
Sobre as relações de Kelsen e o judaísmo, cf. Ari Marcelo Solon, Judaism – Jewish Law in Kelsen, 
2012. 

19 A indagação remete a frase proferida por Miguel Reale: “Kelsen é o Espinosa da Filosofia do 
Direito” (REALE, 1984, p. 20). 

20 Consoante Antonio Paim, O liberalismo contemporâneo, 2007. 
21 Cf. Ari Marcelo Solon, A Competência da Assembléia Nacional Constituinte de 1933/34 (2000b). 
22 A rigor, Kelsen é de Praga, mas sua formação ocorreu inteiramente em Viena. Assim, não é 

impróprio dizer que Kelsen era também um “vienense”.  
23 Cf. Hans Kelsen, Autobiografia (2012). 
24 Assertiva do jurista Del Vecchio (LOSANO, 2002, p. 25). 
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Federal do Rio de Janeiro?25 Uma personalidade indicada ao prêmio Nobel da 

paz?26 

A resposta – tomando-se a média do conhecimento acadêmico sobre o autor – 

é que Kelsen é simplesmente um teórico do direito positivista, formalista, 

reducionista e dogmático. Ideologicamente, talvez um “decadente porta-voz do 

conformismo pequeno-burguês”, como já afirmou um de seus críticos (NICOLOSI, 

apud BOBBIO, 2008, p. 22). 

 A colocação – e seu uso retórico – sugere que Kelsen seja apenas 

superficialmente compreendido. E, de fato, ele é. Se na Filosofia Política Karl Marx é 

o nome mais citado e, proporcionalmente, talvez o autor menos lido, na tradição 

jurídico-política com certeza esse papel é reservado a Hans Kelsen.27  

 Neste cenário, os poucos e rasos entendimentos que se têm da obra de Kelsen 

remetem-se à sua Teoria Pura do Direito (daqui em diante, TPD), na maioria das 

vezes a fragmentos dela, imputando ao autor um pensamento intelectual ingênuo e 

reducionista. Talvez pela falta de esforço teórico para compreender àquilo que não 

agrada à primeira vista, ou talvez por mero entusiasmo político arredio a Kelsen.  

 O fato observável é que, através de críticas fáceis, muitos se utilizam do 

artifício de “rebaixar” a doutrina de Kelsen de maneira que suas próprias concepções 

a respeito do direito se mostrem num nível mais “esclarecido” de compreensão, 

sejam elas jusnaturalistas, sociológicas, positivistas ou pós-positivistas: o que 

importa é ter Kelsen sempre por perto, como “boneco de palha” a ser surrado.28 

 Assim, através de “simplificações fundadas num kelsenianismo de segunda 

linha”, Kelsen torna-se quase uma figura imaginária, uma espécie de fantasma que 

insiste em assombrar e a incomodar àqueles que já o “superaram” intelectualmente.  

                                                             
25 Título obtido em 25 de junho de 1949. Cf. Hans Kelsen, Autobiografia (2012). 
26 Segundo Victor Alarcón Olguín, (1989, p. 26), “en 1960, la Sociedad Mexicana de Filosofia 

propondria a Kelsen como candidato para redbir el Premio Nobel de la Paz”. Quanto ao Nobel “para 
juristas”: “O prêmio Nobel não é concedido a juristas. No entanto, Hans Kelsen (1881-1973) poderia 
ser incluído no pequeno círculo ilustre de uma Légion d’ Honneur jurídica, dado que sua posição de 
‘clássico’ em escala global é inconteste” (JESTAEDT, 2012, pp. 1-2).  

27 O professor Dimitri Dimoulis, durante mesa redonda sobre os 80 anos da Teoria Pura do Direito 
(promovida pela Escola de direito de São Paulo – FGV, em 19/11/2014), num contexto no qual se 
mencionava a superficialidade com que Kelsen é recepcionado no Brasil, asseverou, ironicamente: 
“em verdade, não há recepção”. Palestraram naquele evento, além do próprio professor Dimitri, os 
professores José Garcez Ghirardi, Thiago Reis, Thiago Tannous e Arthur Giannattasio. 

28Defesa de Kelsen diante dos ignorantes e cretinos, e É possível ser antikelseniano sem mentir 
sobre Kelsen? são alguns títulos de textos acadêmicos que denunciam um contexto de 
interpretações superficiais feitas a respeito de Kelsen. Cf. MATOS (2011). 
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 A caracterização parece querer polemizar e pode ser tida como audaciosa e 

atrevida, mas não se pode fingir ignorar que, regra geral, o pensamento de Kelsen 

tem servido mais a seus inimigos do que como fonte de estudos teóricos mais 

sérios. Conforme já advertia Miguel Reale (1984, p. 25), temos uma imagem parcial 

e mutilada das contribuições kelsenianas.29 

*** 

 É evidente que esse entendimento acerca de Kelsen não alcança todos 

àqueles que abordam seu pensamento. Críticos de maior estirpe – que leram e 

tiveram Kelsen efetivamente como objeto de estudo, analisando seus argumentos 

teóricos tal e qual aparecem expostos doutrinariamente – produziram e continuam a 

produzir críticas muito bem formuladas e fundamentadas.  

 A esse respeito – e no contexto daqueles autores que se propõem a elaborar 

um saber crítico –, vale como ilustração a postura do professor argentino Luis 

Alberto Warat, que mesmo sendo um crítico costumaz de Kelsen e do discurso a 

partir dele (Warat é o formulador do “senso comum teórico dos juristas”30), 

demonstra como é possível criticar sem ter que desvirtuar o argumento do “inimigo”.  

 Warat chega à grandiosidade de corroborar para uma correta compreensão da 

TPD, explicando-a em forma de ilustrações em uma espécie de “cartilha”. Assim, o 

professor argentino demonstra em Quadrinhos Puros do Direito, que a pureza em 

Kelsen é a pureza no olhar e não a pureza do objeto olhado (no caso, o direito), o 

que implica na produção de uma teoria pura do saber e não uma teoria do direito 

puro. Consoante se nota, o trabalho de Warat surge como exemplo de dignidade 

acadêmico-intelectual.31 

 Mas não só adversários teóricos de Kelsen, mas também aqueles mais 

próximos e afetos ao pensamento do autor são capazes de criticá-lo com 

competência e honestidade intelectual, sem prover análises passionais. Basta 

analisar as críticas produzidas pelos especialistas e tradutores italianos das obras de 

                                                             
29 Eros Grau chega a afirmar: “fui um crítico exacerbado de Kelsen, ousadamente, até o momento em 

que verifiquei que há dois Kelsen: o verdadeiro, crítico formal do direito, e aquele em que o 
transformam alguns dos seus leitores” (GRAU, 2011, p. 33). 

30 Reivindicando um saber crítico do Direito como ponto de vista epistemológico alternativo, o 
professor Warat nomeou de “senso comum teórico dos juristas” os discursos forjados na própria 
práxis jurídica: “É o discurso kelseniano, tornado senso comum, que influi para que o jurista de 
ofício não seja visto como um operador das relações sociais; mas, sim, como um operador técnico 
dos textos legais”. Warat contrapõe a essa visão um “saber crítico” (WARAT, 1982, p. 49-50).   

31 Cf. Luis Alberto Warat: Os Quadrinhos Puros do Direito, 2004. 
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Kelsen, como Mario Losano32 e Norberto Bobbio33, ou mesmo àquelas produzidas 

pelos brasileiros Dimitri Dimoulis34 e Gabriel Nogueira35: para o bem ou para o mal, o 

objeto teorizado é respeitado e tratado com dignidade. 

 Todas essas considerações podem muito bem ser entendidas como um 

exemplo de fascinação pela obra kelseniana. Todavia, mais do que uma expressão 

de “kelsenismo”, ou mesmo de “kelsenite” (da qual Bobbio já fora outrora acusado), 

espera-se oferecer com essa pesquisa uma leitura desprovida de pré-conceitos 

ideológicos – e levando um pensamento teórico a sério independentemente da 

simpatia que se tenha por ele.36 

 Assim, que a maneira pela qual procedemos nesta seção sirva como uma 

pequena provocação no intuito de despertar a atenção do leitor para um convite ao 

reexame do pensamento kelseniano. 

 

1.3 Kelsen, obra “jurídico-política” e “doutrina kelseniana” 

 

 Em face de uma proposta que pretende contrapor Kelsen ao liberalismo, uma 

primeira objeção pode logo ser levantada: como articular as formulações “jurídicas” 

kelsenianas com as concepções “políticas” do liberalismo? Todavia, o liberalismo, 

como veremos, será tido nesta pesquisa também em seu aspecto “jurídico”; quanto 

a Kelsen, algumas considerações pertinentes são apresentadas logo a seguir. 

 A obra de Hans Kelsen não é considerada nesta pesquisa meramente como 

uma teoria do direito, pois na realidade cuida de temas que são, ao mesmo tempo, 

jurídicos e políticos. Nesse sentido, ainda que se quisesse pensar na Teoria Pura do 

Direito (TDP)37 como uma teoria estritamente jurídica, poderíamos dizer que tal 

                                                             
32 “A teoria pura do direito [...] explica a estrutura do direito já existente, mas não sua origem, nem sua 

função” (LOSANO, 2010, p. XXXIII). 
33 “Kelsen, em suas conclusões e em seus desabafos polêmicos, nem sempre foi coerente com suas 

premissas”. Em outro trecho: “Por mais que a Teoria Pura do Direito seja um sistema rigoroso, 
revela aqui e ali algumas falhas das quais transparece o momento ideológico do homem Kelsen.” 
(BOBBIO, 2008, p. 51). 

34 “Kelsen identificou indevidamente o relativismo moral e o positivismo jurídico” (DIMOULIS, 2006, p. 
192, nota de rodapé); “o ponto fraco da teoria kelseniana [...] está na ausência de regras de 
interpretação da moldura” (DIMOULIS, 2006, p. 212, nota de rodapé).  

35 “[...] colocando, por outro lado, a desnudo as reais origens de eventuais fragilidades contidas neste 
elemento da Reine Rechtslehre” (DIAS, 2010a, p. 4). 

36 O “kelsenianismo” de Bobbio, conforme o próprio autor, teve seu carimbo público só em 1954 
(BOBBIO, 2008, p. 11), pois, “no início, mais que um não-kelseniano, eu era um anti-kelseniano” 
(BOBBIO, 2008, p. 8).  

37 Como é sabido, “TPD” é lançada pela primeira vez em 1934 e grandemente revista em 1960, 
quando de sua segunda edição. Adrian Sgarbi observa que a “Teoria Pura do Direito” não é apenas 
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teoria atua como obra política quando procura, deliberadamente, “desvendar” 

ideologias. Entretanto, a produção teórica de Kelsen inclui, além de escritos mais 

voltados ao jurídico, também escritos propriamente políticos, como veremos.38 

 Entretanto, as formulações kelsenianas não são apenas jurídicas “e” políticas; 

são “jurídico-políticas”, pois em maior ou menor medida tratam de temas 

intrinsecamente ligados. Exemplificamos: sua democracia é uma forma de Estado; 

Estado e direito são considerados uma ordem jurídica centralizada. Assim, direito, 

Estado, democracia (além de ideologia), entrelaçam-se num complexo 

argumentativo maior – a propósito, sempre vinculado a uma compreensão 

epistemológica básica (a separação entre ser e dever ser).39 

 Por essa razão, o pensamento teórico de Kelsen é tomado assim em seu 

conjunto – o que implica considerar suas teorias do direito, do Estado e da 

democracia – além de seus escritos políticos com incursões críticas ao marxismo. É 

este conteúdo que consideramos quando nos referimos a uma obra “jurídico-

política”.  

Todavia, precisamos esclarecer que além dessa “obra teórica jurídico-política”, 

consideraremos também sua atitude política. Ou seja, incluiremos em nossa 

abordagem considerações a respeito do Kelsen-cidadão, no sentido de levar em 

conta suas simpatias e antipatias ideológico-políticas e potencialmente indicadoras 

de seu interesse como ator político. Afinal, como diria Miguel Reale, “é o homem que 

explica a sua doutrina, não é a doutrina que explica o homem” (REALE, 1984, p. 17). 

Assim, chegamos à ideia de abordar uma “doutrina kelseniana”. 

É oportuno esclarecer muito bem esta concepção de “doutrina kelseniana”, pois 

ela permeará todos os capítulos desta dissertação. 

                                                                                                                                                                                              
um nome de um livro, mas um projeto de que visa a elevação do direito à posição de ciência. O 
esforço para a consolidação deste projeto está presente nas seguintes obras: “Problemas 
Fundamentais de Direito Público”, “Teoria Pura do Direito” e suas edições até a de 1960, “Teoria 
Geral das Normas”, livro editado postumamente. Cf. Adrian Sgarbi, Hans Kelsen: ensaios 
Introdutórios, 2007.  

38 Remetendo-se a outro estudioso de Kelsen, o professor Adrian Sgarbi fornece-nos um contexto 
relevante que demonstra muito bem o que afirmamos: “Stanley Paulson, atento para a empresa 
teórico-política de Kelsen, divide suas preocupações com a política em quatro temas: primeiro, a 
teoria da democracia; segundo, as instituições jurídicas e políticas fundamentais (incluindo reforma 
eleitoral, parlamentarismo, federalismo, e controle da constitucionalidade); terceiro, a crítica a toda 
ideologia, direcionada em particular para as teorias da justiça e do direito natural; quarto e último, 
mas não me nos importante, a crítica ao austro-marxismo, em particular” (PAULSON, apud 
SGARBI, 2014, pp. 16-17). 

39 Kelsen é um autor normalmente vinculado à Ciência Jurídica, mas a reflexão kelseniana ultrapassa 
as barreiras da divisão acadêmico-disciplinar. Aliás, se contemplarmos sua obra com uma visão 
integral dos conceitos e teorias produzidos pelo autor, talvez tenhamos uma filosofia jurídico-política 
que possa ser vista como um sistema de pensamento ordenado, coerente e coeso. 
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*** 

Por “doutrina kelseniana” deve-se entender o conjunto de escritos jurídico-

políticos produzidos por Hans Kelsen conjuntamente com as manifestações do 

Kelsen-homem, numa tentativa de traçar os cofins entre as atividades do jurista, do 

político e do intelectual. Trata-se de “doutrina” porque cuida de ensinamentos e 

entendimentos provenientes de produção intelectual; trata-se de doutrina 

“kelseniana” porque tal produção intelectual tem origem em Hans Kelsen. 

Portanto, “doutrina kelseniana” remete ao conjunto da obra jurídico-política 

associada à personalidade do Kelsen-cidadão (e suas manifestações como ator 

político); doutrina na qual se vislumbra um complexo argumentativo capaz de ser 

apreendido como fonte de conhecimento. 

Vejamos a seguir uma singela e introdutória descrição das ideias centrais de 

Kelsen, pois grande parte delas será retomada ao longo da dissertação, durante as 

polêmicas travadas com os autores que o consideraram um liberal, ou um antiliberal. 

*** 

A obra jurídica de Kelsen inicia-se com a crítica aos pontos de vista que já se 

anunciavam na ciência positivista do século XIX. Segundo o professor Samuel 

Rodrigues Barbosa (2009, p. 63): 

 
Kelsen não aceita diretamente os resultados do positivismo dos Oitocentos 
[...]. O positivismo que antecede Kelsen incorre em três problemas: (1) não 
é claro que haja uma ciência do direito com método e objeto autônomos, 
mas várias disciplinas concorrem com a Jurisprudentia na compreensão do 
direito positivo; (2) não é clara a separação entre os propósitos descritivos 
da ciência e os propósitos prescritivos da política jurídica; (3) no plano 
conceitual, o esforço construtivo da teoria positivista é tributária de vários 
dualismos, que servem a propósitos políticos. 

 

 Assim, desde o início, nosso autor parece ter escolhido seu lugar no campo 

teórico ao elaborar uma teoria formal do direito e do Estado.  

 Kelsen começa a pensar o Estado como um ordenamento jurídico que se 

conforma com um sistema de normas que, em que pese a diversidade destas, não 

elimina a unidade orgânica a que deve aspirar o direito enquanto disciplina 

(ALARCÓN OLGUÍN, 1989, p. 19). A “rejeição” aos outros ramos do saber e o 

“engessamento” deste ramo como unidisciplinar estará representado, com Kelsen, 

na TPD: 

 
Quando a si própria se designa como “pura” teoria do Direito, isto significa 
que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e 
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excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo 
quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto 
dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que 
lhe são estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental. 
(KELSEN, 1999, p. 01). 

 

 Na realidade, o que Kelsen critica é a obscuridade da ciência jurídica em seu 

cotejo com outras ciências: 

 
 

De um modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido 
com a psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política. Esta 
confusão pode porventura explicar-se pelo fato de estas ciências se 
referirem a objetos que indubitavelmente têm uma estreita conexão 
com o Direito. Quando a Teoria Pura empreende delimitar o conhecimento 
do Direito em face destas disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, 
por negar essa conexão, mas porque intenta evitar um sincretismo 
metodológico que obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os limites 
que lhe são impostos pela natureza do seu objeto. (KELSEN, 1999, p. 01, 
grifo nosso). 

 

 O aspecto que mais nos interessa considerar nesta menção à TPD refere-se 

exatamente àquele do qual se originará a maior parte das associações da obra de 

Kelsen com a doutrina liberal, a saber: a pureza metodológica como garantia da 

objetividade de uma ciência do direito autônoma. Acompanhando o raciocínio de 

Gabriel Nogueira Dias, esta tese da pureza deixa-se explicar a partir de três 

dimensões:  

 
Primeiramente, trata-se de entendê-la como um “projeto de limpeza” 
em relação especificamente à ciência do direito, ou seja, ao processo 
de conhecimento do direito, e de modo algum ao direito no momento 
de sua criação social. Não se trata, portanto, da pureza do direito, mas 
da “pureza do método”, ou seja, uma pureza do conhecimento do 
direito. Quanto à sua significação, é de mister apreender ainda que Kelsen, 
em geral, atribui à “pureza” o caráter de “objetividade e exatidão”, o que 
também vai contra todo tipo de conhecimento do direito com viés ideológico. 
Uma pura (reine) teoria do direito (Rechtslehre) contém “nesse sentido [...] 
uma nítida tendência antiideológica”. Finalmente, a “tese da pureza” de 
Kelsen deve ser entendida no que tange ao seu objetivo de atribuir à ciência 
do direito um caráter necessariamente descritivo. A pureza da ciência do 
direito no sentido de objetividade, exatidão, ausência de valoração, 
liberdade ideológica etc., apenas alcança seu objetivo ao se limitar a uma 
postura descritiva diante do objeto a ser conhecido as normas positivas do 
ordenamento jurídico. (DIAS, 2010a, p.7, grifo nosso). 

 

 O professor Samuel Rodrigues Barbosa explica o estado da Jurisprudentia no 

momento em que a TPD foi gestada: 

 

[...] é o de confusão com a psicologia, a sociologia, a ética, entre outras 
disciplinas. Em uma palavra, havia o sincretismo entre áreas do 
conhecimento. De modo que nem se tem claro qual objeto e qual método 
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particulares da ciência do direito. Relacionar a função da sanção com o 
receio dos destinatários, deve-se ao sincretismo com a psicologia; confundir 
validade e eficácia ou a norma e um fato sensorialmente perceptível deve-
se ao sincretismo com a sociologia; desconhecer a especificidade dos atos 
de coerção é perder a diferença específica entre o direito e a moral. 
(BARBOSA, 2009, p. 59). 
 

 Valendo-se dos quadrantes de sua TDP, Kelsen avança em direção ao Estado. 

Novamente, recorremos ao ensino de Samuel Rodrigues Barbosa (2009, p. 74): 

 
Em Kelsen há uma sinonímia, do ponto de vista da Teoria Pura, entre 
Direito e Estado. O Estado não é concebido como um poder anterior e 
criador do direito. A razão só conhece normas. Kelsen redefine Estado 
como a própria ordem jurídica: seu território é o domínio de validade 
espacial das normas jurídicas, sua população é o domínio de validade 
pessoal das normas e seu poder é a eficácia de suas normas. Se todo 
Estado é uma ordem jurídica, nem toda ordem é Estado. A noção de 
centralização vem marcar justamente a especificidade da ordem-jurídica-
Estado. 

 

Resgataremos mais adiante boa parte deste estudo. Voltemos nossos olhos 

agora para a democracia kelseniana. 

*** 

Embora não tenha atingido a mesma projeção que sua teoria do direito, a teoria 

democrática de Kelsen foi uma das primeiras teorias democráticas do século XX. 

Sua importância é ressaltada por Clemens Jabloner:  

 

Kelsen was not only a legal theorist; he applied his extraordinary analytic 
skills to an examination of the form of the state he believed to be best –
parliamentary democracy. He was especially interested in democracy as a 
political idea. To emphasize only the main idea: As a way to create law, 
democracy realizes the idea of freedom; in order to function it must, as 
parliamentarism, accept a compromise with the division of labor that is 
a condition of all social and technical progress. Kelsen showed the 
degree to which this compromisse requires fictions – a concept Kelsen used 
neutrally – in order to achieve the desirable identity of rulers and ruled. 
(JABLONER, 2000, p. 73, grifo nosso). 

 

O pensamento democrático de Kelsen pode ser visto a partir da obra A 

Democracia, a qual reúne uma série de textos produzidos pelo autor, a começar pelo 

ensaio Essência e Valor da Democracia (cuja primeira edição data de 1920 e a 

segunda, de 1929). Já em Dos Problemas do Parlamentarismo (publicado 

originalmente em 1925), o autor defende o parlamentarismo contra as ideias das 

ditaduras fascistas e bolchevistas. Em Fundamentos da Democracia, de 1955 – já 

no contexto histórico do pós-guerra – Kelsen aprimora sua teoria democrática. 
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Muito sucintamente, elencamos alguns aspectos da democracia kelseniana, 

valendo-nos da reflexão do professor Adrian Sgarbi (2014): (i) Para Kelsen a 

democracia é uma técnica de governo, uma maneira de se dimensionar e gerir 

normativamente liberdades; (ii) A democracia constitui instrumento contra a 

agressiva aspiração pelo poder, porque o regula; (iii) Na democracia o que mais 

importa é a certeza do direito, a legitimidade e a calculabilidade das funções 

estatais; (iv) A democracia é um método de gestão da vida social; (v) É através da 

democracia que a irracionalidade dos valores se vê regulada e direcionada com 

vistas a se viabilizar decisões políticas; (vi) a realidade democrática é um método, 

uma técnica, um princípio de racionalização das decisões, princípio majoritário; a 

proteção das minorias; a limitação temporal dos mandatos. 

Quanto às críticas kelsenianas ao marxismo (mais propriamente à teoria 

política do marxismo), estas podem ser encontradas em Socialismo e Estado, de 

1920 e em Teoria Comunista do Direito e do Estado (1955), este último num debate 

mais específico sobre a teoria do direito. O tema será retomado. 

Cremos que, por enquanto, esses contornos do pensamento kelseniano são 

suficientes para darmos andamento à nossa pesquisa. 

 

1.4 O Kelsen “de esquerda”: mera simpatia?  

  

 O Kelsen “de esquerda” tem sido lembrado em bem menor proporção que o 

Kelsen “de direita”. É claro que há razões para isso, mas acreditamos que boa parte 

delas não está fundamentada num efetivo conhecimento da doutrina kelseniana e, 

diga-se de passagem, talvez nem da doutrina liberal.   

 O Kelsen “de esquerda” pode ser vislumbrado no contexto da “Viena Vermelha” 

do austromarxismo; nas suas práticas como ator politico (junto à constituição 

austríaca) a convite do socialdemocrata Karl Renner; além de muitos aspectos de 

suas teorias, como a questão da neutralidade do Estado e a possível associação 

entre democracia e socialismo, por exemplo. A maioria dos autores que abordam o 

pensamento kelseniano não trata essa temática. Mas há exceções.  

 Clemens Jabloner40, por exemplo, demonstra sua inquietação a esse respeito 

em uma introdução ao texto de Kelsen denominado Legal Formalism and the Pure 

                                                             
40 Nascido em Viena, Áustria, Jabloner é professor de Direito Constitucional da Universidade de Viena 

e já ocupou vários cargos no Instituto Hans Kelsen, também em Viena. 
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Theory of Law (JABLONER, 2000) e no texto Kelsen and his circle: The Viennese 

years (JABLONER, 1984), textos nos quais o autor alerta para o fato de que Kelsen 

mantinha contatos sociais e intelectuais com os principais teóricos do movimento 

socialdemocrata austríaco, participando de discussões e atividades associadas com 

o Partido Social Democrata – e, aliás, criticando o liberalismo.  

Indo um pouco mais longe que Jabloner, Carlos Miguel Herrera41 chega a 

dedicar um capítulo de livro com o título Kelsen e o Liberalismo, destacando que os 

laços de Kelsen com a doutrina apresentam um caráter complexo (HERRERA, 

2012). Já no artigo Kelsen y el socialismo reformista (1997) Herrera aponta, 

inclusive, algumas peculiaridade das posições de Kelsen em relação às ideologias 

de seu tempo. Na esteira de Herrera, também Carlos Magno Venério ressalta essa 

aproximação de Kelsen com a socialdemocracia (VENERIO, 2010). 

Por seu turno, o autor José Guilherme Merquior, em um capítulo de livro 

denominado De Kelsen a Keynes: liberalismo de esquerda no entreguerras 

enquadra Kelsen numa nova forma de liberalismo, fortemente preocupada com o 

bem estar social, um liberalismo “social” (MERQUIOR, 1991). 

Outros autores tangenciam o tema, como Bernard Manin – conhecido teórico 

político –, que recorda que o pensamento jurídico e político Kelsen exerceram 

grande influência sobre os líderes da socialdemocracia, tanto na Áustria como na 

Alemanha (MANIN, 1997, p. 211-213). A propósito, é possível verificar que vários 

outros positivistas, como Alf Ross, Herbert Hart e Norberto Bobbio tiveram vínculos 

com políticas “mais à esquerda”.42 

 Além da questão teórico-ideológica, há fatos históricos que fornecem uma boa 

dimensão quanto às possíveis ligações entre Kelsen e o socialismo. Apenas como 

ilustração, cite-se que em 1933, com a nomeação de Hitler, Kelsen foi colocado em 

disponibilidade pela universidade em que lecionava. Segundo Rudolf A. Métall, 

biógrafo do autor, esta disponibilidade atingia Kelsen não como um judeu, mas como 

um “marxista” (MÉTALL, apud LOSANO, 2002, p. 30).43 

                                                             
41 Embora seja argentino de origem, Carlos Miguel Herrera é membro do Instituto Universitário da 

França e professor da Universidade de Cergy-Pontoise, onde dirige o Centro de Filosofia Jurídica e 
Política. Herrera tem publicado numerosos estudos acerca da obra de Hans Kelsen. 

42 Ross: partido socialista dinamarquês; Hart: partido trabalhista inglês; sobre Bobbio: “o grande 
problema de Bobbio era como se chegar a uma unidade das esquerdas” (LOSANO, 2014).  

43 Na época da “tomada de poder” pelo nacional-socialismo na Alemanha em 1933, Kelsen foi 
demitido sem qualquer direito a pensão e benefícios (entrada em vigor em 7 de abril de 1933 da lei 
nacional-socialista sobre o restabelecimento das carreiras do funcionalismo público), tendo que 
deixar a Alemanha (LOSANO, 2002, p. 30). 
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 As próprias declarações de Kelsen dão ensejo a essa especulação. Kelsen 

chega a dizer que tem toda simpatia por um partido socialista (KELSEN, 2012, 70-

71), e que “não se opõe” ao regime social democrata (KELSEN, 2012, 70-71). 

 No entanto, também é habitual, mesmo entre o círculo de estudiosos de 

Kelsen, atribuir sua relação com a socialdemocracia ao caráter “pessoal” de Kelsen. 

Nesse sentido, segundo Mario Losano (2010, p. 124), persiste a ideia geral de que 

tais influências atingem apenas ao homem Kelsen – e não à sua obra.  

O próprio Losano acredita que associações entre Kelsen e o socialismo devem 

ser reconduzidas à sua posição pessoal, que nos primeiros anos de carreira foi de 

fato, próxima à dos austromarxistas, de modo que o estudo se reverte para o 

homem Kelsen e não para a doutrina jurídica por ele elaborada (LOSANO, 2010, p. 

124). Mas essa proximidade com a esquerda seria mesmo mera simpatia, fruto de 

aproximação pessoal? 

 

1.5 Kelsen em meio ao fogo cruzado  

 

 Desde sua apresentação à tradição jurídica, Kelsen sempre esteve envolvido 

em controvérsias. Em parte, por suas escolhas consideradas extremas e paradoxais 

– como a premissa neokantiana aplicada ao direito, a neutralidade científica etc. De 

fato, tudo isso lhe fornecia farto material para a polêmica.44 

 Kelsen notabilizou-se por polemizar com os principais autores de seu período. 

Envolvendo-se nas discussões derivadas do famoso debate nos anos 80 do século 

XIX, conhecido como “Batalha dos Métodos” nas ciências sociais45, Kelsen não 

poupa ninguém quando começa a criar a sua TPD, nem mesmo seu ex-professor de 

teoria geral do Estado, George Jellinek46 – “o maior publicista da época” (LOSANO, 

                                                             
44 Entre as controvérsias, citamos apenas três delas: (i) Kelsen se insurge, nos anos 30, com seu 

texto desmedido e violento, contra a “instrumentalização ideológica” da teoria do Estado de Rudolf 
Smend: conferir livro de Kelsen, intitulado O Estado como integração; (ii) Kelsen se vê envolvido em 
acusação de plágio com seu ex-aluno Fritz Sander: conferir a interessante dissertação de Thiago 
Tannous: O Aluno do Aluno: a controvérsia entre Hans Kelsen e Fritz Sander (2013); (iii) Kelsen 
trava um aguerrido confronto com Eugen Erlish sobre metodologia do direito: conferir Agostino 
Carrino, Eugen Ehrlich e Hans Kelsen: una controversia sulla sociologia del diritto (1993).  

45 Debate metodológico que ocorreu no final do século XIX, entre aqueles que apoiavam a escola 
austríaca de economia, liderada por Carl Menger, e os componentes da escola histórica alemã, 
liderada por Gustav von Schmoller. 

46 A perspectiva de Kelsen rejeita a concepção teórica de Jellinek, pois este separa o Estado num 
plano sociológico (fático) e num plano jurídico (regras normativas). Para Kelsen, o Estado como 
comunidade jurídica não é algo separado de sua ordem jurídica. 
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2002, p. 11) – e de Max Weber47, apenas para citar alguns. Na realidade, Kelsen, 

com sua TPD, havia disparado contra quase todos os teóricos do direito daquela 

época. 

  Por sua vez, as teses de Kelsen também não foram poupadas por seus 

adversários e constantemente sofreram duras críticas – algumas delas quase que 

exclusivamente teóricas, outras contundentes ataques político-ideológicos –, 

principalmente a TPD, sua obra magna. Segundo Clemens Jabloner: 

 

The normative theory of the state in the Pure Theory of Law was attacked by 
both right and left; its “formalism” was denounced by conservatives as 
“liberalism” and by Marxists as “fascism”. The following highlights some of 
the more prominent of the many battles Kelsen fought on behalf of his 
theory. (JABLONER, 2000, p. 70). 

  

 O mesmo contexto é apresentado por Losano: “Kelsen foi acusado de 

conservadorismo pelos progressistas, de liberalismo pelos comunistas, de 

comunismo pelos nazistas, e assim por diante” (LOSANO, 2010, p. 122).  

 Os ataques da “esquerda” podem ser vistos através dos escritos de Hermann 

Heller, um socialdemocrata alemão adepto do “marxismo reformista”48. Heller 

considerava a teoria do Estado de Kelsen uma “Teoria do Estado sem Estado” 

(BERCOVICI, 2003b, p. 94) e Kelsen, “liberal y antisocialista” (1997, p. 111). 

Por seu turno, o russo Pachukanis (1988, p. 19), representando um “marxismo 

antinormativista” (um marxismo revolucionário), ao criticar a teoria de direito de 

Kelsen, afirmava: 

 

Uma tal teoria geral do direito, que não explica nada, que a priori volta as 

costas às realidades concretas, ou seja, à vida social, e que se preocupa 

com as normas sem se preocupar com sua origem (o que é uma questão 

metajurídica!), ou de suas relações com quaisquer interesses materiais, não 

pode ter pretensões ao título de teoria, senão unicamente no mesmo 

sentido em que, por exemplo, se fala popularmente de uma teoria do jogo 

de xadrez. Uma tal teoria não tem nada a ver com a ciência. Esta ‘teoria’ 

não pretende de nenhum modo examinar o direito, a forma jurídica, como 

forma histórica, porque não visa absolutamente estudar a realidade. Eis por 

                                                             
47 Kelsen se opõe à Sociologia do Direito de Weber (já que o Direito não pode ser definido a partir das 

ações sociais de caráter racional), adoção que Kelsen denomina de “teoria dualista do Estado” (na 
qual se trata o Direito e o Estado como objetos distintos). No entanto, Kelsen vai ao encontro de 
Weber ao concordar que a força derivada do Direito é monopólio do Estado moderno; e na 
preocupação com a descrição do objeto de análise valendo-se da neutralidade axiológica. 

48 Recuperaremos algumas nomenclaturas que se valem de adjetivos para caracterizar o marxismo 
no capítulo IV desta dissertação. 
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que, para empregar uma expressão bem vulgar, não podemos tirar dela 

grandes coisas. (PACHUKANIS, 1989, p. 16).  

 

 Mas o ataque a Kelsen não viria só da esquerda. 

 Carl Schmitt, “o jurista da coroa do nacional-socialismo” (LOSANO, 2013, p. 

289), argumentava que Kelsen atua com uma postura liberal ao tentar fundar o 

poder por meio do direito.49 

 Arnaldo Volpicelli, autor italiano, corifeu do fascismo e representante do 

corporativismo italiano (espinha dorsal do Estado fascista), considerava que Kelsen 

possui uma “concepção [...] atomística dos indivíduos e jusnaturalista das liberdades 

e do direito, que anula e desvaloriza, ao mesmo tempo, sociedade e moral” 

(VOLPICELLI, apud LOSANO, 2013, p. 308).50  

 Após a década de 1940, Friedrich Hayek, um antigo aluno de Kelsen e um dos 

mais importantes teóricos do liberalismo do século XX, criticava e caracterizava 

Hans Kelsen como sendo um teórico socialista e condenava seu positivismo jurídico 

como antiliberal (HERRERA, 2002, p. 72). Conforme veremos, Hayek afirma que o 

positivismo jurídico tornou-se uma das principais forças que destruíram o liberalismo 

clássico (HAYEK, 1985, v. 2, pp. 54-55).    

 Gustav Radbrusch, que, em um plano mais teórico, compartilhava com Kelsen 

uma concepção neokantiana da filosofia, ideologicamente acusará o positivismo de 

Kelsen de negligenciar o nazismo (pelo fato de que Kelsen afirmara que o direito 

poderia ter qualquer conteúdo). Nesse sentido, voltamos a Hayek, que faz coro com 

Radbruch, defendendo que foi a predominância do positivismo jurídico – e de sua 

concepção de direito – que deixou os guardiães do direito à mercê da nova investida 

do governo arbitrário, numa referência ao direito nazista. Dirá Hayek: “devemos 

admitir que, a esse respeito, os comunistas foram pelo menos mais honestos que 

socialistas como Kelsen” (HAYEK, 1985, v. 2, p. 71). 

Este tema é pertinente porque ressalta a dimensão dos ataques à TPD. Para 

ilustrar tal dimensão, veja a consideração feita pelo professor Celso Campilongo 

(2008, p. 334): 

                                                             
49 “He denounced as “Jewish” liberalism and legal positivism, “abstract normativism,” and the “Vienna 

School of the Jew Kelsen.” (NEUMANN, 2002, p. 282)  
50 “Enquanto das páginas de Kelsen transparece o lema ‘liberdade, igualdade, fraternidade’; daquelas 

de Volpicelli, o lema ‘Crer, obedecer, combater’” (LOSANO, 2013, p. 304). Neste quadro de 
conservadores, ainda poder-se-ia colocar Rudolf Smend e outros. Evidentemente, não há condições 
de incluirmos todos os autores nesta nossa pespuisa, mas a menção a alguns deles deve dar uma 
boa ideia das polêmicas que Kelsen travou com a direita autoritária. 
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Depois da Segunda Guerra Mundial instaurou-se importante debate, nos 
meios jurídicos europeus, sobre a falta de resistência e até o apoio que, 
supostamente, o positivismo kelseniano teria oferecido ao direito nazista. Os 
argumentos dos críticos concentravam-se em poucos pontos: as 
“despreocupações com os valores e o conteúdo” do direito comprometiam a 
teoria pura do direito e a tornavam dócil a qualquer uso; a “ênfase na 
validade formal” do direito, em detrimento da eficácia e das consequências 
sociais da ordem jurídica, esterelizava e empobrecia a teoria do direito; a 
“pretensão de neutralidade ideológica” encobria um monismo metodológico 
infenso aos avanços da teoria social e da teoria do conhecimento. 

 

 No entanto, como nos conta Losano, Kelsen “não admitia que criticassem suas 

teorias e as defendia com energia não raramente cortante” (LOSANO, 2002, p. 58). 

Isto pode ser visto no seguinte excerto: 

 

Mas qual das afirmações é verdadeira? Os fascistas declaram-na 
liberalismo democrático, os democratas liberais ou os sociais-democratas 
consideram-na um posto avançado do fascismo. Do lado comunista é 
desclassificada como ideologia de um estatismo capitalista, do lado 
capitalista-nacionalista é desqualificada, já como bolchevismo crasso, já 
como anarquismo velado. O seu espírito é – asseguram muitos – 
aparentado com o da escolástica católica; ao passo que outros crêem 
reconhecer nela as características distintivas de uma teoria protestante do 
Estado e do Direito. E não falta também quem a pretenda estigmatizar com 
a marca de ateísta. Em suma, não há qualquer orientação política de 
que a Teoria Pura do Direito não se tenha ainda tornado suspeita. 

(KELSEN, 1998a, p. VIII, grifo nosso). 

 

 Kelsen parece preparado e “armado” teoricamente para o debate. Quando não 

respondia aos sociólogos com ironia e às vezes até sarcasmo (ver debate 

Kelsen/Erlisch), criticava as ideologias políticas que atribuíam a seus valores visões 

que, segundo Kelsen, eram jusnaturalistas. Nesse ponto, de maneira geral, ninguém 

escapava: fascistas, liberais e comunistas. 

 O que interessa compreender até este ponto é que o contexto no qual 

inserimos Kelsen (nessa pesquisa) deve ser considerado um cenário de luta, ao 

mesmo tempo, teórico-jurídica e político-ideológica: envolve abstrações teoréticas 

que se confundem com uma defesa ostensiva de concepções de Estados e de 

regimes políticos.  

 Em meio a essas polêmicas, pode-se abstrair e enxergar Kelsen no ponto 

central das discussões. O autor parece estabelecer a pauta a ser discutida através 

de suas teorias e suas críticas; seus adversários parecem aceitar o embate; Kelsen 

é então pressionado a fornecer contra-argumentos teóricos para refutar os rótulos 

ideológicos que lhe são imputados.  



39 
 

 Nesse sentido, devemos ao menos suspeitar que alguns autores, adversários 

de Kelsen, formulam determinada crítica – “construída segundo as necessidades do 

eventual opositor”, dirá Kelsen (KELSEN, 1998a, p. VIII) – com o objetivo de, logo 

em seguida, justificarem o mérito das suas próprias teorias. Por isso é que muitas 

vezes encontramos as teorias kelsenianas apresentadas de modo tão vulgar. 

  

1.6 Tensões entre Kelsen e o liberalismo  

 

 Grande parte da tradição jurídico-política classifica as teorias de Hans Kelsen 

como liberais. Seja sua teoria política, seja sua teoria do direito, o fato é que as 

teorias kelsenianas são vistas como uma expressão do liberalismo político. As 

assertivas são atestadas por Miguel Herrera: 

  

A teoría política de Kelsen es considerada, según una arraigada tradición, 

como una expresión del liberalismo político. Más aún, se puede decir que el 

liberalismo forma parte de la “concepción aceptada” de la reine Rechtslehre, 

punto de vista compartido tanto por sus adeptos como por sus críticos. 

(HERRERA, 1998, p. 201). 

 

Por seu turno, o autor americano Paul Silverman, em sua tese de 

doutoramento, relata que “of all the major German and Austrian Staatsrechtslehrer of 

the interwar period, Kelsen was the one who most clearly represented liberal 

democratic views, something which was well recognized by his colleagues” 

(SILVERMAN, 1984, p. 584).51 

Observe-se nos excertos mencionados que tanto a teoria política como a TPD 

de Hans Kelsen são relacionadas ao liberalismo, de modo que se poderia falar numa 

obra jurídico-política kelseniana “liberal”. 

Considerando a tradição internacional, já vimos as críticas de Hermann Heller e 

de Carl Schmitt (cujos entendimentos serão analisados naquilo que se convencionou 

chamar de debate de Weimar). No contexto austríaco do entreguerras, Max Adler e 

Otto Bauer também apreendem Kelsen como um autor liberal (debate na Viena 

Vermelha). Mas essa vinculação pode ser vista também na literatura de Leo Strauss, 

                                                             
51 Agradecemos a Celso Campilongo pelo fornecimento deste material, que não foi publicado no 

mercado editorial. Paul Silverman, nesta tese de 1984, pesquisou Kelsen com auxílio de um grande 
especialista em Kelsen, Robert Walter. Silverman, ao trabalhar com o liberalismo de von Mises é 
categórico em classificar Kelsen como um autor liberal, expondo como esse liberalismo se formou a 
partir de Wieser no contexto austríaco. 
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por exemplo, que classifica Kelsen entre os liberais generosos (STRAUSS, 2009, pp. 

5-6).  

A vinculação de Kelsen ao liberalismo é reforçada também por autores 

brasileiros. Consoante já afirmamos na introdução, basta observar as opiniões do 

filósofo do direito Miguel Reale, do sociólogo do direito Celso Fernandes Campilongo 

para atestar a afirmativa.  

Reale caracteriza Kelsen como um “lídimo campeão do liberalismo relativista e 

cético” (REALE, 2002, p. 474). Para Celso Campilongo, Kelsen representa “a fina 

flor do liberalismo”52.  

Na mesma linha, o ministro José Antonio Dias Toffoli e o professor Otavio Luiz 

Rodrigues Junior afirmam, quanto a Kelsen, que “não é possível [...] negar que sua 

formação e suas ideias originais [...] eram de natureza liberal” (DIAS TOFFOLI; 

RODRIGUES JUNIOR; 2012, p. XXXIII). Ainda no mesmo contexto de 

“enquadramento ideológico”, o professor Alysson Leandro Mascaro assevera: “o 

próprio Kelsen, quando revisto pelos liberais, é somente repreendido em pequenos 

problemas” (MASCARO, 2002, p. 135).53 

Todavia, não só “inimigos” teóricos articulam uma aproximação entre Kelsen e 

o liberalismo. O próprio Mario Losano, tradutor italiano das obras de Kelsen na Itália, 

afirma ser Kelsen um representante tanto do positivismo jurídico quanto da 

democracia liberal (LOSANO, 2010, p. 26).  

De maneira geral, e ainda de modo precário, podemos dizer que a razão de 

existência dessa vinculação provém das interpretações que enxergam em sua TPD 

uma pretensão de ocultar (e afirmar) a ordem burguesa no poder; que sua teoria do 

Estado é uma teoria apolítica, apresentando o Estado falsamente como um terceiro 

neutro em relação às disputas sociais; que sua democracia é um regime meramente 

formal e relativista em que o parlamento inspira uma harmonia de interesse irrealista. 

                                                             
52 Afirmação feita durante aula ministrada na disciplina de Filosofia do direito intitulada “Ehrlich, 

Kelsen e Luhmann” no segundo semestre de 2014 na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. Evidentemente que o comentário se encontra num contexto acadêmico (de crítica à visão 
estrutural do Direito, característica do século XIX) e que não deve ser entendido em hipótese 
alguma como mera opinião desconexa de sentido, tendenciosa ou meramente ideológica. 

53 Uma boa parte da doutrina brasileira também enxerga criticamente os efeitos do legado kelseniano 
nos juristas contemporâneos. Isto pode ser visto através daquilo que Warat nomeou “senso comum 
teórico dos juristas”. Nas palavras do autor (1982, p. 49-50), “É o discurso kelseniano, tornado 
senso comum, que influi para que o jurista de ofício não seja visto como um operador das relações 
sociais; mas, sim, como um operador técnico dos textos legais”. As reflexões de Alysson Leandro 
Mascaro bem ilustram essa visão crítica a respeito de Kelsen “Kelsen, ao final de um século de 
intensos debates jusfilosóficos, assenta-se definitivamente, para o jurista mediano, no panteão de 
maior de todos os pensadores do direito”. 
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Tais aspectos se entrelaçam no vínculo Kelsen/liberalismo. Talvez nem fosse 

preciso dizer que esse vínculo costuma atribuir uma conotação negativa às teorias 

kelsenianas. 

Todavia, esse vínculo parece não ser tão claro quando atentamos para certos 

aspectos das teorias kelsenianas. Por exemplo, a democracia de Kelsen convive 

com o sistema econômico proposto pelo socialismo, o que parece intragável a um 

liberal; Kelsen não caracteriza o direito à propriedade como pressuposto da sua 

TPD; sua teoria de interpretação não fornece nenhuma garantia de segurança 

jurídica etc. Herrera nos apresenta uma observação a esse respeito:  

 

Por cierto, muchos de estos problemas tienen su origen en la ambigüedad 
del término ‘liberalismo’. No obstante, una lectura deeste tipo se mostraría 
particularmente unilateral si ese liberalismo caracterizase a la teoría de 
Kelsen como apolítica, irrealista, e incluso moralista. (HERRERA, 1998, p. 
201). 

 

Por outro lado, muito provavelmente os autores que propõem um vínculo entre 

Kelsen e o liberalismo têm em mente alguns aspectos específicos dessa doutrina 

política quando a cotejam com a doutrina kelseniana. No dizer de Herrera: “ciertos 

estudiosos han propuesto posibles caracterizaciones de la teoría política de Kelsen, 

en las cuales se agregaban calificativos a ‘liberalismo’ para precisar sus 

características” (HERRERA, 1997, p. 83). Seja como for, convém averiguarmos qual 

é, de fato, esse liberalismo tão vinculado a Hans Kelsen. 

 

1.7 A multiplicidade de liberalismos  

 

Dizer que Kelsen é liberal pressupõe uma definição prévia de liberalismo. 

Afinal, o que se deve entender por “liberalismo”? Uma filosofia de vida? Uma 

ideologia universal? Uma teoria econômica? Uma doutrina política? 

O campo é consideravelmente extenso; segundo Andrew Vincent (1995, p. 33), 

o liberalismo é “a mais complexa das ideologias”. Todavia, se pretendemos 

investigar as relações entre Kelsen e o liberalismo, é no mínimo prudente que se 

estabeleça previamente uma aproximação quanto a uma definição do conceito.  

Em nosso caso particular, consideramos não ser necessário fornecer uma 

espécie de compêndio sobre concepções de “liberalismos”; por outro lado, fornecer 
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uma definição taxativa logo de início talvez ocultasse a complexidade do tema, que 

precisa não somente ser considerada, como salientada. 

Assim, parece-nos razoável tecer apenas algumas considerações gerais para 

que se tenha em mente primeiro um certo conjunto de ideias fundamentais; depois, 

num segundo momento, então com mais elementos reunidos, se conforme um 

delineamento do que esteja sendo considerado como liberalismo. Caso contrário, 

qualquer definição corre o risco de se tornar arbitrária e exclusiva. 

 

1.7.1 Origens, abrangência, questões linguísticas, práxis  

 

Segundo o filósofo político liberal John Rawls, a origem histórica do liberalismo 

está na Reforma e em suas consequências, com as longas controvérsias sobre a 

tolerância religiosa nos séculos XVI e XVII. Asssim, foi a partir desse acontecimento 

que teve início algo parecido com a noção moderna de liberdade de consciência e 

de pensamento (RAWLS, 2000, p.32). 

Mas as origens do liberalismo também podem ser reportadas ao contexto da 

história dos Estados-nações (Alemanha, Itália, Espanha, França e Grã-Bretanha) e 

nas peculiaridades dessas tradições nacionais; noutra perspectiva, o liberalismo 

britânico pode ser considerado a mais antiga e empírica forma de liberalismo, 

enquanto o liberalismo continental está mais relacionado ao iluminismo francês e ao 

uso da razão abstrata nos assuntos humanos; ainda, noutra abordagem, a origem 

do liberalismo pode ser vista no desenvolvimento do próprio capitalismo (VINCENT, 

1995, p. 35). 

O liberalismo, tomado em sua generalidade, pode ter sua aplicação estendida a 

todos os tipos de objeto, da conduta dos indivíduos e das relações pessoais à 

organização da sociedade como um todo. A doutrina do Utilitarismo, por exemplo, 

costuma ser interpretada como uma teoria geral por completo: a utilidade aplica-se 

igualmente a todas as formas sociais e às ações dos indivíduos.54 

Quando considerado como filosofia de vida, o liberalismo trata de concepções 

sobre o que tem valor na vida humana, ideais de caráter pessoal, de amizade, de 

relações familiares e associativas, assim como muitas outras coisas que devem 

orientar nossa conduta e, em sua extrema amplitude, nossa vida como um todo. 

                                                             
54 “Utilitarianism, in its simplest formulation, claims that the morally right act or policy is that produces 

the greatest happiness for the members of society” (KYMLICKA, 2000, p. 10). 
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Portanto, pode-se falar em liberalismo nas esferas da religião, da economia, da 

cultura, da intelectualidade e da política. 

Segundo Vincent (1995, p. 33), o emprego do termo “liberal” pode denotar tanto 

um tipo de educação (a educação liberal, ligada às disciplinas das humanidades), 

como certos tipos de valores morais (tolerância, progresso, liberdade, 

individualismo), ou mesmo um comportamento filosófico (devido à conotação de 

largueza de espírito), além é claro, de seu uso político. 

Nesse último sentido, é fato reconhecido que a linguagem “política” é ambígua 

e a maior parte dos termos habitualmente utilizados no discurso (político) tem 

significados diversos e sofrem mutações ao longo da história. Norberto Bobbio 

discorre sobre o problema:  

 

[...] como da circunstância de não existir até hoje uma ciência política tão 
rigorosa que tenha conseguido determinar e impor, de modo unívoco e 
universalmente aceito, o significado dos termos habitualmente mais 
utilizados. A maior parte destes termos é derivada da linguagem comum e 
conserva a fluidez e a incerteza dos confins. Da mesma forma, os termos 
que adquiriram um significado técnico através da elaboração daqueles que 
usam a linguagem política para fins teóricos estão entrando continuamente 
na linguagem da luta política do dia-a-dia, que por sua vez é combatida, não 
o esqueçamos, em grande parte com a arma da palavra, e sofrem variações 
e transposições de sentido, intencionais e não-intencionais, muitas vezes 
relevantes. (BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, p. 01, 2008, grifo nosso).   

 

Apenas para que se tenha uma ideia da extensão dos problemas advindos da 

linguagem, o termo liberal não tem nos Estados Unidos a mesma acepção que lhe é 

atribuída entre nós e na Europa. Os conservadores norte-americanos entendem-no 

como sinônimo de socialista, por exemplo, o que tampouco faz sentido no Brasil 

(CARDIM, 2000, p. 5). 

Um dos representantes mais famosos da doutrina liberal, Ludwig von Mises, 

preocupando-se com o entendimento correto de suas teses, alertava seus leitores 

quanto ao significado do termo em sua obra Liberalismo – Segundo a Tradição 

Clássica. Dizia von Mises: 

 

O termo “liberalismo”, do latim liber, que significa “livre”, se referia, a 
princípio, à filosofia da liberdade. O termo ainda mantinha esse significado 
na Europa, quando este livro foi escrito (1927), de tal modo que os leitores, 
ao abri-lo, esperavam encontrar uma análise da filosofia da liberdade do 
liberalismo clássico. Contudo, infelizmente, em décadas recentes 
“liberalismo” tomou significação muito diferente. A palavra foi apropriada 
por filósofos socialistas, especialmente nos Estados Unidos, para uso 
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em seus programas de intervenção estatal e de “bem-estar”. (VON 

MISES, 2010b, p. 29, grifo nosso). 

 

 A teoria política por vezes tentar diminuir a vagueza do termo “liberalismo” 

atribuindo-lhe significados apropriados a certas caracterizações ou mesmo 

adicionando adjetivos ao substantivo liberal. Assim, o pensador e autor liberal José 

Guilherme Merquior (1991) nos apresenta seis nomenclaturas de liberalismo com 

base num critério histórico: Protoliberalismo, liberalismo Clássico, liberalismo 

Conservador, Novo liberalismo, Neoliberalismo, liberalismo Sociológico. Essas 

nomenclaturas servem-nos na medida em que indicam que qualificações por vezes 

são necessárias para tentar dar conta da complexidade que envolve o tema.  

Todavia, a complexidade do liberalismo não diz respeito apenas à sua 

multiplicidade semântica, pois como ensina o professor Cícero Araújo:  

 

A dificuldade maior talvez resida no fato de que o Liberalismo não é 
apenas uma corrente teórica da tradição do pensamento moderno (isto 
é, da filosofia e teoria política), mas é também uma prática e uma 
ideologia políticas, cujo teor varia de um lugar para outro e de um 
momento histórico para outro. (ARAÚJO 2002, p. 77, grifo nosso). 

 
Portanto, ainda que resolvida a questão linguística quanto ao termo liberalismo, 

a dificuldade permanece quando se especula sobre sua “aplicabilidade”. 

 

1.7.2 Definição ideológica, por contraposição, temática 

 

 O tipo de caracterização que se faz do liberalismo também tende a obedecer 

às paixões dos autores conforme estes se situem no espectro político-ideológico. 

Nesse sentido, muitos chegam a uma caracterização com o objetivo real de 

“caricaturar” o adversário. Isto ocorre porque mesmo um texto “acadêmico” tem seu 

componente de luta político-ideológica.     

 Assim, determinadas definições de liberalismo normalmente já demonstram a 

simpatia ou antipatia pela doutrina, desnudando se o autor trata-se de um adepto ou 

de um adversário. Para ilustrar a assertiva, vejamos primeiro uma definição de um 

liberal convicto: 

 

O liberalismo é uma doutrina política. Como uma doutrina política o 
liberalismo não é neutro em relação aos fins que o homem pretende 
alcançar; pressupõe que a imensa maioria das pessoas prefere a 
abundância à pobreza. Procura mostrar qual o melhor meio de atingir esse 
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objetivo. O liberalismo, portanto, é uma doutrina voltada para a 
melhoria das condições materiais do gênero humano. Seu propósito é 
reduzir a pobreza e a miséria, e o meio que propõe para que esse 
objetivo seja atingido é a liberdade. O pensamento econômico e a 
experiência histórica não conseguiram, até hoje, sugerir um outro 
sistema social que seja tão benéfico para as massas quanto o 
liberalismo. (STEWART JR., 1995, p. 71, grifo nosso). 

 

 Já para os críticos da doutrina, o termo liberal ganha, na maioria das vezes, um 

tom pejorativo. Assim, a definição de liberalismo passa a ser algo do tipo: “doutrina 

burguesa capitalista”, “ideologia de individualismo exacerbado chancelada por um 

Estado mínimo” etc.55 

 Citando Lassalle, von Mises nos dá um exemplo dessa conjectura de 

qualificações pejorativas e suas motivações: 

 

O socialista alemão Ferdinand Lassalle tentou ridicularizar o conceito 
de um governo exclusivamente limitado a esta esfera, ao chamar o 
estado, constituído, com bases nos princípios liberais, de “o estado 
vigia - noturno”. Mas é difícil divisar a razão pela qual “o estado vigia - 
noturno” devesse ser mais ridículo ou pior do que o estado que se 
preocupa com a preparação do chucrute, com a fabricação de botões 
para calças ou com a publicação de jornais. Para compreender o efeito 
que Lassalle buscava criar com esse dito espirituoso, é preciso ter em 
mente que os alemães de sua época não haviam ainda esquecido o estado 
dos déspotas monárquicos, com sua vasta multiplicidade de funções 
administrativas e regulatórias, e que continuavam ainda sob forte influência 
da filosofia de Hegel, que elevara o estado à posição de entidade divina. Se 
se considera o estado, assim como Hegel, como “a substância moral 
autoconsciente”, como o “universo em si e por si, a racionalidade da 
vontade”, então, sem dúvida, deve-se considerar blasfema qualquer 
tentativa de limitar a função do estado de atuar como um vigia - noturno. 
(VON MISES, 2010, p. 65, grifo nosso). 

 

 Considere-se agora como uma definição “menos ideológica” se apresentaria, 

valendo-se de uma definição formulada por David Harvey56 acerca do 

neoliberalismo:  

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-
econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem 
promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras 
individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por 
sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. 
(HARVEY, 2008, p. 12). 

 

                                                             
55 Para uma crítica do liberalismo pelo ponto de vista do marxismo, ver as obras de David Harvey. Do 

ponto de vista liberal, ver Antonio Paim, O liberalismo contemporâneo, 2007. 
56 David Harvey é um intelectual marxista e está entre os vinte cientistas sociais mais citados em todo 

o mundo. Cf. Neoliberalismo como destruição criativa, 2008. 
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 Ressalte-se que Harvey é um crítico do neoliberalismo (um intelectual 

marxista), mas que nesta definição a doutrina liberal é apresentada nos termos de 

sua própria proposta – e não através de um julgamento valorativo deste conteúdo 

propositivo por um observador externo. 

*** 

Uma tentativa de delinear uma doutrina política do liberalismo seria reconhecê-

la em contraposição a outra, tida como espécie de doutrina adversária. Assim, 

poderíamos contrapor, por exemplo, liberalismo a socialismo, a anarquismo, a 

comunitarismo etc. Nesse sentido, Isaiah Berlin, em Quatro Ensaios sobre a 

Liberdade, reflete sobre as ideias políticas do século XX:  

 

Os liberais acreditavam no poder ilimitado da instrução e da moralidade 
racional para superar a miséria e a desigualdade econômica. Os socialistas 
acreditavam que uma mudança no sentir ou no pensar dos indivíduos não 
seria suficiente, sem alterações radicais na distribuição e no controle dos 
recursos. (BERLIN, 2002, p. 1).  

 

Ocorre que mesmo uma contraposição nesses termos ainda não resolve o 

problema, pois com o propósito de circunscrever com exaustão as divergências, 

haveríamos de considerar também os dizeres do socialdemocrata Eduard Bernstein:  

 

[...] si se considera al liberalismo como um fenómeno histórico y 
universal, estamos obligados a admitir que el socialismo no sólo es su 
sucesor en el tiempo, sino también su heredero legítimo [...] no hay uma 
sola idea liberal que no se encuentre en la ideología marxista. 
(BERNSTEIN, apud HERRERA, 1997, p. 85, grifo nosso). 

 

*** 

A ênfase sobre os determinados temas doutrinários também pode ajudar na 

tentativa de identificar uma doutrina política. Entretanto, deve-se notar que nem por 

isso tais categorias são “monopólio” de uma doutrina.  

Talvez o exemplo mais notável seja exatamente o tema da liberdade, ponto 

central tanto na doutrina liberal, como na anarquista e na libertariana57. Por sua vez, 

categorias como “soberania popular”, “vontade geral”, e “representação política”, que 

aparecem na literatura como conceitos-chave da doutrina liberal, em verdade tratam 

muito mais de categorias atinentes à teoria democrática.  

                                                             
57 “The arguments for libertarianism have tended to fall into three main clusters: (a) self-ownership; (b) 

mutual advantage; (c) maximizing liberty. The most influential account of the self-ownership 
argument is Robert Nozick's Anarchy, State, and Utopia” (KYMLICKA, 2002, p. 159). 
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*** 

Pois bem. Todas essas considerações servem-nos na medida em que 

ressaltam a complexidade do liberalismo. Vincent (1995, p. 34) já afirmara que “não 

existe nenhuma doutrina genuína do liberalismo” e que “também não existem temas 

liberais inequívocos”. 

Ainda que não o consideremos em sua forma mais abrangente – como uma 

filosofia ou um tipo de mentalidade ou de educação – e queiramos permanecer no 

terreno mais propriamente político (instituições, governo etc.) ainda assim não se 

pode contar com apenas uma doutrina política liberal, pois existem várias.  

Por outro lado, nem podemos fornecer uma “radiografia completa da doutrina 

liberal”, a considerar a enorme fragmentação dessa doutrina consoante à quantidade 

de autores que a teoriza, pois parece que cada autor “liberal” desenvolve sua 

doutrina valendo-se de ideias particulares. 

Considerando que o conceito de liberalismo é histórico e está em constante 

reformulação e disputa, parece-nos impossível fornecer um modelo geral da doutrina 

que não possa ser contestado.  

De tudo o que foi dito até este momento, constata-se porque hesitamos de 

início em oferecer uma definição acerca do liberalismo. De fato, o campo é 

consideravelmente extenso. A rigor, pouco se pode falar de liberalismo; talvez, o 

mais prudente seria falarmos em “liberalismos”. 

Mas então, como estabelecer uma definição de liberalismo para posteriormente 

contrapô-la a doutrina kelseniana?  

Considerando que uma definição rigorosa de seu significado é impossível, 

talvez o melhor caminho seja, ao invés de falarmos em liberalismo “em abstrato”, 

começarmos a verificar in loco uma concepção liberal através de subsídios teóricos 

envolvidos no discurso que associa Kelsen ao liberalismo. 

Portanto, a partir de agora, começamos a delinear um contexto teórico 

“jurídico-político” no qual uma ideia liberal esteja inserida (constitucionalismo liberal), 

estabelecendo um elemento teórico de comparação (Estado de Direito), optando por 

abordá-lo valendo-se da conceituação fornecida por um autor normalmente 

identificado na teoria política como um representante da doutrina (Hayek).  
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1.8 Constitucionalismo liberal como contexto teórico especulativo 

 

Uma vez considerada a necessidade de contrapor uma doutrina política 

complexa (o liberalismo) a um corpus teórico também considerado complexo (no 

caso, Hans Kelsen), deve-se delimitar um contexto teórico que permita uma 

comparação efetiva e consistente entre ambas as doutrinas.  

Assim, considerando o liberalismo não em sua forma abrangente, mas em seu 

conteúdo político, versaremos sobre um ponto que consideramos de importância 

crucial para a formatação teórica de uma doutrina liberal: sua configuração jurídica. 

De acordo com o professor Gilberto Bercovici, o aspecto jurídico da doutrina 

liberal foi buscado no que se convencionou chamar de constitucionalismo liberal, 

numa espécie de conversão da constituição política em direito constitucional 

(BERCOVICI, 2013). Em verdade, o que pretendemos fazer a seguir é resgatar o 

aspecto “político” desse liberalismo “jurídico-constitucional”; e isso não se trata de 

mero jogo de palavras. Explica-se. 

Segundo Vincent (1995, p. 58), a principal preocupação da tradição 

constitucionalista do pensamento europeu (liberal) do século XIX era limitar a esfera 

de ação do Estado em função de proteção à liberdade individual.  

O constitucionalismo liberal visava, portanto, proteger direitos e liberdades 

consideradas básicas, limitando os poderes dos monarcas absolutos através de 

princípios adequados e de traçado constitucional. Pois bem, tal juridicidade 

realizava, portanto, uma reinvindicação político-ideológica.58 

Assim, o “constitucionalismo liberal” serve de contexto teórico específico para 

nossa análise, pois seu contorno jurídico reflete uma doutrina política “liberal”, seja 

na sua politicidade ou na sua “apoliticidade”. 

Estabelecido o liberalismo dentro dos quadrantes do constitucionalismo, resta-

nos estabelecer um elemento teórico comum (uma temática específica) para a 

comparação da doutrina liberal com a doutrina kelseniana. 

Nesse desiderato, é preciso que o elemento teórico seja, em uma medida 

significativa, um ponto de razoável destaque tanto dentro do corpus teórico liberal 

como no pensamento kelseniano.  

                                                             
58 Segundo Rawls, o sucesso do constitucionalismo liberal manifestou-se como a descoberta de uma 

nova possibilidade social: a possibilidade de uma sociedade pluralista (RAWLS, 2000, p. 32). 
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Seja ele tomado como um conceito, uma concepção ou uma categoria (ou em 

conjunto, uma ideia – se se quiser assim entender), deve, de qualquer forma, 

guardar alguma especificidade que permita uma “identificação doutrinária”, ainda 

que não automática e exclusiva, mas ao menos fortemente indicativa. Somente 

nesta medida é que tal elemento poderá funcionar como uma espécie de metonímia 

de um complexo argumentativo maior que forma uma doutrina política. 

Além disso, é necessário que tal elemento teórico “localize-se” na doutrina 

liberal como uma espécie de “ponto pacífico” entre as várias vertentes da doutrina, 

de modo que possíveis variáveis não comprometam o entendimento de seus pontos 

mais essenciais. É dizer: deve corresponder a um núcleo central doutrinário livre de 

grandes polêmicas internas; um “núcleo duro” comum da doutrina liberal em seu 

aspecto jurídico. 

Quanto a Kelsen, tal elemento não pode encontrar contradição quando 

vislumbrado em suas teorias do direito, do Estado e da democracia – bem como em 

suas manifestações de cunho pessoal – o que, no seu conjunto, tomamos a 

liberdade de chamar de “doutrina kelseniana”. 

A escolha de tal elemento teórico também precisa considerar as possibilidades 

de particularização desse elemento no sentido de que sua análise possa ser 

reconstruída num nível aceitável de abstração teórica, que nem se estenda demais 

num campo filosófico nem seja tão dependente de conjecturas específicas para sua 

compreensão, de modo que sirva corretamente como termo comparativo entre as 

doutrinas liberal e kelseniana. 

Tendo em vista todas essas considerações, a questão que se coloca é esta: 

que aspecto deve ser considerado como mais adequado para a realização de uma 

comparação entre a doutrina liberal e o pensamento jurídico-político de Hans 

Kelsen? Formulando a questão de maneira mais minuciosa: qual elemento teórico-

jurídico encontrado na doutrina liberal se mostra mais adequado para ser  entendido 

como representativo dessa doutrina enquanto tal (doutrina liberal) e que, se visto do 

ângulo político-ideológico, possibilita uma contraposição à doutrina kelseniana? A 

mesma pergunta pode e deve ser feita quanto à doutrina de Kelsen, em busca dos 

mesmos objetivos finais. 
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1.9 O Estado de Direito como elemento teórico comparativo 

 

Ao nos indagarmos nesses exatos termos, concluímos quase que 

intuitivamente que o elemento mais indicado para tal comparação é o elemento 

“estatal”, pois “toda teoria política do Estado é necessariamente teoria jurídico-

constitucional do Estado” (REALE, 1985, p. 21).  

Assim, o elemento teórico eleito para a análise é “Estado de Direito” na 

doutrina liberal e simplesmente “Estado” na doutrina kelseniana (respeitando a 

terminologia de cada doutrina), pois tal elemento “estatal” pode ser visto como 

aspecto central nas respectivas formulações doutrinárias e identificado com 

suficiente precisão para valer como elemento comparativo.  

A reflexão teórica sobre o conceito de Estado (e de direito) tem sido uma das 

marcas predominantes do pensamento moderno. Isso é perceptível nas mais 

distintas correntes de pensamento da filosofia política moderna, a exemplo das 

obras de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, como também no utilitarismo de 

Bentham e Stuart Mill. O mesmo ocorre na obra dos precursores da sociologia 

política, como Montesquieu, Tocqueville e Max Weber. O pensamento marxista 

também não ficou por menos.  

Portanto, esta comparação, em alguma medida, está dentro dos quadrantes da 

história das ideias – a necessidade de estudar o contexto intelectual em que as 

ideias foram concebidas –, permeando as áreas da filosofia política, da teoria 

política, da ciência política, da filosofia do direito e da teoria do direito, ressaltando 

seu aspecto interdisciplinar. 

O elemento estatal parece, de fato, constar do núcleo do constitucionalismo 

liberal como limite e como garantidor de certos ideais políticos. Quando falamos em 

Estado de Direito, podemos identificar, de modo mais abrangente aspectos jurídicos, 

políticos, e econômicos.  

Em linhas gerais, o aspecto jurídico reside essencialmente nos limites do poder 

através de formas jurídicas; o aspecto político pode ser vislumbrado na função que 

exerce sob a sociedade; o econômico, por sua vez, revela-se na opção por um 

sistema quanto às atividades produtivas (modo de produção). 

Em Kelsen, especificamente na TPD, o Estado é apresentado exclusivamente 

em seu aspecto jurídico (sistema de normas centralizadas). Entretanto, sua teoria da 
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democracia permite enxergar aspectos políticos e econômicos atribuídos a esse 

Estado meramente “formal”.  

Nesse contexto, torna-se inevitável tangenciar alguns axiomas da doutrina 

liberal – partilhados pela maioria dos autores dessa doutrina – e que também são 

trabalhados em Kelsen, embora sob outra perspectiva, como veremos. É o caso, por 

exemplo, da “liberdade do indivíduo” (política e econômica) que é vista (pelos 

liberais) a partir da precedência de certos direitos como da “propriedade privada”, e 

de sua garantia através da “segurança jurídica” (aspecto jurídico).  

Nesse sentido, a abordagem de tais temas nos será útil para darmos contornos 

mais esclarecedores à nossa comparação Kelsen/liberalismo, ajudando a esclarecer 

pontos controversos. Entretanto, só serão tomados na medida em que auxiliem a 

compreensão do tema estabelecido como central: o elemento estatal. Assim, não se 

pode esperar uma reflexão exaustiva de detalhes destes assuntos, pois isto poderia 

nos distrair das questões mais importantes.  

Chegamos, assim, aos contornos específicos desta dissertação: a comparação 

entre o Estado de Direito liberal e o Estado kelseniano. Ocorre que, além da 

delimitação temática é preciso circunscrever, senão uma escola ou uma tradição, ao 

menos um autor que nos sirva de referência para representar a doutrina liberal (ou, 

ao menos, uma vertente dela). Encontramos em Friedrich Hayek nossa solução, pois 

o autor é “uno de los principales teóricos del liberalismo de nuestro siglo 

(HERRERA, 1998, p. 203).  

 

1.10 O liberalismo de Hayek: clássico e moderno 

 

As razões para a escolha de Hayek podem ser assim resumidas: Hayek e 

Kelsen foram contemporâneos, compatriotas e formaram suas ideias diante de um 

mesmo contexto sócio-político e intelectual (Áustria do entreguerras). Isto refuta 

qualquer objeção quanto à inexistência de uma mínima relação contextual entre os 

autores comparados numa pesquisa desse âmbito. Além disso, Hayek foi um antigo 

aluno de Kelsen, e um dos mais importantes teóricos do liberalismo do século XX; 

considerava Kelsen um socialista e condenava seu positivismo como antiliberal 

(HERRERA, 2002, p. 72).  

Ainda que apresentado por vezes como um “neoliberal”, em vez de apenas 

“liberal”, Hayek pode representar sem maiores problemas a doutrina do liberalismo 
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em sua vertente clássica e contemporânea. Essa assertiva terá seu significado 

revelado com mais poder de convencimento ao longo da dissertação, na medida em 

que os argumentos “liberais” de Hayek forem sendo expostos. 

Por enquanto, nos apoiamos em Bobbio (2000a, p. 88-89), que afirma que as 

obras de Hayek “podem muito bem ser consideradas a summa da doutrina liberal 

contemporânea”, representando uma confirmação daquilo que foi o núcleo originário 

do liberalismo clássico: uma teoria dos limites do poder do Estado, derivados da 

pressuposição de direitos ou interesses do indivíduo, precedentes à formação do 

poder político. 

Dessa forma, abordar o papel destinado ao Estado através das considerações 

de Kelsen e de Hayek nos permite abordar relações entre Kelsen e o liberalismo (ao 

menos, com o liberalismo de Hayek).  

 

1.11 Considerações finais do capítulo 

  

Todas as considerações produzidas até aqui são, na realidade, de conteúdo 

propedêutico e introdutório, no sentido de servirem ao posterior desenvolvimento da 

pesquisa. Assim, a ideia do capítulo reside, essencialmente, em preparar o leitor 

para compreender melhor nossa chave interpretativa, ou seja, o lócus ocupado pela 

ideologia do liberalismo no pensamento de Hans Kelsen. 

 Nesse sentido, as digressões sobre o problema da atribuição de um rótulo 

ideológico a Kelsen (o contexto sempre polêmico em que o autor esteve envolvido, 

as considerações sobre a impossibilidade de uma definição prévia de liberalismo), 

tudo isso foi exposto no intuito de fornecer ao leitor uma base da complexidade que 

envolve tanto a doutrina kelseniana como a doutrina liberal e – ressalte-se –, as 

possíveis tensões entre elas.  

 Ao finalizar o capítulo esperamos ter obtido uma redução da complexidade do 

tema através da (i) limitação de um contexto teórico (constitucionalismo liberal), (ii) 

da eleição de um elemento teórico concebido como central (Estado) e (iii) da 

definição dos autores submetidos à abordagem (Kelsen e Hayek, 

predominantemente). Estas considerações devem servir como fio condutor para a 

pesquisa.  

 Nesse sentido, o caráter propedêutico do capítulo deve funcionar como 

background para irmos adiante. Considerado nestes termos, esperamos que tal 
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background forneça subsídios para que o leitor vá identificando, ao longo da 

pesquisa (i) qual aspecto da obra e da vida política de Kelsen se faz mais relevante 

para caracterizações, (ii) o que deve ser entendido por liberalismo e, 

fundamentalmente, (iii) quais as razões para relacionar Kelsen à doutrina liberal. 
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CAPÍTULO II – O “LIBERALISMO” KELSENIANO NA VIENA VERMELHA E NO 

DEBATE DE WEIMAR  

 

2.1 Nota introdutória: o liberalismo no entreguerras  

 

 Neste capítulo, resgatamos alguns debates ocorridos nas primeiras décadas do 

século XX, em Viena (Áustria) e em Weimar (Alemanha). A importância destes 

debates extrapola a questão histórica; e revela-se nas primeiras vinculações do 

pensamento de Kelsen ao ideário liberal. Por isso, é preciso recordar o contexto 

histórico e político que se caracterizou entre os anos 1920 e 1940, logo após o final 

da I Guerra Mundial.  

 De acordo com Mario Losano (2013, p. 299) “O final da grande guerra havia 

imposto a mudança da forma estatal de muitos países europeus: das monarquias 

constitucionais às democracias (como na Áustria e na Alemanha) ou ao socialismo 

(como na Rússia e na Hungria)”. 

 Junto com a enorme socialização e o programa de nacionalização imposto pelo 

regime soviético logo nas primeiras décadas do século XX, uma lista de direitos 

causou impacto em todo o mundo, colocando o debate teórico fora dos marcos do 

constitucionalismo liberal.  

 Nos quadrantes do pensamento de esquerda, a oposição entre um socialismo 

reformista e um comunismo revolucionário era tema de especulação. De acordo com 

Jonh Rawls (2000, p. 5):  

 

O socialismo ocidental, embora acalentasse a ilusão da sociedade sem 
classes e lutasse pela estatização da economia, sempre se ateve aos 
limites impostos pelo sistema democrático representativo (ao contrário do 
socialismo oriental, que aderiu ao totalitarismo e passou a ser conhecido 
como comunismo, justamente para não confundi-lo com o socialismo).  
 

De fato, em contraste com a Constituição soviética, um forte conceito de 

soberania parlamentar abriu caminho para o socialismo ocidental. Assim, a 

socialdemocracia europeia “romperia” com o marxismo e renunciaria à sociedade 

sem classes, se bem que sem abdicar de uma certa igualdade de resultados.  

De acordo com Giacomo Marramao (1990), há uma viragem política e teórica 

no marxismo, especialmente nos setores ligados à socialdemocracia alemã e 

austríaca, que se preocupa com a construção de uma teoria positiva do Estado.  
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Nesse contexto de grande significado político, insurge-se Kelsen e seus 

conceitos formais, mas com a defesa de um pensamento democrático e plural, tanto 

na Alemanha, como na Áustria. Comecemos a ver então o que há de liberalismo 

nisso.  

 

2.2 Kelsen e a “Viena Vermelha” dos austromarxistas 

 

A expressão “Viena Vermelha” foi o apelido atribuído à capital da Áustria na 

sua experiência socialdemocrata entre os anos de 1919 (pós-guerra) e 1934 (a 

tomada do poder por Hitler). O adjetivo “vermelho” traduz o fortalecimento do 

movimento operário e da ideologia do socialismo durante essa época. De fato, 

durante os anos 1920 e início dos anos 30 os sociais-democratas dominaram o 

cenário de Viena. 

A Viena fin-de-siècle havia produzido um centro efervescente de ideias e Hans 

Kelsen se incluiria nele. O circuito intelectual e político de Viena contava com nomes 

de peso, como Ludwing von Mises.  

Primo distante de Hayek, von Mises foi autor de obras fundamentais para o 

liberalismo em sua vertente contemporânea, como, por exemplo, Liberalismo; 

segundo a tradição clássica. Além disso, von Mises foi um amigo de juventude de 

Kelsen (DIAS TOFFOLI; RODRIGUES JUNIOR; 2012, p. XXXIII) e quem, 

provavelmente, lhe apresentou a obra de Schopenhauer (KELSEN, 2012, p. 38). 

Mises era judeu como Kelsen, nascido na Galícia, e “amigo de toda a vida”, dirá 

Kelsen. 

Outro que participava dos debates era Joseph Schumpeter, do qual Kelsen fora 

padrinho de casamento (MÉTALL, 1976, p. 39).59 

O final do século XIX e as primeiras décadas do século XX em Viena 

forneceram a Kelsen a oportunidade de participar ativamente dos principais embates 

teóricos que se colocavam nos meios intelectuais, principalmente no que se dizia 

respeito à pauta jurídico-política. 

Kelsen mantinha contatos sociais e intelectuais também com os principais 

teóricos do Partido Social Democrata, como Max Adler60 – “mi amigo y estimadísimo 

                                                             
59 Um fato curioso: ainda que Schumpeter não tenha feito referência à obra de Kelsen em sua 

bibliografia, aspectos da procedural democracy desenvolvida pelo primeiro em Capitalismo, 
socialismo e democracia, de 1942, em alguma medida podem ser encontrados em Kelsen nos 
escritos deste datados de 1920. Ou seja, Kelsen se antecipa a Schumpeter em relação a uma teoria 
da democracia. 
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colega”, dirá Kelsen –, e Otto Bauer, “uno de los más importantes representantes del 

socialismo científico” (KELSEN, 1982, p. 177).  

Derivado desse círculo político, em 1920 Kelsen recebe do líder do partido, Karl 

Renner, o convite para reger a primeira Constituição da Áustria. Ressalte-se que o 

final da guerra havia imposto a mudança da monarquia constitucional dos 

Habsburgos para a República: eram tempos da socialdemocracia no poder. 

Em oposição à ala esquerda do Partido Social Democrata, Kelsen apoiou um 

princípio de “neutralidade” do Estado e do parlamento, no sentido de que o Estado 

(como técnica social) e o parlamento (compromisso entre liberdade e divisão do 

trabalho) deviam funcionar como um ponto de equilíbrio na luta de classes. Este é 

um aspecto importante em nossa pesquisa, como veremos. 

Kelsen repudiava a concepção marxista e apoiava o socialismo reformista. Nas 

palavras de Herrera “las posiciones de Kelsen pueden ser interpretadas como una 

defensa de ciertos ideales socialdemocratas frente a los bolcheviques” e “si como lo 

escribía Otto Bauer en 1927, el austromarxismo se habia ubicado siempre ‘entre el 

reformismo y el bolchevismo’, era del primer lado que se encontraban las simpatías 

de Kelsen” (HERRERA, 1997, p. 78). 

A disputa de Kelsen com as teorias marxistas e austromarxistas do Estado 

culminaram no livro Socialismo e Estado, de 1920. No prefácio à segunda edição 

(publicada em 1923) Kelsen afirma que seu trabalho não se dirigia contra o socialismo, 

e sim, contra a teoria política do marxismo: 

 

Precisamente por la polémica, a la que fui arrastrado [...] es importante 
para mí afirmar, con toda energía, que mi escrito no se dirige contra el 
socialismo. Yo sólo me enfrento críticamente con el marxismo y, dentro 
de él, sólo con su teoría política. Lo que está en discusión no es la idea 
socialista, sino sólo la posibilidad, sostenida por el marxismo, de una 
realización a-estatal del mismo. (KELSEN, 1982, p. 177, grifo nosso). 
 

Kelsen procura demonstrar àquilo que considera ser uma contradição fatal do 

marxismo: a contradição existente entre as teorias política e econômica marxistas. 

Segundo Kelsen, a teoria econômica de Marx conduziria a uma estrita organização 

econômica, centralizada coletivisticamente, enquanto que sua doutrina política 

propugnaria em favor de um ideal anarco-individualista. De acordo com Bercovici:  

 

                                                                                                                                                                                              
60 Max Adler era um amigo de Kelsen e foi apoiado por este em seu Habililation. Todavia, hoje essa 

discussão é apenas de interesse histórico.  
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Foi justamente a falta de preocupação com o Estado e com a política 
que explica a crítica que Kelsen fez à parte da teoria marxista da 
década de 1920, notadamente às teses de Max Adler, comparando-a às 

posições teóricas de Ferdinand Lassalle, que via no Estado um instrumento 
de integração da classe operária e que poderia possibilitar, pelo voto, a 
criação da república democrática e socialista. A proposta de Kelsen aos 
marxistas era a de “volta a Lassalle”. (BERCOVICI, 2003b, p. 37, grifo 
nosso). 

 

Nesse contexto teórico, político e ideológico, a preocupação de Kelsen parece 

ser com a democracia e com os rumos do movimento socialdemocrata naquele 

período. Nesse sentido, Kelsen expressa suas inquietações já em 1920, no prefácio 

de Essência e valor da democracia:  

 
Considere-se o grande movimento político que, até então, tendia, com a 
máxima energia e o máximo sucesso, à realização de uma democracia que, 
em conjunto com o socialismo – como justamente mostra o nome do partido 
que dirige esse movimento –, representa a metade de sua essência 
espiritual. (KELSEN, 2000, pp. 25-26).  

 

Democracia e socialismo. Essa parecia a Kelsen uma combinação apropriada. 

Entretanto, era preciso alertar os teóricos da socialdemocracia mais à esquerda do 

partido (Max Adler e Otto Bauer) da importância em se afirmar os princípios 

democráticos em detrimento da opção autoritária manifestada por parte do 

movimento: 

 
Esse movimento se detém, ou melhor, cinde-se exatamente no momento 
em que se trata de realizar não só os princípios do socialismo mas também 
– e principalmente – os da democracia. Enquanto uma fração, de início 
titubeante e bastante indecisa mas depois decidida, segue a tendência de 
outrora, a outra fração, de forma impetuosa e igualmente decidida, dirige-se 
para uma nova meta que se revela, espontânea e abertamente, como uma 
forma de autocracia. (KELSEN, 2000, p. 26). 

 
Conforme se pode deduzir, a autocracia a que Kelsen se refere nada mais era 

que o bolchevismo russo, cuja ideologia influenciava parte dos sociais-democratas. 

Kelsen ressaltava ainda que não só a esquerda manifestava a sua força intelectual e 

política na Áustria. Assim, Kelsen não só se refere ao comunismo, mas também a 

uma possível ditadura burguesa. Seja uma ou seja outra, o fato é que a democracia 

encontrar-se-ia ameaçada: 

 

Mas não é somente a ditadura do proletariado, fundada no plano 
teórico da doutrina neocomunista e atualizada no plano prático do 
partido bolchevique russo, que se insurge contra o ideal de 
democracia. A forte pressão exercida por esse movimento do proletariado 

sobre o espírito e a política da Europa leva a burguesia a assumir também, 
por reação, uma atitude antidemocrática. Essa reação encontra expressão 
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teórica e prática no fascismo italiano. Sendo assim, hoje se apresenta o 
problema da democracia frente à ditadura partidária – de esquerda e de 
direita –, assim como numa certa época apresentava-se frente à autocracia 
monárquica. (KELSEN, 2000, p. 26, grifo nosso). 

 

Embora Kelsen tenha dado o exemplo italiano, havia fortes indícios de que a 

Viena Vermelha tinha um concorrente. Nesse sentido, se o governo vienense era 

“vermelho”, existia também a “Black Vienna” (a cor preta era a cor tradicional do 

partido social-cristão austríaco). 

Janek Wasserman, em livro do mesmo nome (“Black Vienna”), discorre sobre 

esse movimento no qual vários ideólogos expressavam um conservadorismo radical 

com críticas à ordem democrática do pós-guerra, a inclusão judaica, e os valores do 

Iluminismo, fornecendo uma base teórica para os movimentos fascistas europeus 

austríacos. Desdenhosos da democracia, os partidários desse movimento iriam 

acelerar a destruição da Primeira República, facilitando a criação do Estado 

austrofascista e abrindo o caminho para Anschluss com a Alemanha nazista. Seus 

membros promoveram uma visão da sociedade fundamentada na doutrina social da 

Igreja Católica Romana (WASSERMAN, 2014). 

Conforme já dito, as primeiras décadas do século XX forneceram a Kelsen a 

oportunidade de participar dos principais embates teóricos que se colocavam na 

ordem do dia. A participação de Kelsen dentro da Áustria “Ie ganaria una solida 

estima como pensador progresista y sobre todo, pluralista, pese a sus reservas 

contra las ideas marxistas” (ALARCÓN OLGUÍN, 1989, p. 20). 

Entretanto, nos limites desta dissertação, o que nos interessa primordialmente 

são mesmo as discussões que Kelsen trava com os austromarxistas, discussão esta 

que diz respeito à sobrevivência da democracia junto aos princípios do socialismo e 

do anticomunismo. Vamos a elas. 

 

2.2.1 Kelsen, Adler, Bauer e o princípio do compromisso 

 

Do ponto de vista interno ao regime político, Kelsen está preocupado com a 

manutenção do parlamentarismo. Um trecho do texto de Kelsen, extraído de O 

problema do parlamentarismo, de 1924, é extremamente significativo para 

representar o contexto institucional da época: “Estamos, hoje, um pouco cansados 

do parlamento” (KELSEN, 2000, p. 111). Nesse sentido, Kelsen constata uma 

tendência de condenação do parlamentarismo: 
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O juízo que a historiografia contemporânea e a ideologia política atual 
emitem a seu respeito não é favorável. Tanto os partidos de extrema direita 
como os de extrema esquerda opõem-se de maneira cada vez mais 
decidida ao princípio parlamentar, tornando-se cada vez mais imperiosa a 
invocação da ditadura ou de uma organização corporativa. Nos próprios 
partidos situados entre os dois extremos, não é possível deixar de 
reconhecer certa frieza em relação aos ideais de outrora. (KELSEN, 2000, 
p. 111). 

 

Entretanto, enfatiza a necessidade de manter o instituto, pois “a condenação do 

parlamentarismo é, ao mesmo tempo, a condenação da democracia”. O autor 

resgata a importância histórica do parlamentarismo como ponto de apoio do 

movimento democrático: 

 

A luta travada no fim do século XVIII e no inicio do século XIX contra a 
autocracia foi essencialmente uma luta em favor da instituição 
parlamentar. De uma constituição que concede a representação popular 

um papel decisivo na formação da vontade estatal e põe fim a ditadura do 
monarca absoluto ou aos privilégios de uma organização jurídica por castas, 
esperou-se, então, todo progresso político imaginável, a constituição de 
uma organização social baseada na justiça e o advento de uma era nova e 
melhor. (KELSEN, 2000, p. 111, grifo nosso). 

 

Após destacar os méritos do parlamentarismo, Kelsen argumentará que a 

instituição pode (e deve, porque não?) servir aos interesses do proletariado, pois 

que permitiria a sua equiparação política e “por conseguinte, o início da sua 

emancipação moral e econômica diante da classe capitalista” (KELSEN, 2000, p. 

112). 

Até este ponto, o raciocínio de Kelsen pode ser assim entendido: em face dos 

perigos das ditaduras, a socialdemocracia pode efetivar os princípios da democracia 

e do socialismo; para fazê-lo institucionalmente, deve zelar pela permanência do 

parlamentarismo já que este pode servir aos interesses do proletariado.  

Um breve momento de reflexão: seria este o Kelsen “liberal” tão comumente 

afirmado pela tradição jurídico-política? Um Kelsen que “oferece” a solução para a 

emancipação do proletariado?   

*** 

Voltemos ao Kelsen teórico. 

Segundo o autor, “Parlamentarismo é formação da vontade normativa do 

Estado mediante um órgão colegiado eleito pelo povo com base no sufrágio 

universal e igual para todos, isto é, democraticamente, portanto segundo o princípio 

de maioria” (KELSEN, 2000, p. 113).  
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No entanto, Kelsen terá de responder à tese de Max Adler, um dos 

representantes da ala esquerda do socialismo austríaco que, de um ponto de vista 

marxista, condena a democracia parlamentar. Nesse sentido, a tese marxista é a de 

que não é possível aplicar o princípio da maioria numa sociedade dividida por 

classe. O próprio Kelsen expõe essa tese: 

 
O princípio majoritário só poderia encontrar aplicação numa sociedade 
fundada em plena comunhão de interesses entre seus membros, e não 
numa sociedade dividida pela oposição de classes, já que tal princípio só 
seria oportuno na conciliação de diferenças de opiniões puramente técnicas, 
mas não na solução de conflitos de interesses vitais. (KELSEN, 2000, pp. 
76-77). 

  

Antes de avançar, aproveitemos um ponto da tese de Adler para esclarecer um 

aspecto da teoria de Kelsen.  

Adler afirma que “o princípio majoritário só poderia encontrar aplicação numa 

sociedade fundada em plena comunhão de interesses entre seus membros, e não 

numa sociedade dividida pela oposição de classes”. E qual seria a sociedade que 

Kelsen tem em mente quando formula sua teoria? O próprio Kelsen responde a 

Adler, ainda que indiretamente: 

 
Deixemos de lado o fato de não haver sociedade humana na qual exista, 
desde o início e em qualquer direção, uma harmonia essencial de 
interesses, harmonia esta que deve ser criada mediante compromissos 
permanentes e incessantemente renovados, já que até mesmo as 
divergências de opiniões mais secundárias podem levar a conflitos de 
interesses de vital importância. (KELSEN, 2000, p. 77). 

 
Note-se que Kelsen não pressupõe uma “harmonia de interesses” e não nega o 

conflito de classes. Para ele, esse conflito é “deplorável, mas inegável”. Esta 

consideração é importante para todas as reflexões adiantes, pois a doutrina liberal é 

acusada de falsear a realidade ao considerar uma “harmonia” de interesses. 

Retomando a crítica de Adler, Kelsen aponta que o que o austromarxista não 

admite não é o princípio da maioria, mas um anterior a este, o do “compromisso”: 

 

A rejeição do princípio de maioria como forma fundamental da democracia, 
e em particular do parlamentarismo, para a sociedade dividida em classes 
nesse caso não repousa tanto na demonstração de sua insuficiência quanto 
na vontade – racionalmente injustificável – de resolver a oposição das 
classes não mediante compromissos, mas com métodos revolucionários 
violentos, não democraticamente, mas autocraticamente, ditatorialmente. O 
princípio de maioria é rejeitado porque – com ou sem razão – é rejeitado o 
compromisso que constitui uma premissa para a realização de tal princípio. 
(KELSEN, 2000, p. 77). 
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Assim, à teorização de Kelsen podemos acrescentar que, subjacente à tríade 

“democracia-parlamento-princípio da maioria”, está a disposição para um 

compromisso, outro conceito chave na teoria da democracia de Kelsen. 

*** 

Os debates entre Kelsen e os austromarxistas sobre os rumos do socialismo, 

da democracia e do parlamento também podem ser vistos nas discussões que 

Kelsen travou com Otto Bauer. 

Resgatando o princípio do compromisso (outrora criticado por Max Adler), 

Kelsen indica que Bauer o aceita, ao menos em princípio. Senão vejamos. 

Tendo como pano de fundo também a teoria marxista, Bauer havia descrito a 

situação real na Áustria no período de 1918-1923 como um estado de “equilíbrio de 

classes”. Líder do Partido Socialista austríaco, Bauer escreve em 1924 que 

“podemos em algunos años conquistar la mayoría en el parlamento gracias a las 

boletas de voto y así tomar el poder” (HERRERA, 1997, p. 78).  

Para Kelsen, a aceitação do Estado como um instrumento de socialismo foi um 

passo da socialdemocracia tomado na direção certa. Referindo-se a Bauer, Kelsen 

avalia: 

 

Se é verdade – como recentemente demonstrou um teórico do marxismo – 
que a oposição dessas duas classes poderá – e ao que parece deverá 
como em parte já aconteceu – necessariamente levar a certo estado de 
equilíbrio de suas forcas, estado de equilíbrio que, do lado econômico, não 
se pode prever exatamente quando será perturbado ou destruído, então a 
questão para a doutrina socialista já não se apresenta nos termos em que é 
frequentemente formulada: democracia formal ou ditadura? (KELSEN, 2000, 
p. 77).  
 

 Ora, bem entendido, a opção pelo autoritarismo bolchevique parece estar 

descartada e disso decorre optar pela combinação socialismo e democracia. Kelsen 

apresenta a democracia como solução para uma sociedade “dividida em duas 

classes”. E colocará em outros termos aquilo que seria visto pelos marxistas como 

uma democracia parlamentar “burguesa”:  

 
Pois então a democracia é o ponto de equilíbrio para o qual sempre deverá 
voltar o pêndulo político, que oscila para a direita e para a esquerda. E se, 
como sustenta a crítica feroz que o marxismo faz à democracia burguesa, o 
elemento decisivo é representado pelas relações reais das forças sociais 
então a forma democrática parlamentar, com seu princípio majoritário-
minoritário que constitui uma divisão essencial em dois campos, será a 
expressão “verdadeira” da sociedade hoje. (KELSEN, 2000, p. 78).  
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Segundo Kelsen, a democracia parlamentar, com suas características 

específicas (princípio majoritário-minoritário), oferece a única possibilidade viável de 

manter um equilíbrio social. Sobre as opiniões de Bauer, dirá Kelsen: 

 

Bauer [...], orientando-se, no fundo, no sentido do princípio do compromisso, 
fala de um “equilíbrio das forças de classe”, pelo qual “uma classe não é 
mais capaz de abater outra ou mantê-la subjugada”, o poder do Estado 
deixa de ser “um instrumento de domínio de uma classe sobre outra” e a 
democracia parlamentar se torna uma “democracia funcional”, na medida 
em que “os atos mais importantes do governo são subordinados ao 
consenso e a colaboração das organizações proletárias”, cujos 
representantes, que são os dirigentes do partido socialista, formam junto 
com elementos burgueses o governo do Estado. (KELSEN, 2000, p. 376). 
 
 

Conforme destaca Herrera, as posições de Kelsen não estavam tão longe das 

posições de Bauer: 

 
Sin embargo, estos análisis no están tan alejados de las posiciones del líder 
del partido socialista austríaco, Otto Bauer, que escribía en 1924 que 
“podemos em algunos años conquistar la mayoría en el parlamento gracias 
a las boletas de voto y así tomar el poder’ y precisaba el número de 
sufragios que le faltaban a la socialdemocracia para alcanzar la mayoría 
absoluta en el parlamento, y, en consecuencia, conquistar el poder”. 
(HERRERA, 1997, p. 78). 

 

Assim, novamente impõe-se uma reflexão.  

Kelsen é um democrata e crítico do bolchevismo e naquela situação defende 

um socialismo reformista. Adler e Bauer são, na origem, marxistas e pertencem à ala 

esquerda do partido socialdemocrata. Disto não restam dúvidas.  

Todavia, no contexto histórico das discussões, ainda que se apresente as 

diferenças entre Kelsen e os austromarxistas, o fato é que não se pode apreender 

do debate qualquer vinculação de Kelsen com o liberalismo. Isto somente poderia 

ser feito de uma perspectiva unilateral e por uma contraposição forçosa a um 

marxismo radical: Kelsen é liberal por não ser marxista.  

Observe-se que Kelsen recupera o papel histórico do parlamento e o direciona 

em favor do proletariado e, ressalte-se – contra a burguesia. Evidenciando sua teoria 

democrática, Kelsen demarcará sua posição ao reconhecer (i) que há conflito de 

classes; (ii) que se essa oposição leva a um equilíbrio, então o regime político deve 

ser a democracia; (iii) que apenas a democracia pode resolver pacificamente o 
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conflito, pois só ela faz equilibrar; (iv) que sua ideologia é a liberdade relativa que se 

consegue chegar; (v) que ela tende a gerar a paz. Nos dizeres de Herrera: 

 

En este sentido, su primer escrito sobre la democracia, de 1920, debe 
analizarse en el marco de la polémica de ciertos sectores de la 
socialdemocracia de cultura alemana con la concepción del Estado y la 
revolución de Lenin, y las posiciones de Kelsen pueden ser 
interpretadas como una defensa de ciertos ideales socialdemocratas 
frente a los bolcheviques. Es por eso que el jurista austríaco subraya que: 

‘no hay dudas que el ideal de la mayor igualdad posible es un ideal 
democrático. Y es por eso que sólo (erst) la socialdemocracia es una 
democracia perfecta’. (HERRERA, 1997, p. 78, grifo nosso). 

  

Para que esta situação teórica possa ser vislumbrada na prática, Kelsen 

defende o necessário e prévio estabelecimento de um compromisso que se 

colocaria como pressuposto para as posteriores decisões (sob o princípio da 

maioria-minoria), resultando na prática democrática de governo.  

Assim, o compromisso é o sustentáculo da liberdade e premissa para aceitação 

do princípio da maioria: “La polémica que Kelsen tendrá con O. Bauer en los años 

veinte muestra de manera precisa uno de los temas centrales de la teoría política del 

jurista austríaco, el ‘compromiso’” (HERRERA, 1997, p. 95). 

Observe-se a manifestação de Bernard Manin: “Kelsen makes the principle of 

compromise the keystone of his theory of democracy [...] Historically, social 

democratic parties came to power and managed to remain in power only after they 

had accepted the principle of compromisse” (MANIN, 1997, p. 213). 

Muitos intérpretes acusariam ser este um dos aspectos liberais de Kelsen: o 

“compromisso”, a partir de uma “harmonia de interesses”. Porém, isto seria atribuir 

um otimismo ingênuo a Kelsen, o qual ele não comunga. Kelsen não pressupõe que 

exista uma harmonia de interesses, aliás, para Kelsen, vige o princípio da 

“dominação do homem pelo homem”.  

Nesse sentido, o princípio do compromisso não é derivado de uma “sociedade 

harmônica”, de uma “harmonia de interesses”: ele é a qualidade intrínseca do 

parlamento como maneira viável, no contexto em questão, para garantir o socialismo 

em face de regimes autocráticos. Em Kelsen, tem-se a democracia como objetivo; e 

não o liberalismo. 

Novamente, recuperemos o raciocínio kelseniano. 

Em face dos perigos das ditaduras, a socialdemocracia pode efetivar os 

princípios da democracia e do socialismo; para fazê-lo institucionalmente, deve zelar 
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pela permanência do parlamentarismo já que este pode servir aos interesses do 

proletariado; do ponto de vista teórico, o princípio da maioria poderia atuar nesse 

sentido; esta é uma solução alternativa àqueles que defendem um método 

revolucionário. Portanto, acrescentamos nós: seu raciocínio não implica em uma 

postura liberal: há diferenças relevantes entre democracia (participação de todos no 

governo) e liberalismo (forma de atuação do governo).  

Outro ponto a se considerar é a aceitação de um Estado como instrumento do 

socialismo: se por um lado isto afasta a teoria revolucionária marxista, por outro 

encontra convergências com posições tomadas pela socialdemocracia e expressas 

na TPD. Afinal, se o Estado é técnica social pode muito bem satisfazer propósitos 

políticos variados e não necessariamente servir a uma doutrina específica.  

Muito ainda poderia ser dito quanto às relações entre Kelsen e os 

austromarxistas Max Adler e Otto Bauer. No entanto, acreditamos ser a exposição 

feita até este ponto suficiente para demonstrar que a posição ideológica de Kelsen 

(e suas teorias) não parece ser a de um representante da doutrina liberal. A 

exposição caracteriza-o sim como um democrata e, talvez, um socialdemocrata. 

Vejamos a seguir suas relações com o socialdemocrata Karl Renner e com a 

Constituição austríaca elaborada em 1920. 

 

2.2.2 Kelsen, Renner e a Constituição austríaca de 1920  

 

As relações de Kelsen com a socialdemocracia austríaca podem ser 

encontradas não só nas controvérsias teóricas e ideológicas com a ala esquerda do 

partido socialdemocrata, mas também com sua ala “direita”, pois os teóricos Renner 

e Kelsen mostram semelhanças consideráveis, pois Renner “visava a uma 

recuperação, no interior de um processo de ‘democratização’, da moldura 

plurinacional do Estado dos Habsburgos” (MARRAMAO, 1985, 282), assim como 

Kelsen.  

Conta-nos Herrera (1997, p. 91) que as questões sobre o parlamento e o 

compromisso também são temas encontrados em Renner – mesmo antes dos 

escritos de Kelsen sobre o assunto.  

Renner afirmará em algumas oportunidades que “el poder de hecho debe 

transformarse en poder de derecho. El problema político deviene así jurídico”; “la 

metamorfosis del programa político en categoría jurídica, ya que todo programa de 
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partido es susceptible o al menos está destinado a convertirse en estatuto jurídico o 

forma jurídica en el caso que el partido acceda al poder” (RENNER, apud 

HERRERA, 1997, p. 91). Em sua obra de 1917, Renner sustentará que:  

 

La organización es siempre creación jurídica y el derecho la técnica de la 
sociedad. Pero el Estado es sólo una forma de organización, la más antigua 
y la más grande. El Estado y el derecho son los médios técnicos (technische 
Mittel) de la sociedad. La teoría del derecho y del Estado es la ciencia de la 
técnica social. (RENNER, apud HERRERA, 1997, p. 91). 

  
Em contraste com o dogma marxista do papel do Estado como um instrumento 

de dominação de classe e a consequente previsão de um “desaparecimento do 

Estado” (na esteira da revolução proletária), Renner sublinha a função neutra do 

Estado como um instrumento de técnica social. O Estado serviria de palanque ao 

socialismo: 

 
La obra de Karl Renner Marxismus, Krieg und Internationale, de 1917 nos 
muestra los acercamientos conceptuales que pueden establecerse entre las 
teorias políticas de ambos amigos. En este libro, cuyos análisis generarán 
una áspera polémica en el seno del partido austríaco, el futuro canciller 
federal afirmaba que ‘la economía sirve cada vez más exclusivamente a la 
clase de los capitalistas, el Estado, en cambio, sirve cada vez más al 
proletariado’. El Estado aparece así como la palanca del socialismo. En 
particular, Renner sostenía que ‘el núcleo del socialismo se encuentra ya 
hoy en todas las instituciones del Estado capitalista’. Varios años antes, con 
el pseudónimo de ‘Rudolf Springer’, Renner escribía que ‘el Estado existe 
para satisfacer los intereses generales del pueblo [...]’. El Estado transforma 
la pluralidad em unidad através de la ley ‘es por ello que el órgano 
legislativo es el órgano unificador’, que permite la expresión y la 
confrontación de todos los intereses y los lleva a un compromiso. 
(HERRERA, 1997, p. 91). 
 

Herrera nos fornece a importância teórica do compromisso para a ideologia da 

época: “En realidad, la importancia del compromiso excede el marco de Austria, éste 

se encuentra en el centro de la identidad política de la socialdemocracia” 

(HERRERA, 1997, p. 97).  

Após estas assertivas, talvez se possa dizer, repetindo Leser, que “se puede 

afirmar en general que toda la obra de Renner está en completa armonía con la 

concepción del Estado de Kelsen” (LESER, apud HERRERA, 1997, p. 92). O teórico 

e político brasileiro Tarso Genro aborda essa relação entre Kelsen e Renner: 

 

Entendo que é possível apontar, mesmo através de uma leitura superficial 
de Kelsen e Renner, dois “distanciamentos” que são, ao mesmo tempo, 
duas possibilidades de complementaridade entre ambos. Se entendo como 
Kelsen que “o direito é a forma normativa de existir das relações sociais”, é 
necessário perguntar sobre a gênese social desta forma. Se pergunto 
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sobre a gênese social desta forma posso recomendar, indo além da 
“teoria pura”, uma proximidade com o Marx, de Karl Renner. O Marx 
não dogmático e aberto à complementaridade “científica” – também a 
um certo empirismo positivista – tão caro a Hans Kelsen. (GENRO, 
2010, grifo nosso). 
 

Observe-se que muito pouco se atenta para este ponto quando se acusa 

Kelsen de ser liberal por defender a neutralidade do Estado. 

As relações entre Kelsen com a socialdemocracia austríaca podem ser 

buscadas também nos seus laços institucionais, pois além de elaborar uma 

produção teórica sobre o direito positivo constitucional, Kelsen participou ativamente 

nos processos de formação da constituição austríaca e na criação da corte 

constitucional.61 

Vejamos a questão, mas não sem antes recuperar o contexto da primeira 

república austríaca, através dos dizeres de Manfred Stelzer:  

 
As more and more nations declared their independence, the Austro-
Hungarian Empire broke up. In the remaining German speaking part of 
Austria a Provisional National Assembly (…) took over state affairs. It 
consisted of members of the Imperial Council, who represented different 
political parties, mainly German Nationals, Conservatives and Social 
Democrats with the Social Democrats probably having the most elaborated 
plan to found a republic. (STELZER, 2011, p. 6). 
 

Pois bem. Renner, como chanceler de Estado (do provisório Governo alemão-

austríaco), solicita a Kelsen, em 1918, para contribuir no Estado Chancelaria para os 

preparativos legais da Constituição Federal. Herrera nos fornece o contexto: 

 
En efecto, luego de la caída de la monarquia austro-húngara y la 
proclamación de la república, se constituye el 12 de noviembre de 1918 un 
gobierno de coalición de socialdemócratas y socialcristianos, bajo la 
dirección del líder socialdemócrata Karl Renner. [...] convocará a Kelsen 
para ocupar la función de consejero jurídico del canciller federal, en razón 
de los vínculos personales que el jurista austríaco mantenía con los círculos 
intelectuales socialdemocratas [...]. (HERRERA, 1997, p. 79). 

 

Assim, Kelsen envolve-se diretamente com o novo aparato estatal instituído 

com o advento da República austríaca depois da Primeira Guerra Mundial. 

Resgatemos o trabalho de Kelsen na Constituição: 

 

En el marco de dichas tareas, Kelsen fue sobre todo el redactor de la 
Constitución federal de la República. Se está de acuerdo en señalar que el 

                                                             
61 Conforme já foi indicado, a dissolução da monarquia austro-húngara, no final da Primeira Guerra 

Mundial criou a necessidade para encontrar uma nova forma de organização política para os 
territórios de língua alemã do ex-Império Habsburgo. 
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rol del autor de la Teoría pura del derecho fue sobre todo el de un experto, 
que buscaba dar una forma jurídica coherente a los acuerdos políticos entre 
los dos partidos mayoritarios de la asamblea, es decir, socialdemócratas y 
socialcristianos. En una grabación para la radio austríaca, Kelsen 
recuerda su trabajo y las directivas políticas que le habían sido dadas 
por el canciller Renner, que se limitaban en realidad a dos puntos: el 
establecimiento de un sistema federal y un régimen democrático 
parlamentario, con la intención de acercarse al modelo de la 
Constitución de Weimar. El canciller federal le dejaba, em cambio, las 

manos libres para las cuestiones técnico-jurídicas. La constitución fue 
aprobada a fines de septiembre de 1920 y promulgada el 1° de octubre. 
(HERRERA, 1997, p. 79, grifo nosso).  

 

Entretanto, há de se questionar: qual a relação, direta ou indireta, entre esse 

trabalho legislativo e o vínculo de Kelsen ao liberalismo, através de Renner? Tarso 

Genro nos dá a dica, recordando Leser: 

 

Várias idéias de Kelsen e Renner – mostrou o professor Leser – foram 
introduzidas na Constituição Austríaca de 1920 que, desde aquele ano, vem 
dirigindo a vida jurídica e política do país, na forma da Lei Complementar de 
1929. Como as teorias destes dois grandes mestres se encontram é uma 
das palpitantes questões da Teoria do Direito e do Estado e, em sentido 
amplo, da Filosofia do Direito. Kelsen, um positivista analítico, e Renner, 
um marxista revisionista, na verdade trabalharam sobre um terreno 
comum. Ambos com as suas reflexões e “práxis” incidiram sobre os 
grandes problemas do Direito na Democracia, sempre promovendo a 
afirmação dos valores democráticos como a melhor possibilidade 
civilizatória. (GENRO, 2010, grifo nosso). 

 

Pois bem. Seguindo esse entendimento, Kelsen, junto a Renner, é um dos 

responsáveis pelo estabelecimento de um regime de democracia parlamentar, com a 

intenção de se aproximar do modelo de Weimar, embora a força do partido social-

cristão à época tenha impedido de inserir os direitos sociais como o foram 

introduzidos nesta última. 

O trabalho de Kelsen como autor de um dos anteprojetos da constituição 

austríaca de 1920 ganharia destaque com a criação da corte constitucional. Se 

quisermos atribuir um valor a isto:  

 
En este sentido, el modelo kelseniano de tribunal constitucional se 
analiza en referencia al problema de proteger a la joven democracia 
austríaca, que surgió de las cenizas del Imperio Habsburgo, em contra 
de sus numerosos oponentes. Este problema se ubica en el centro de los 

trabajos de Kelsen sobre la democracia. (LAGI, 2012, p. 1, grifo nosso). 

 
As relações entre Kelsen e o governo socialdemocraca se estenderam por 

longos anos, pois Kelsen exerceu a função de juiz da corte constitucional. Sobre a 

indicação a cargos, vejamos: 
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Kelsen será designado en 1921, por unanimidad de todos los partidos 
representados en el parlamento, miembro vitalicio del Tribunal 
Constitucional de la república (Verfassungsgerichtshqf), y luego también 
relator permanente. Como sabemos, dicha institución era considerada por el 
jurista austríaco como su aporte más personal a la nueva constitución. 
Cuando Kelsen será relevado de sus funciones el 15 de febrero de 1930, en 
conformidad con las nuevas normas constitucionales aprobadas por la 
Novelle de diciembre de 1929, los socialistas – por intermedio de Karl Seitz, 
alcalde de ‘Viena, la roja’ y presidente del partido – le propondrán nombrarlo 
nuevamente, designado esta vez directamente por dicho partido político. [...] 
No obstante, su biógrafo se apresura en señalarnos que Kelsen no quiso 
aceptar dicha propuesta, en razón de la independencia que él consideraba 
necesaria para las funciones de juez, pero también, lo que constituye un 
argumento de otra índole, porque aceptando formar parte del nuevo tribunal, 
se legitimaba la reforma, retirándose al mismo tiempo toda posibilidad de 
acción, ya que en los acuerdos con el gobierno, sólo se prevían dos puestos 
para los socialistas frente a doce de los socialcristianos. En todo caso, la 
existencia de tal ofrecimiento nos muestra cierta continuidad de los lazos de 
Kelsen con los socialdemócratas austríacos. (HERRERA, 1997, p. 80). 
 

É evidente que essa convergência entre Kelsen e a socialdemocracia e, 

particularmente, entre Kelsen e Renner, pode ser considerada por muitos como 

reflexo de uma postura conservadora da ala direita do partido. Em verdade, até 

mesmo a postura de Renner como marxista pode ser questionada, o que de fato, 

ocorre.62 

Nesse sentido, uma leitura da situação pode apontar que para parte dos 

sociais-democratas, a aceitação do Estado como técnica social era mera estratégia 

de combate e que a ala esquerda do partido, ou seja, os austromarxistas 

“verdadeiros” tinha em mente o alcance do poder político apenas para uma posterior 

extinção do Estado e do direito. No entanto, essa observação tem sua validade mais 

do ponto de vista interno ao marxismo do que externo a ele.  

Em nossa perspectiva, é totalmente plausível interpretar Renner como um 

teórico socialista – e suas teses como um programa para a prática política socialista.  

Mas o que de fato nos interessa é que no plano da aplicação de suas teses ao 

contexto prático-político, temos efetivamente um Estado atuando como técnica 

social, um compromisso diante do equilíbrio de classes, e um parlamento que reduz 

interesse a termos médios.  

Ora, aí estão as teses de Kelsen. Se isso faz dele um liberal, então, por 

coerência, devemos considerar que Renner e todos que aderiram ao programa da 

socialdemocracia, são também liberais. Na mesma linha argumentativa: será que a 

                                                             
62 “Norbert Leser considera que la concepción del socialismo de Renner está más cerca del jurista 

vienes que de Marx, y habla en ese sentido ‘de las ideas de Renner y Kelsen’”. (LESER, apud 
HERRERA, 1997, p. 92). 
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socialdemocracia era também apolítica? Escondia o conflito real? Se fossemos 

considerar isto, o que seria da socialdemocracia alemã, considerada por muitos, 

mais à direita do que a austríaca?63 Nesse cenário, e num extremo interpretativo, 

qualquer marxismo reformista seria liberal... 

 

2.3 Kelsen e o “Debate de Weimar”  

 

Encerrada a I Grande Guerra, a Alemanha se torna uma República com a 

promulgação da célebre Constituição de Weimar (1918-1933), a primeira com esteio 

na soberania popular, e não no princípio monárquico. Até então, consoante informa 

Losano: 

 

Era o Estado bismarckiano que tinha criado uma sociedade estável e 
homogênea, excluindo, porém, da participação política a burguesia liberal e 
o proletariado. Aquele Estado se apresentava como acima das partes, ainda 
que isso fosse uma ilusão. (LOSANO, 2010, p. 238). 
 

Entretanto, o sistema político democrático alemão passa a perder legitimidade 

ao passo em que se defronta com intensas crises concernentes à modernização 

sócio-econômica-cultural (desvalorizações monetárias, danos de guerra, 

desemprego, inflação, legislação por decreto), desacreditando a democracia 

parlamentar, que num conseguia resolver esses problemas (LOSANO, 2010, p. 157; 

2013, p. 299). 

Mario Losano aponta para o panorama institucional e político-ideológico da 

época: “é nesse contexto que três propostas políticas disputavam o terreno, cada 

uma com as outras duas: a democracia parlamentar, o social-comunismo e o 

fascismo” (LOSANO, 2013, p. 299). 

Trata-se de um cenário no qual os ânimos se encontram mais acirrados face ao 

momento conturbado e de indecisão quanto aos rumos do Estado, ao regime político 

a ser adotado e ao papel do direito nessa discussão. De acordo com John H. 

Hallowell: 

 

With the rise to power of the National Socialists in Germany liberal political 
institutions collapsed like a house of cards tumbled over by a gust of wind. 
The rapidity and completeness with which liberal institutions were destroyed 
suggested that the spirit in which these institutions were originally conceived 

                                                             
63 Segundo nos conta Herrera, Heller, assim como Radbruch, representava a ala moderada, direita, 

da S. P. D., o Partido Social-Democrata da Alemanha (HERRERA, 1997, p. 110). 
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had reached a heretofore unsuspected stage of inner degeneracy. For no 
nation, however severely beaten into submission, however cleverly seduced 
by the winning wiles of a master propagandist, would calmly submit, without 
resistance or civil war, to the wanton destruction of political institutions if 
these were securely and deeply rooted in the spiritual consciousness of the 
people. That it was possible expeditiously to annihilate liberal institutions 
without more than a murmur of dissent is eloquent testimony to the 
degeneracy of German postwar liberalism. (HALLOWELL , 1946, p. X-XI). 

 

É neste contexto que surgiram várias teorias de Estado que tentaram resolver o 

problema político-jurídico. Segundo o professor Gilberto Bercovici (2004, pp. 25-50), 

a busca pela melhor descrição de uma ordem constitucional baseada na soberania 

popular em um tempo de democracia de massas deu luz a uma fábrica de ideias das 

mais ricas que a história constitucional dá notícia.  

Ocorre que, em realidade, os debates intelectuais que ocorreram na época não 

se tratavam somente de disputas doutrinárias. Subjaz simpatizar, senão defender, 

ou o regime democrático parlamentar – que havia se formado no primeiro pós-guerra 

–, ou então substitui-lo por outro.  

Nesse contexto é que encontraremos um Kelsen “liberal”, como atesta Herrera: 

“considerar liberal a la teoría jurídica y política de Kelsen fue casi un lugar común en 

los años 20, en especial durante los debates políticos y jurídicos que se 

desarrollaban en la República de Weimar” (HERRERA, 1998, p. 201).  

Portanto, o que nos interessa mais propriamente nesse “Debate de Weimar”, 

que trata das discussões que foram travadas no contexto da experiência histórica da 

República de Weimar, não são suas questões teóricas, mas sim, mais propriamente, 

suas questões ideológicas.64 

 

2.3.1 Kelsen e Schmitt: democracia, parlamento e soberania “liberais” 

 

Um dos autores que imputaram a pecha de liberal a Hans Kelsen foi o alemão 

Carl Schmitt, que inclusive travou com o austríaco um aguerrido debate sobre quem 

deveria ser o “guardião da constituição”.65 

                                                             
64 Assim, não nos interessa tanto a discussão jurídica, mas sim o que dela se pode extrair 

politicamente. Também não nos interessa tomar os autores que dialogam com Kelsen em sua 
profundidade teórica, mas sim somente os principais argumentos que eles se utilizaram para 
associar Kelsen à doutrina liberal. 

65 A literatura jurídica a esse respeito é extensa, mas o debate pode ser facilmente entendido através 
das obras de autores que incluem em seus estudos o pensamento de Carl Schmitt, como é o caso 
de Gilberto Bercovici, Ari Marcelo Solon, e Ronaldo Porto Macedo Jr. Ou ainda na própria obra de 
Kelsen, Quem deve ser o guardião da Constituição?, in Jurisdição Constitucional, 2003. 
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De acordo com Mario Losano, Schmitt foi “o mais radical jurista nacional-

socialista” (LOSANO, 2010, p. 201) e “o príncipe dos juristas nacional-socialistas” 

(LOSANO, 2002, p. 30). Conforme Víctor Alarcón Olguín (1989, p. 23) “ya 

reconocido como confesso pro-nazi”. Segundo Kelsen, um “ideólogo do nacional-

socialismo” (KELSEN, 2000, p. 380). Estas considerações ressaltam, mais uma vez, 

que as críticas direcionadas a Kelsen nem sempre vieram da “esquerda”. 

Segundo o professor Ronaldo Porto Macedo Jr. (2001, p. 7) “Schmitt foi um dos 

principais interlocutores do pensamento jurídico liberal, positivista e jusnaturalista do 

período da República de Weimar”. Parte do pensamento crítico de Schmitt pode ser 

esboçada através das palavras do próprio Kelsen: 

 

[...] [Schmitt] tentou eliminar a diferença entre democracia e ditadura. 
Admitiu que o domínio dos sovietes na Rússia e dos fascistas na Itália eram 
ditaduras [...]. E a ditadura, afirmou ele, caracteriza-se pelo fato “de que a 
competência do ditador não é precisamente determinada pelas normas 
gerais, mas pelo fato de que a extensão e o conteúdo de sua autoridade 
dependem de seu critério individual” [...]. Afirmou ainda que o princípio da 
decisão por voto majoritário não era especificamente democrático, mas 
liberal [...]. A “vontade do povo” pode expressar-se em “irresistíveis 
aclamações e em uma opinião pública inconteste” que “nada tem a ver com 
o procedimento do voto secreto e com a determinação estatística da 
vontade majoritária. Em tal caso, nem mesmo se pode dar por certo que 
uma eleição secreta subsequente irá confirmar a manifestação e a 
expressão espontâneas da vontade popular. Isso porque a opinião pública, 
regra geral, só é produzida por uma minoria ativa e politicamente 
interessada do povo, ao passo que a esmagadora maioria dos cidadãos 
com direito de voto não é, necessariamente, politicamente interessada. 
Portanto, o fato de se conceder aos que não tem nenhuma vontade política 
o poder de decidirem contra os outros, que tem tal vontade, não é nem um 
pouco democrático e seria estranho enquanto princípio politico” [...]. 
Consequentemente, declara Schmitt, “a ditadura só é possível com uma 
base democrática”. (KELSEN, 2000, p. 380). 

 

Não obstante a relevância dessa leitura da democracia (e as críticas 

kelsenianas a ela),66 o que nos interessa a respeito do pensamento schmittiano é a 

sua concepção de liberalismo e a associação que o autor faz deste com a doutrina 

kelseniana.  

                                                             
66 Sobre o assunto dirá Kelsen: “Entre as tentativas já mencionadas de tornar obscuro o antagonismo 

entre democracia e autocracia, a tendência a apresentar o problema da democracia como um 
problema de liderança tem uma importância que não deve ser subestimada. Tem sido evocada em 
função do inegável sucesso que o fascismo e o nacionalismo tiveram durante um certo tempo. 
Aspira a uma nova doutrina da democracia, a qual, em oposição à antiga, enfatiza a necessidade de 
uma liderança eficiente. Seu resultado é o conceito de uma democracia autoritária, o que sem 
dúvida leva a uma contradição em termos. Mas permitiu que os seguidores dessa doutrina vissem o 
fascismo como uma democracia”. (KELSEN, 2000, p.190). 
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Para Schmitt, o liberalismo é a expressão do romantismo político. O indivíduo 

liberal enxerga a política como uma oportunidade para manifestar o seu juízo 

subjetivo em debates intermináveis, sem assumir a responsabilidade pela resolução 

eficiente de conflitos reais. Consoante nos informa Ronaldo Porto Macedo Jr:  

 

O realismo político de Schmitt o leva à conclusão de que o mundo da ética, 
da moralidade, ao contrário do que pensavam os liberais, nada tem a ver 
com o universo político. Certo é, todavia, que um fenômeno econômico ou 
ético pode ser utilizado politicamente como ideologia. O liberalismo seria o 
exemplo maior deste tipo de pensamento que procura dissolver a 
especificidade do campo político em categorias morais e econômicas. 
(MACEDO JUNIOR, 2001, p. 21).  

 

Institucionalmente, essa forma política (liberal) se manifesta na lógica de 

funcionamento do parlamento contemporâneo, local de discussão, mas não de 

decisão politica. 

Schmitt, com sua “teoria realista por excelência e antiliberal por vocação” 

(HERRERA, 2002, p. 70) expõe sua crítica ao liberalismo nos seguintes termos:  

 

La teoría sistemática del liberalismo se interesa sólo por la lucha contra el 
poder del Estado en el terreno de la política interior, ésta existe en un 
conjunto de métodos aptos para frenar y controlar el poder del Estado a 
favor de la libertad individual y de la propiedad privada, en hacer del Estado 
um compromiso, en transformar las instituciones en sopapas de seguridad. 
(SCHMITT apud HERRERA, 1998, p. 202). 

 

Em outro momento, dirá Schmitt: “la libertad individual y la separación de 

poderes, son ajenos a lo político (un-politisch): estos princípios no implican ninguna 

forma de Estado, sólo son una forma de organización de frenos al Estado” 

(SCHMITT apud HERRERA, 1998, p. 202). Curiosamente, essa concepção 

schmittiana do liberalismo era comungada por Hans Kelsen: 

  

En un ensayo de 1913, Kelsen considera que el siglo XIX, dominado por las 
ciências naturales, había sido una era apolítica (un-politisch). El 
liberalismo, negando al Estado, niega toda política: en otros términos, 
es la liberación de toda política. (HERRERA, 1998, p. 203, grifo nosso). 

 

Ora, reconhecemos aqui que os dois autores (Schmitt e Kelsen) convergem 

quanto à caracterização do liberalismo como doutrina que pretende negar a política 

(ao negar o Estado) com a intenção de fazer prevalecer interesses 

particulares/individualistas. Observemos a seguir em que sentido Schmitt encontra 

essa concepção nas teorias jurídico-políticas kelsenianas. 
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Segundo Schmitt, a democracia kelseniana seria definida como liberal, pois 

também não apresentaria um sentido político ao não considerar a “substância da 

igualdade democrática”. No fundo, a crítica schmittiana está direcionada ao 

parlamentarismo, pois este, segundo Schmitt, vislumbra apenas um compromisso, 

desconsiderando o conflito “real” do político. Herrera expõe a opinião de Schmitt: 

  

La teoría kelseniana según Schmitt había perdido el sentido político de la 
democracia, la substancia de la igualdad democrática. En particular, al 
considerar que la esencia del parlamentarismo se situaba en el 
compromiso, Kelsen confundía democracia com liberalismo, construyendo 
así ‘una definición liberal de la democracia’. Dicha definición, siempre según 
el jurista alemán, llevaba a Kelsen a realizar ‘la vieja negación liberal del 
Estado frente al derecho y a la ignorancia del problema autónomo de la 
realización del derecho’ [...]. Schmitt señalaba empero que ese liberalismo 
había perdido ‘la vieja fe en la soberanía de la razón’. (HERRERA, 1998, p. 
202). 

 

De acordo com Schmitt, a teoria democrática de Kelsen, por defender o 

parlamentarismo, negava a política, assim como o liberalismo o fazia. Assim, sempre 

segundo Schmitt, tanto a teoria da democracia de Kelsen como a TPD eram liberais, 

pois realizavam os objetivos do liberalismo, em suma, a negação da política. 

Kelsen resgata as críticas de Schmitt ao parlamentarismo e aponta suas 

contradições: 

 
Schmitt acha necessário “considerar o liberalismo como um vasto e 
coerente sistema metafísico”, põe em relação a crença de “que do livre 
conflito das opiniões brota a verdade” com a doutrina tipicamente metafísica 
e, por isso, absoluta da “harmonia preestabelecida” [...], fala até de uma 
“metafísica do sistema bipartidário” [...] e conclui que, uma vez perdida a fé 
em “que de artigos de jornais, de discursos de comício, de debates 
parlamentares possa nascer a justa legislação política, o parlamento, 
segundo a linha de desenvolvimento que seguiu até aqui, perdeu seu 
significado e sua base teórica”. Mas, por outro lado, reconhece que o 
parlamentarismo democrático só pode basear-se numa ideologia relativista. 
“O parlamento é o lugar em que se delibera isto é, em que, mediante um 
procedimento polêmico, contrapondo argumento a argumento, conquista-se 
a verdade relativa” [...]. Com essa atitude contraditória na interpretação 
do parlamentarismo, Schmitt anula ele mesmo qualquer eficácia de 
suas argumentações. (KELSEN, 2000, p. 376, grifo nosso). 

 

Observe-se que Kelsen, ao apontar as contradições de Schmitt, parece querer 

ressaltar o valor do parlamento e da democracia (destacando a base relativista 

destes), independentemente da crítica ao liberalismo.  
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Entretanto, Schmitt também aponta para o “liberalismo de Kelsen” quanto este 

último formula seus conceitos jurídicos, e particularmente, seu conceito de 

“soberania”.  

Segundo Schmitt, Kelsen resolve o problema da soberania simplesmente 

negando-o (e o fazendo em benefício do liberalismo). Volker Neumann auxilia-nos 

ao esclarecer o pensamento de Schmitt quanto às ideias kelsenianas: 

 

Law and politics cannot be neatly separated, state law concepts are based 
in political principles, and political theory is always a theory of conflict. The 
supposedly pure legal methodology of positivism is, in reality, quite political: 
it is an expression of bourgeois security – though in fact outdated, 
because the bourgeois, liberal rule of law, like bourgeois society itself, 
was in crisis. (NEUMANN, 2002, p. 283, grifo nosso). 

 

Gabriel Nogueira Dias destaca que a preocupação de Kelsen, do ponto de vista 

da TPD, está mesmo em afastar a política do direito, todavia, “em razão de sua 

metodologia jurídica”:  

 
[...] a polêmica com Carl Schmitt [...] tem lugar no início do segundo quarto 
do século XX, momento em que Hans Kelsen, mais do que qualquer outro, 
reluta a aceitar o político no Direito e a apresentar plädoyer pela existência 
e autonomia das Cortes Constitucionais. Metodologicamente, por sua vez, 
der negative Geseztgeber apresenta sua vinda ao mundo 
umbilicalmente a partir das teses da pureza, da estrutura escalonada 
das normas e da teoria da Democracia na obra de Hans Kelsen. (DIAS, 

2010a, p. 13, grifo nosso). 

 
 

Dias recorda a questão da jurisdição constitucional (o guardião da constituição) 

nos mesmos limites da indiferenciação entre Estado e Direito, e da análise 

desprovida de qualquer politização: 

 
O Estado, in abstracto, identifica-se com o próprio ordenamento jurídico 
(Direito), nem mais, nem menos. Responder à questão da jurisdição 
constitucional para Kelsen torna-se, por conseguinte, descrevê-la a partir de 
categorias e funções inerentes ao conjunto de normas que constitui esta 
ordem. Como se vê, a atribuição da função de Guardião da Carta Magna à 
Corte Constitucional representa para o autor austríaco, mais do que uma 
escolha subjetiva, obrigatória opção por apreender o fenômeno do 
controle de normas a partir de categorias próprias ao próprio 
ordenamento jurídico, sem o impuro recurso a elementos exteriores ao 
sistema. (DIAS, 2010a, p. 8, grifo nosso).67 

                                                             
67 Em outro excerto, assevera Gabriel Nogueira Dias: “Com efeito, em busca de uma abordagem 

jurídico funcional e não política para a contenda, a Constituição para Kelsen deve ser vista 
juridicamente como a corporificação da unidade do Estado, na medida em que estabeleceria par 
excellence as regras, segundo as quais as outras normas do ordenamento jurídico devem ser 
produzidas. O exercício pela Corte Constitucional da guarda, da proteção da Constituição não quer, 
por conseguinte, significar a introdução de elementos políticos na função jurisdicional, mas sim a 
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Entretanto, para evitar mal-entendidos, ressalte-se novamente que quem deve 

ser isento de considerações políticas é o cientista do direito e não o objeto de sua 

análise. 

Em todo o caso, na perspectiva de Schmitt, Kelsen atinge o mesmo resultado 

ideológico pretendido pelos liberais com o princípio da soberania da constituição: a 

limitação jurídica ao exercício do poder, mediante a garantia de uma actio toda vez 

que esses limites forem ultrapassados (SOLON, 1997). 

Schmitt teria descortinado, assim, o caráter obscuro das concepções 

normativistas do Estado constitucional-liberal que, segundo Schmitt, encontra no 

normativismo jurídico kelseniano sua formulação mais acabada. Herrera nos 

esclarece as razões de Schmitt: 

 

Consideraba a “la ‘teoría normativa del Estado’ de Kelsen” como la heredera 
del liberalismo doctrinario luego de las transformaciones de 1918 en 
Alemania. Para Schmitt, incluso la Constitución de Weimar, una de las 
primeras expresiones del constitucionalismo social con la Mejicana de 1917, 
era ‘una constitución póstuma’, que realizaba los ideales del Estado de 
derecho burgués del siglo XIX. (HERRERA, 1998, p. 202). 

 

Segundo as considerações de Herrera (1998, p. 202), a ligação que Schmitt 

realiza com o liberalismo “corresponde más a un liberalismo decimonónico 

(Constant, Guizot, Tocqueville) que a las ideas del jurista austríaco”.  

Entretanto, guardemos da controvérsia o seguinte: (i) que as críticas a Kelsen 

nem sempre vieram da “esquerda”; (ii) a “associação” de Kelsen ao liberalismo 

produzida por Schmitt; (iii) que os motivos dessa associação fazem menção à 

apoliticidade liberal (parlamento, democracia, conceito de soberania); (iv) que a 

acusação de apoliticidade ao liberalismo é compartilhada por Kelsen, embora este 

não vincule a ideologia liberal à questão institucional do parlamento nos termos 

schmittianos. 

 

2.3.2 Kelsen e Heller: Teoria do Estado “sem” Estado 

  

Na seção anterior, constatamos a existência de uma vinculação de Kelsen ao 

liberalismo promovida por um autor da “direita”, dentro das fileiras dos juristas 

                                                                                                                                                                                              
proteção da mesma frente a fugazes tentativas de mudança”. Cf. “Legislador Negativo” na obra de 
Hans Kelsen: origem, fundamento e limitações à luz da própria Reine Rechtslehre, 2010. 
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alemães (Schmitt); nesta, expomos a crítica de outro alemão envolvido no Debate de 

Weimar, mas agora um socialdemocrata não-marxista, a saber: Hermann Heller.  

Segundo o professor Bercovici, toda a elaboração teórica de Heller sobre 

Estado, soberania e Estado Social de Direito, vincula-se às suas concepções 

políticas socialistas, tendo como objetivo a sua realização em um Estado Socialista:  

 
Heller era um reformista, na linha de Ferdinand Lassalle, que teria 
tentado reunir a concepção de Estado de Hegel com as teorias 
econômicas do marxismo, propondo a ideia do Estado da classe 
operária (Staatsidee des Arbeiterstandes) como o grau mais elevado 
de socialização dos homens. Ele não era um revolucionário. O 

marxismo, segundo Heller, possuía o mérito de ter uma visão de totalidade, 
reagindo às tentativas liberais de isolar o Estado da realidade social. No 
entanto, o marxismo subordinou a atividade estatal à atividade social, 
entendendo esta última como exclusivamente econômica. Com sua visão de 
Estado fundada em Hegel, Heller foi um severo crítico do determinismo 
econômico do marxismo, bem como das concepções de Estado e de 
ditadura do proletariado do marxismo ortodoxo, taxadas por ele de 
economicistas e anarquistas, por proporem o fim do Estado. [...] Para 
Heller, o Estado deve ser concebido partindo da totalidade da realidade 
social, dentro da qual a atividade econômica é apenas um momento, 
embora decisivo na sociedade capitalista. (BERCOVICI, 2003b, p. 98, 

grifo noso).68  
 

Heller se colocava contrário as ideias nacionalistas e liberais que se figuravam 

como opções para a crise do Estado: 

 

EI nacionalismo y el demoliberalismo crean la ficcion de que el Estado 
es la expresion de la voluntad de una comunidad solidaria de 
interesses y de la unidad del pueblo; el primero en cuanto hace emanar 
la unidad estatal del espiritu nacional del pueblo, y el segundo porque, 
en confianza en la armenia “natural” del libre juego de las fuerzas, cree 
que puede establecerse automaticamente una volante gbtbale como 
resultado de los egoismos individuales que se limitan a sí mismos por 
consideraciones racionales, voluntad que debe aparecer, basta donde 
sea posible, sin intervencion de autoridad ninguna y sin ninguna 
especie de coaccion organizadora. EI demoliberalismo reconoce, sin 
duda, al Estado cierta autonomia al considerarlo como una institucion 
juridica para garantizar los derechos subjetivos, pero, de esta suerte, queda 
relativizado exclusivamente a esa funcion de proteccion jurídica y viene a 
perder, como autoridad impersonal de la ley, autonornia frente al derecho. 
(HELLER, 1942, p. 183, grifo nosso). 

 

Embora tivesse sido um discípulo de Kelsen e professor austríaco de Direito 

Público, e compartilhasse com Kelsen que uma sociedade política poderia encontrar 

o sentido das limitações do Estado de Direito, Hermann Heller discordava das 

concepções teóricas kelsenianas (HERRERA, 1997, p. 78).  

                                                             
68 A teoria do Estado de Hermann Heller não recebeu, em solo nacional, a atenção que merece. Na 

tentativa de somar esforços para preencher essa lacuna, Cf. Bercovici (várias obras). 
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Para Heller, as formulações de Kelsen implicavam numa “Teoria do Estado 

sem Estado”, numa “Teoria do direito sem direito”, numa “ciência normativa sem 

normatividade” e num “positivismo sem positividade”. Nos dizeres do próprio Heller: 

 

EI intento kelseniano de disolver al Estado en el derecho constituye una 
doctrina exclusivamente formal de un Derecho Natural sin contenido. La 
“doctrina pura del derecho” no conduce a la representación de una 
autoridad impesonal del derecho, sino a la de una autoridad del derecho 
depurada de todo contenido etico y sociologico. AI identificar, como hace 
Kelsen, el Estado con el Derecho, por fuerza habrá de desaparecer, con Ia 
legalidad peculiar del Estado, la autonomía de la Teoría del Estado. No hay 
más que una Teoria “normativa” del Estado como Teoría del Derecho, a 
que, como tal, “es también la Sociologia del Estado” [...] Desde el momento 
en que se liquida la necesaria tensión entre Derecho y Estado, echándose 
unilateralmente del lado del Derecho, parece muy fácil fundamentar la 
validez del Derecho frente al Estado. Pero tal aparencia se desvanece al 
descubrir que la Teoría kelseniana del Estado sin Estado se presenta 
como imposible porque, a la vez, es una Teoría del Derecho sin 
Derecho, una ciencia normativa sin normatividade y un positivismo sin 
positividad. Como el Estado es absorbido completamente por el derecho y, 
en cuanto sujeto de derecho, no es otra cosa que “el derecho como sujeto” 
[...], las nornas jurídicas de Kelsen han de establecerse y asegurarse a sí 
mismas, o sea que carecen de positividad. (HELLER, 1942, pp. 215-216, 
grifo nosso). 

 

 Politicamente, Heller defende uma democracia socialista que consagraria a 

unidade política na pluralidade democrática (e não uma “procedimentalização” da 

democracia, como em Kelsen). Ao desenvolver sua teoria jurídica, Heller tem como 

alvo principal a teoria jurídica de Kelsen: para ele, a formalidade da teoria cede 

espaço para a positivação de valores liberais.  

Para Heller, a teoria kelseniana representava “la absolutización metódica del 

liberalismo y de su ‘libertad del Estado’” (HERRERA, 1997, p. 112). Segundo o 

próprio Heller: 

 

Al negar la relación dialectica entre el Estado y el derecho, así como la 
formacion de 'poder por el derecho y la de derecho por el poder, habia que 
enfrentarse con el dilema de reducir el derecho al Estado o negar la 
legalidad peculiar de este y disolverlo en el derecho. Para el liberalisrno, 
poco amigo del Estado, la consecuencia era clara, Desde el punto de vista 
de la historia del espiritu, la eliminación del caracter de realidad del Estado 
en beneficio del derecho podia enlazarse con la idea jusnaturalista de la 
autoridad impersonal de la ley, la qual, como orden natural, habla de ser 
conocida y realizada por la razon humana. Se creia que las leyes 
inmutables de este ordre naturel podian obligar de modo inmediato e 
incondicionado a los destinatarios, prescindiendo de toda autoridad humana 
e incluso de la voluntad divina; es decir, se creia posible ordenar la realidad 
social sin apelar a la autoridade. (HELLER, 1942, p. 215). 
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Por um lado, Heller não se contenta com a formalidade do Estado de Direito 

liberal, que teria como única finalidade a de garantir uma “segurança jurídica” apta a 

doar previsibilidade às relações capitalistas; mas, por outro, Heller não deseja abolir 

o Estado de Direito de forma geral.  

Heller afirmará “aprovamos o Estado autoritário, tanto por motivos socialistas 

como político-nacionais”, o que, em termos práticos, significa transformar o Estado 

liberal em um Estado socialista de direito, mas não eliminar o Estado de Direito em 

geral, porquanto deveria-se manter a separação dos poderes e os direitos 

fundamentais, todavia, sob a égide de uma economia planificada estatalmente, que 

coletivize os meios de produção, submetendo-os à autoridade do Estado 

(BERCOVICI, 2004, p. 132).  

Recuperemos o excerto supramencionado: “transformar o Estado liberal em um 

Estado socialista de direito, mas não eliminar o Estado de Direito em geral”. Pois 

bem. Cabe agora a pergunta (retórica): alguma similaridade com as teorias de 

Kelsen? 

 

2.4 Considerações finais do capítulo 

 

Resgatamos neste capítulo algumas das mais essenciais controvérsias do 

período do entreguerras que de alguma forma associavam o nome de Kelsen ao 

liberalismo, tanto na Viena Vermelha como no Debate de Weimar. 

Do ponto de vista histórico, tivemos a oportunidade de apreender que as 

formulações teóricas kelsenianas serviram ao governo da socialdemocracia 

(desvinculando-as de seu nascedouro liberal) e de que o próprio Kelsen-cidadão 

permaneceu muito próximo a essa doutrina política. 

Especula-se que os teóricos socialistas que acusaram Kelsen de ser liberal 

estavam mais preocupados em encontrar uma teoria positiva do Estado, mas sem 

atribuir deliberadamente a serventia das formulações kelsenianas, num contexto de 

virada política e teórica no marxismo. 

Do ponto de vista de resultado conceitual da TPD, o Estado kelseniano não é 

mais do que uma personificação da totalidade das regras de uma ordem jurídica 

específica. Por outro lado, o parlamentarismo e o princípio do compromisso 

kelsenianos não são apresentados com algo apolítico, consoante à crítica feita ao 

parlamentarismo liberal. Assim, em termos estritamente teóricos, nada se prova 
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quanto à trivial vinculação Kelsen/liberalismo. Ressalte-se ainda que o próprio 

Kelsen criticava o liberalismo nessa época. Sua empreitada teórica parece ser 

“democrática” e não “liberal”. 
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CAPÍTULO III – O “ANTI-LIBERALISMO” KELSENIANO NO CONFRONTO COM 

HAYEK  

 

3.1 Nota introdutória: o liberalismo ganha voz através de Hayek 

  

Este capítulo trata de um debate um pouco distinto do anterior.  

Em vez de nazistas, fascistas, e austromarxistas de outrora, o autor a debater 

com Kelsen é, conforme Herrera, “um dos principais teóricos do liberalismo de nosso 

século” (HERRERA, 2012, p. 72); em vez de acusações quanto a Kelsen ser um 

representante do liberalismo, agora o jurista austríaco é caracterizado como um 

teórico socialista (o que explica o título deste capítulo); em vez do cenário de 

entreguerras, apresenta-se o início do período da guerra fria.69 

Este capítulo também apresenta uma característica eminentemente teórica 

quando comparado ao seu precedente, pois é mais profundo no sentido de uma 

abordagem conceitual sobre o liberalismo ao incluir elementos de uma teoria liberal. 

Por outro lado, a doutrina liberal, que até então era tida apenas como uma doutrina 

apolítica, agora ganha voz própria – o que dá ensejo a uma discussão também mais 

teórica do que propriamente ideológica. 70 

Tenha-se em mente àquilo que já foi alertado no capítulo I, quando expusemos 

algumas características do liberalismo, afirmando que o termo funciona como uma 

espécie de “curinga”, ou seja, que a depender do acento que se coloque neste ou 

naquele ponto da doutrina é que se permitirá associá-lo à doutrina kelseniana, 

revelando aproximações ou distanciamentos entre os autores.71 

Nesse sentido, a doutrina liberal passa a ser delineada principalmente por 

Hayek em seu confronto com as teorias de Kelsen. Adiantemos que nesta 

conjuntura o Estado figura como elemento central ao apresentar a função política de 

                                                             
69 É bem verdade que os primeiros escritos de Kelsen que podem ser utilizados na polêmica com 

Hayek datam de 1920 (1° edição de Essência e valor da democracia), mas as críticas de Kelsen a 
Hayek estão em Fundamentos da democracia, livro de 1955, em que o autor refuta a tese da 
“incompatibilidade entre democracia e socialismo” desenvolvida por Hayek no livro O caminho da 
servidão, publicado em 1944. Por seu turno, as críticas de Hayek a Kelsen estão publicadas em 
obras das décadas de 1960 (Os fundamentos da liberdade) e 1970 (Direito, legislação e liberdade - 
respectivamente em 1973, 1976 e 1979). Por isso, consideramos este confronto como sendo, nesta 
pesquisa, um “segundo momento” de discussões e acusações, ocorrido já no período pósguerra, 
em contraposição àquele “primeiro momento” do entreguerras, em que Kelsen discute com Schmitt, 
Heller e os austromarxistas. 

70 Nesse sentido, se o caráter ideológico permanece é por força de sua vinculação intrínseca com as 
teorias. 

71 Devo essa observação e o uso do substantivo em destaque a Alysson Mascaro. 
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regulação dos indivíduos e da sociedade, o que significa dizer que a temática gira 

em torno de como os autores entendem tal função.  

Registre-se que existem outras possibilidades de se contrapor Kelsen e Hayek. 

A título ilustrativo, no contexto de uma análise econômica do direito, talvez a mais 

direta delas tenha sido a produzida pelo americano Richard Posner (2012), que 

dedicou um capítulo de seu livro Direito, pragmatismo e democracia para contrapor 

os dois autores (Kelsen versus Hayek: pragmatismo, economia e democracia). Esse 

tema não é ignorado aqui, não obstante seja apenas tangenciado quando 

enfrentarmos a questão da segurança jurídica (seção denominada “Teorias da 

interpretação e (in) segurança jurídica”). 

  

3.2 Hayek: contexto intelectual, tradição filosófica e ideias essenciais 

 

Friederick August von Hayek72 é considerado por muitos como um dos mais 

importantes teóricos da Escola Austríaca de Economia73 e do próprio liberalismo do 

século XX, sendo agraciado, inclusive, com prêmio Nobel de economia em 1974. 

Conforme nos informa seu prefaciador Henry Maksoud, quando ainda muito 

jovem, em Viena, Hayek foi socialista, como era da moda (MAKSOUD, 1983, p. XIV). 

Nos dizeres do próprio Hayek:  

 
Não propriamente um socialista extremado, mas um socialista fabiano, algo 
assim como os socialistas americanos, que se denominam “liberais” nos 
Estados Unidos atualmente. Foi com os trabalhos de Ludwig von Mises que, 
por volta de 1922, vi como estava no caminho errado; me convenci de quão 
falaciosos e equivocados eram os caminhos do socialismo de todas as 
marcas e, principalmente, de que o socialismo é incompatível com a 
liberdade. (HAYEK, apud MAKSOUD, 1983, p. XIV).74 

                                                             
72 Hayek nasceu em Viena no dia 8 de maio de 1899 numa família de cientistas e professores 

acadêmicos. Obteve seu doutorado em direito (1921) e um segundo doutorado em ciências políticas 
(1923). Em 1931, foi convidado a assumir uma cátedra na London School of Economics, onde 
permaneceu até 1950; tornou-se cidadão britânico em 1938 (durante a II Guerra Mundial foi 
transferido para a Universidade de Cambridge, onde conviveu com John Maynard Keynes). No ano 
de 1950, Hayek aceitou uma cátedra na Universidade de Chicago, o mais famoso centro americano 
de especialistas que defendem a economia de livre mercado. Permaneceu em Chicago até 1962. 
De 1962 a 1969, ocupou uma cátedra em Friburgo, onde foi Professor Emérito. Escreveu 25 livros e 
uma enorme quantidade de artigos nos campos da economia, filosofia social, psicologia, direito, 
ciência política e história. Faleceu em 1992, na Alemanha. 

73 A Escola Austríaca de Economia reúne em torno de si uma gama considerável de autores 
distribuídos ao longo de cinco ou mais gerações de economistas. Como representante da quarta 
geração de economistas austríacos, Hayek notabilizou-se a partir dos anos 30 pelas suas críticas à 
ortodoxia teórica, na qual propôs uma revisão do conceito de equilíbrio e, a partir dela, uma nova 
explicação do fenômeno dos ciclos econômicos (FEIJÓ, 2000, p. 9). 

74 Segundo Maksoud, esta declaração de Hayek foi feita em novembro de 1977, na primeira de suas 
visitas ao Brasil a convite da revista VISÃO. (MAKSOUD, 1983, p. XIV). 
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Hayek era vienense. Estudou economia e obteve doutorado em Ciências 

Políticas e em Direito. De 1927 a 1931, dos 28 aos 32 anos de idade, foi diretor do 

Instituto Austríaco de Pesquisas Econômicas e, de 1929 a 1931, professor de 

Economia na Universidade de Viena, onde seguiu a tradição de Menger, Wieser, e 

Ludwig von Mises, de quem foi discípulo direto e, quando jovem, inclusive também 

assistente.75 

Dezoito anos mais novo que Hans Kelsen, Hayek pode testemunhar, como um 

jovem de menos de vinte anos, o encanto da notável civilização austríaca que durou 

até a I Guerra Mundial. A era liberal no império Habsburgo havia começado em 

1867, com a adoção da nova constituição que incluiu uma extensa carta de direitos e 

na eliminação de barreiras legais baseadas na religião; e terminada em 1918 

(MULLER, 2003, p. 350). 

Quando Hayek atinge a maioridade intelectual, encontra a cultura altamente 

antiliberal da Viena da década de 1920 na sombra do comunismo e do fascismo. É 

em face desse contexto que Hayek defenderá uma cultura de realizações do 

indivíduo contra um inimigo que ele chamou de “coletivismo”, que vinha da esquerda 

e da direita do espectro político.  

À esquerda, ele toma a forma da social-democracia, socialismo, ou, mais 

radicalmente, o comunismo; à direita, toma forma de particularismo étnico ou 

nacionalismo e, mais radicalmente, do fascismo e do nazismo. Assim, pode-se dizer 

que Hayek testemunhou o crescimento das ideologias antiliberais, antiparlamentares 

e anticapitalistas, da direita e da esquerda.  

Nesse contexto, o liberalismo de Hayek foi uma escolha consciente e 

intempestiva na Viena do entreguerras; um liberalismo influenciado por von Mises e 

Weiser, orientado para o mercado. Conforme diz Jerry Z. Muller (2003, p. 349): 

“Hayek's liberalism was not a typical product of Vienna: like much of what has come 

to be consider ‘Viennese culture’, it was produced agains its Viennese environment”. 

Ainda segundo Muller, a identificação de Hayek com o liberalismo político e 

econômico foi uma escolha devida em parte pelo seu círculo de amigos judeus, e em 

                                                             
75 Hayek trabalhou no escritório governamental que cuidava de reparações de guerra, tendo como 

diretor o próprio von Mises. Foi o começo de uma estreita e frutífera relação intelectual entre eles. 
Von Mises influenciou as crenças políticas de Hayek, afastando-o das ideias socialistas moderadas 
do movimento fabiano em prol de concepções políticas na direção do liberalismo econômico. 
(FEIJÓ, 2000, p. 126). 
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parte por sua observação dos efeitos da política governamental anti-mercado em 

Viena: “Hayek drew two enduring lessons from his viennese milieu: that a modern 

liberal society must be bound together primarily by factors other than shared cultural 

commitments, and that democracy could pose a threat to a liberal political order” 

(MULLER, 2003, p. 359). Segundo Feijó: 

 

Hayek elabora então a sua visão liberal, unindo o pensamento de autores 
ingleses do século XVIII (Smith, Fergunson, Turker, Mandeville e outros) às 
idéias de Menger. Essas duas matrizes teóricas de seu pensamento político 
nele convivem em relativa harmonia. Do liberalismo clássico, Hayek toma 
emprestado a sua concepção de sociedade como um todo capaz de 
ordenar-se a si mesmo, sem que seja necessário organizá-la a partir de 
um centro de decisão, já que operam em seu interior forças espontâneas 
que são capazes, por si mesmas, de gerar a ordem requerida para a 
existência da vida social. Dos escritos de Menger, Hayek retira o 
programa que situa como sendo o objeto da ciência social a 
explicação de como a ordem social advém a partir das ações isoladas 
dos indivíduos como conseqüência não intencional. O pensamento 
econômico de Hayek foi moldado nesta visão básica e é certo que dela ele 
nunca se afastou ao longo de sua carreira. (FEIJÓ, 2000, p. 126, grifo 
nosso). 

 

Quando Hayek publica seu livro O Caminho da Servidão, em 1944, o mundo já 

havia conhecido a Itália fascista, a Alemanha nazista e a URSS comunista, num 

contexto bem diferente da Viena do entreguerras. De modo sucinto, pode-se 

considerar essa obra como um ataque veemente a quaisquer dispositivos estatais 

que implicassem limites ao livre funcionamento dos mecanismos de mercado. O livro 

chega a conclusões como “fascismo e comunismo são meras variantes do mesmo 

totalitarismo que o controle centralizado da atividade econômica tende a produzir” 

(HAYEK, 2010, p. 14). 

A visão político-filosófica de Hayek advém especificamente do iluminismo 

britânico/escocês, da qual se destacaram John Locke, Bernard de Mandeville, David 

Hume, Adam Smith e Edmund Burke; da França, Hayek absorve ideias de 

pensadores como Tocqueville, Benjamin Constant e Montesquieu.76  

Em contraposição a estes últimos, Hayek coloca Saint-Simon, Voltaire, 

Rousseau, Helvetius e Auguste Comte, cujas concepções se iniciariam com René 

Descartes, e que estariam, segundo Hayek, na raiz das tendências totalitário-

coletivistas observadas em todo o mundo no século XX (MAKSOUD, 1983, p. XV).  

                                                             
76 Segundo Vincent (1985, p. 36), alguns teóricos contemporâneos como Hayek pretendem traçar 

uma distinção rigorosa entre os efeitos do iluminismo no continente e na escócia. 
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De acordo com João Carlos Espada (2009), Hayek partilhava uma genuína 

admiração pela tradição inglesa de liberdade ordeira, evolução gradual, alergia aos 

extremismos, e por isso opunha-se ao crescimento do controle governamental sobre 

a vida social, civil e econômica.77  

Ao defender o retorno aos princípios liberais do governo limitado, comércio livre 

e livre empreendimento, Hayek bateu-se também pela redescoberta das chamadas 

“virtudes burguesas”, que tinham estado na base da Inglaterra liberal: a 

independência, a iniciativa individual, a responsabilidade, o respeito pelos costumes 

e as tradições, a saudável desconfiança em relação ao poder e à autoridade 

(ESPADA, 2009).  

No prefácio da edição norte-americana de 1975 do livro O Caminho da 

Servidão, Hayek afirmará: “Reconhece-se amplamente, agora, até mesmo que o 

socialismo democrático é algo muito precário e instável, corroído por contradições 

internas e produzindo em toda a parte resultados dos mais desagradáveis para 

muitos de seus defensores” (HAYEK, 2010, pp. 14-15).   

Com este contexto, podemos entender como Hayek, antigo aluno de Kelsen, 

travou com este um controverso debate acerca do papel do Estado de Direito; e 

porque Hayek considerava Kelsen um socialista e condenava seu positivismo como 

antiliberal (HERRERA, 2002, p. 72). 

Vistas em conjunto e de forma resumida, as obras de Hayek apresentam 

quatro postulados básicos: (i) as instituições constitutivas da base da sociedade 

brotam da ação humana espontânea e, portanto, tentativas de planejamento são 

fatais para seu sucesso; (ii) numa sociedade livre a lei é fundamentalmente natural, 

e não fabricada; (iii) o Estado de Direito não é só um “estado de legalidade”, mas 

pressupõe o princípio da liberdade individual; (iv) o Estado de Direito exige que os 

homens sejam tratados com igualdade, mas esse Estado não sobreviverá a 

qualquer tentativa no sentido de igualar-se esses homens (MAKSOUD, 1983, pp. 

XX-XXI). 

 

 

 

                                                             
77 De acordo com João Carlos Espada (2009, p. XIII): “uma espécie de sintoma de que as suas ideias 

estavam finalmente a merecer reconhecimento. Na década de 1980, Ronald Reagan e Margaret 
Thatcher reclamaram a sua doutrina como inspiração das políticas que praticavam”.  
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3.3 O liberalismo “conservador” de Hayek 

 

Hayek tem sido apresentado, nos quadrantes desta pesquisa, praticamente 

como um representante do liberalismo; um liberal, por assim dizer.  

No entanto, é preciso ressaltar que não desconhecemos a existência de 

interpretações que imputam a esse liberalismo hayekiano fortes elementos 

conservadores (MULLER, 1997; VINCENT, 1995). Nesse sentido, e acompanhando 

Andrew Vincent (1995, p. 42), Hayek poderia ser classificado tanto como 

conservador quanto como liberal.  

Embora não se pretenda aprofundar na polêmica, tecemos alguns comentários 

a respeito dessa dubiedade apenas para pontuar os aspectos que nossa 

interpretação considerou para aprender o autor como liberal – e não como 

conservador. A questão é espinhosa e Jerry Z. Muller a comenta: 

 

The question of whether Hayek should be considered a liberal or a 
conservative is by no means easily answered: much depends not only 
on how these terms are definid, but on the stage of Hayek's thought 
and the elements of his thought that are highlighted. Hayek's political 
thought was stamped by the brand of liberalism developed by the educated 
civil service class of the Austro-Hungarian empire from which he sprang. 
They were secularist in outlook, and committed to economic liberalism and 
the rule of law. Their cosmopolitanism took the form of attachment to a 
monarchy which served to integrate a polyglot empire. This most 
economically and culturally modern sector of Habsburg society paradoxically 
looked to the imperial house to protect its position and its liberal project from 
a variety of foes: the anti-capitalism of the aristocracy. (MULLER, 1997, p. 
315, grifo nosso).  

  

Não obstante as peculiaridades do contexto político-cultural austríaco que 

marcaram o pensamento hayekiano, é possível enxergar elementos conservadores 

em Hayek valendo-se de várias perspectivas. 

Somente para ilustrar, poder-se-ia verificar a influência de tendências histórico-

conservadoras em Hayek como seu respeito aos costumes e às tradições como a da 

liberdade e da propriedade privada; ou no seu apego à “ordem espontânea da 

sociedade”; e mesmo no seu “antidemocratismo” e no seu “anticomunismo”, 

inclusive traçando surpreendentes afinidades com o conservadorismo de Carl 

Schmitt, autor que, inclusive, Hayek admirava (HERRERA, 2012, p. 72).  

Em verdade, o próprio Hayek procurou responder à essa questão escrevendo 

um posfácio de seu livro Fundamentos da liberdade, denominado Por que não sou 
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um conservador. Hayek inicia sua “defesa” comentando peculiaridades contextuais e 

usos indevidos dos termos: 

 
O verdadeiro conservadorismo é uma atitude legítima, provavelmente 
necessária, e com certeza bastante difundida, de oposição a mudanças 
drásticas. Desde a Revolução Francesa, representa um papel importante na 
política européia. Até o surgimento do socialismo, o oposto do 
conservadorismo era o liberalismo. Este conflito não encontra equivalente 
na história dos Estados Unidos da América, porquanto o que na Europa se 
chamava “liberalismo” aqui representava a tradição comum, sobre a qual 
fora constituído o Estado americano: assim, o defensor da tradição 
americana era um liberal no sentido europeu. A confusão piorou com a 
recente tentativa de transplantar para a América o tipo europeu de 
conservadorismo, que, por ser alheio à tradição americana, assumiu caráter 
de certo modo singular. E, além disso, os radicais e socialistas americanos 
já haviam começado a se denominar “liberais”. (HAYEK, 1983, p. 467). 

 

Após situar “geograficamente” os termos, Hayek já demonstra-nos sua 

inclinação sobre a questão: 

Por sua própria natureza, o conservadorismo não pode oferecer uma 
alternativa ao caminho que estamos seguindo. Por resistir às tendências 
atuais poderá frear desdobramentos indesejáveis, mas, como não indica 
outro caminho, não pode impedir sua evolução. Por esta razão, o destino do 
conservadorismo tem sido invariavelmente deixar-se arrastar por um 
caminho que não escolheu. A luta pela supremacia entre conservadores 
e progressistas só afeta o ritmo, não o rumo dos acontecimentos 
contemporâneos, mas, embora seja necessário “frear o curso do 
progresso”, pessoalmente não posso limitar-me a ajudar a puxar o 
freio. (HAYEK, 1993, p. 467, grifo nosso). 

 

Justificando que sua perspectiva não é conservadora, Hayek assevera: 

“fundamentalmente, o liberalismo quer tomar outro caminho, e não permanecer 

parado”, pois “nunca foi uma doutrina retrógrada” e “o liberalismo não é contrário à 

evolução e à mudança” (HAYEK, 1983, p. 468). Hayek ainda expõe as razões pelas 

quais defende certas instituições: 

 

Na verdade, o liberal acredita que o mais urgente e necessário em quase 
todo o mundo seja a eliminação completa dos obstáculos à evolução 
espontânea. O fato de nos Estados Unidos ainda ser possível defender a 
liberdade individual defendendo as instituições mais antigas não nos deve 
impedir de perceber a diferença entre liberalismo e conservadorismo. Para 
o liberal estas instituições são preciosas não porque existem há muito 
tempo, ou porque são americanas, mas porque correspondem aos 
ideais que tanto preza. (HAYEK, 1983, p. 469, grifo nosso). 

 
 

E mais uma vez, Hayek diferencia o liberalismo do conservadorismo: 
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Com isso, chegamos ao primeiro ponto no qual as atitudes liberais e 
conservadoras diferem radicalmente. Como muitas vezes os escritores 
conservadores reconheceram, uma das principais características da 
atitude conservadora é o medo da mudança, uma desconfiança tímida 
em relação ao novo enquanto tal, ao passo que a posição liberal se 
baseia na coragem e na confiança, na disposição de permitir que as 
transformações sigam seu curso, mesmo quando não podemos prever 
aonde nos levarão. [...] Como não confia nem em teorias abstratas nem em 
princípios gerais, não compreende as forças espontâneas nas quais se 
baseia uma política de liberdade nem dispõe de bases para formular 
princípios de política de governo. (HAYEK, 1983, pp. 469-470, grifo nosso). 

 
Para posicionar essas teses políticas, Hayek (1983, p. 468) propõe um 

triângulo como diagrama que separa conservadores, liberais e socialistas, com os 

conservadores ocupando um ângulo, os socialistas puxando para o segundo e os 

liberais para o terceiro. Nesse sentido, não se deve confundir liberalismo com 

conservadorismo. Na realidade, liberais e conservadores só têm em comum a sua 

oposição ao socialismo (STEWART JR., 1995, p. 15).  

Parece-nos que o resgate dessas ideias é suficiente para demonstrar as razões 

pelas quais o próprio Hayek discorda das interpretações que lhe imputam uma visão 

conservadora.   

Argumentamos que Hayek representa a doutrina liberal (e não conservadora) 

por efetivamente defender a “espontaneidade” que carrega consigo a liberdade 

individual (e o governo limitado), além do comércio livre e livre empreendimento. 

Afinal, seu princípio orientador – o de que uma política de liberdade para o indivíduo 

é a única política que de fato conduz ao progresso (HAYEK, 2010, p. 222) – é o que 

mais ressalta de seu pensamento e, pensamos, basta para caracterizá-lo como um 

liberal (e não um conservador).  

Ainda quanto à caracterização de Hayek como um liberal, resgatemos a 

opinião de Norberto Bobbio (2000a, p. 88-89), que afirma que as obras de Hayek 

“podem muito bem ser consideradas a summa da doutrina liberal contemporânea”, 

representando uma confirmação daquilo que foi o núcleo originário do liberalismo 

clássico: uma teoria dos limites do poder do Estado, derivados da pressuposição de 

direitos ou interesses do indivíduo, precedentes à formação do poder político, entre 

os quais a propriedade privada. Também nesse mesmo sentido, considere-se a 

caracterização de Hayek como um dos principais teóricos do neoliberalismo78 

(KASAHARA, 2006, p. 429). 

                                                             
78 Do ponto de vista da sua fundamentação doutrinária, o neoliberalismo não difere muito do 

liberalismo clássico, formulado basicamente nos séculos XVIII e XIX. Do ponto de vista da sua 
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3.4 Kelsen versus Hayek: cronologia dos confrontos   

 

O confronto teórico entre Kelsen e Hayek tem início registrado quando em 

Fundamentos da democracia, livro de 1955, Kelsen refuta a “tese da 

incompatibilidade entre democracia e socialismo” desenvolvida por Hayek no livro O 

Caminho da Servidão, publicado em 1944.79 

Em The Constitution of Liberty, de 1960, traduzido no Brasil como Os 

Fundamentos da Liberdade, é a vez de Hayek criticar Kelsen e suas reflexões 

produzidas em Fundamentos da Democracia: entre outras coisas, pela conclusão de 

Kelsen de que “não existe relação essencial entre liberdade e propriedade” 

(KELSEN, apud HAYEK, 1983, p. 8, nota de rodapé).  

Hayek, em Os Fundamentos da Liberdade, também acusa a TPD do “professor 

Hans Kelsen” de contribuir para “o desaparecimento definitivo de todas as tradições 

de governo limitado” e que agora o “Rechtsstaat” torna-se um conceito 

extremamente formal e um atributo de todos os Estados, mesmo os mais 

despóticos” (HAYEK, 1983, p. 286-287). 

Na década de 1970, Hayek publica os três volumes de Direito, Legislação e 

Liberdade (respectivamente em 1973, 1976 e 1979), obra na qual desenvolve a 

distinção entre ordem espontânea e organização.  

No volume I, intitulado Normas e Ordem, Hayek critica ferozmente tanto o 

positivismo jurídico – “falácia intencionalista característica do construtivismo” 

(HAYEK, 1985, v.1, p. 84) –, quanto à noção de justiça kelseniana (HAYEK, 1985, 

v.1, p. 109). 

No volume II de Os Fundamentos da Liberdade, intitulado A Miragem da 

Justiça Social, Hayek também é enfático: “O positivismo jurídico [...] é a ideologia do 

                                                                                                                                                                                              
própria formulação teórica, Anderson classifica o neoliberalismo como “[...] um movimento 
ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no 
passado. Trata-se de um corpo de doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente 
decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão 
internacional” (ANDERSON, 1995, p. 22). 

79 Na oportunidade, Kelsen discute acerca das relações essenciais entre regimes políticos e 
econômicos num Estado de direito e a questão da possibilidade do exercício da liberdade nesse 
contexto (KELSEN, 2000, pp. 253 e ss).  
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socialismo” (HAYEK, 1985, v.2, p. 67), citando ao menos quatro obras de Kelsen, 

quase sempre em tom crítico (HAYEK, 1985, v.2, p. 57).80 

No volume III, o último da obra, cujo título é A Ordem Política de um Povo 

Livre, Hayek assevera: “o positivismo jurídico, com sua crença de que toda norma 

jurídica decorre necessariamente de um ato consciente de legislação e de que todas 

as concepções de justiça decorrem de determinados interesses, está errado tanto do 

ponto de vista conceitual quanto histórico” (HAYEK, 1985, v.3, p. 186). 

Do que foi dito nesta seção podemos ter uma noção de como se distribuiu a 

aguerrida polêmica entre os autores e o motivo pelo qual Hayek considera Kelsen 

um socialista, como afirmamos logo na introdução desta dissertação. 

 

3.5 A ordem espontânea e a crítica ao construtivismo kelseniano 

 

Para Hayek, as sociedades deveriam ser concebidas como sistemas de regras 

e valores criados gradativamente por meio das interações entre indivíduos e 

aprimorados por mecanismos de tentativa e erro ao longo das gerações, resultando 

um conhecimento acumulado, resultado de experiências coletivas no enfrentamento 

das vicissitudes da vida social. Assim, a teoria social de Hayek consiste em uma 

concepção evolutiva de uma sociedade livre, uma ordem fundada na liberdade 

individual.  

Hayek criticará as concepções construtivistas, cuja pretensão racionalista de 

organizar a sociedade, expandindo o âmbito de atuação do governo, termina por 

restringir a liberdade individual. Para Hayek, o construtivismo é um retrocesso 

àquelas teorias segundo as quais as instituições humanas resultam de um plano 

(HAYEK, 1985, v.1, p. 84). Nessa linha de raciocínio, Hayek encontra sua crítica no 

construtivismo racionalista do positivismo jurídico, que, na sua concepção, destrói o 

liberalismo:  

 
O positivismo jurídico tornou-se uma das principais forças que 
destruíram o liberalismo clássico porque este pressupõe uma 
concepção de justiça que não depende da conveniência de alcançar 
resultados particulares. O positivismo jurídico, como as demais formas 
de pragmatismo construtivístico [...] é, portanto profundamente 
antiliberal no sentido original da palavra, embora suas concepções se 

tenham tornado os fundamentos do pseudoliberalismo que, no curso da 

                                                             
80 Afirma Hayek: “As obras de Kelsen a que nos referiremos com maior freqüência serão [...]: 1935, 

The Pure Theory of Law, Law Quarterly Review, 51. 1945, General Theory of Law and State 
(Harvard). 1957, What is Justice? (Califórnia). 1960, Reine Rechtslehre, 2 ed. (Viena).”  
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última geração, se apropriou indevidamente do nome. (HAYEK, 1985, v. 2, 
pp. 54-55, grifo nosso). 
 
 

Nesse sentido, o positivismo e a racionalidade jurídica de Kelsen fazem parte 

de um construtivismo racionalista, derivado do iluminismo continental, que enxerga o 

direito apenas como um “dever ser”. Hayek argumenta que o construtivismo dos 

positivistas alemães – como Kelsen –, insiste na presunção intelectual de que o 

homem em sua sabedoria planejou, ou poderia ter planejado, todo o sistema de 

normas jurídicas.  

Este construtivismo é a redução da ordem à organização do Direito Público e 

de normas “organizacionais” (os positivistas seriam contrários à ordem espontânea 

das coisas). Segundo Hayek, toda a concepção dessa doutrina jurídica – que atribui 

toda lei à vontade de um legislador – é fruto da falácia intencionalista característica 

do construtivismo e, nesse sentido, parte da história do cientismo no século XIX 

(HAYEK, 1985, v.2, p. 67). Enquanto na visão de liberal de Hayek os que exercem 

essa autoridade legislativa devem fazer somente normas gerais, o positivismo 

compreende o poder do legislador como necessariamente ilimitado:  

 

A insistência em que a palavra “lei” deve ser sempre usada e interpretada 
no sentido que lhe é dado pelos positivistas jurídicos, e especialmente em 
que as diferenças entre as funções dos dois tipos de normas realmente 
formuladas pelos poderes legislativos são irrelevantes para a ciência 
jurídica, tem, pois, um propósito definido. Consiste ele em eliminar todas 
as limitações ao poder do legislador que resultariam do pressuposto 
de que este tem o direito de fazer lei somente num sentido que limita 
substantivamente o conteúdo do que pode transformar em lei. Em 

outras palavras, é dirigido contra a doutrina, exposta da maneira mais 
explícita por John Locke; de que “a autoridade legislativa é uma autoridade 
para atuar de uma determinada maneira [...]; os que exercem essa 
autoridade devem fazer somente normas gerais”. (HAYEK, 1985, v.2, p. 67, 
grifo nosso).  

 
Para compreender os valores liberais e a centralidade da liberdade individual 

em Hayek é preciso enxergá-los como um desdobramento de um caráter dinâmico 

da tradição que emergiu no Ocidente como resultado de um processo adaptativo das 

instituições (que resistiam às influências das teorias absolutistas).  

De acordo com Hayek, os positivistas em geral tentam lançar em descrédito 

essa concepção que, segundo ele, por muito tempo teria norteado a legislação e as 

decisões dos tribunais, e a cuja influência deve-se o desenvolvimento da ordem 

espontânea de uma sociedade livre.  
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Hayek defende seu liberalismo e sua concepção de justiça como padrão para a 

determinação do conteúdo do direito que os positivistas tentam desacreditar. Nessa 

construção intencional de normas – que sempre provoca a redução da ordem à 

organização –, não só o positivismo trafega, mas também as ideologias socialistas e 

totalitárias nele implícitas. Por isso, dirá Hayek: “O positivismo jurídico, neste 

particular, é simplesmente a ideologia do socialismo [...] e da onipotência do poder 

legislativo. É uma ideologia surgida do desejo de conseguir completo controle sobre 

a ordem social” (HAYEK, 1985, v.2, p. 67).  

Observe-se que Hayek repudia qualquer concepção que possa contrariar uma 

ordem espontânea. Assim, estão condenados a um só tempo, o positivismo, o 

pragmatismo, o socialismo, o construtivismo, o racionalismo, e cientismo do século 

XIX, que ingenuamente tentaria aplicar às ciências sociais, o método das ciências 

naturais. 

 Hayek preocupa-se em diferenciar sua abordagem evolucionista do direito (e 

de todas as demais instituições sociais) tanto do direito natural, como do positivismo, 

pois em seu entendimento, sua abordagem evolucionista não é uma variante de 

direito natural.  

Nesse sentido, enquanto o direito natural apresenta uma ordem “imutável” e o 

positivismo um “produto de sua escolha deliberada”, a ordem espontânea trata de 

concepções e opiniões que moldam a ordem de uma sociedade, bem como a ordem 

resultante dessa mesma sociedade: 

 
A abordagem evolucionista do direito (e de todas as demais 
instituições sociais) aqui defendida tem, pois, tão pouca relação com 
as teorias racionalistas do direito natural quanto com o positivismo 
jurídico. Rejeita não só a interpretação do direito como criação de uma 

força sobrenatural, mas também sua interpretação como criação intencional 
de qualquer mente humana. Não se coloca, em sentido algum, entre o 
positivismo jurídico e a maioria das teorias do direito natural, diferindo do 
primeiro e das últimas numa dimensão diversa daquela em que ambas as 
coisas diferem entre si. (HAYEK, 1985, v2, p. 76, grifo nosso). 

 

Esta diferenciação produzida por Hayek tem por objetivo refutar as críticas 

oriundas do positivismo jurídico, pois, segundo o autor, “todas as teorias contrárias 

ao positivismo jurídico recebem o mesmo rótulo e são amontoadas sob a enganosa 

denominação de ‘direito natural’”. 

Hayek esclarece que o termo “natural”’ resulta de um processo de evolução e 

seleção natural (e não como produto de qualquer desígnio racional), um produto não 
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intencional cuja função podemos chegar a compreender, mas cuja significação atual 

pode ser inteiramente diversa da intenção de seus criadores.  

Nesse sentido, o termo “natureza”, ou “natural”, é utilizado para designar a 

ordem permanente do mundo externo ou material, em contraposição ao sobrenatural 

ou ao artificial. Hayek refere-se ao “natural” como decorrente da cultura e, portanto, 

fatos naturais podem ser considerados fatos objetivos. Segundo o autor: 

 
As concepções e opiniões que moldam a ordem de uma sociedade, bem 
como a ordem resultante dessa mesma sociedade, não dependem da 
decisão de qualquer pessoa e, muitas vezes, não serão alteráveis por 
qualquer ato concreto de vontade; nesse sentido, devem ser consideradas 
um fato objetivamente existente. Os resultados da ação humana não 
ocasionados pela intenção humana podem muito bem, portanto, nos ser 
objetivamente dados. (HAYEK, 1985, v. 2, p. 76). 

 

Por tudo o que foi descrito, Hayek se mostra um resoluto defensor da liberdade 

humana como sendo um importante mecanismo promotor do desenvolvimento 

econômico e social, combinando um Estado de Direito (garantidor das liberdades 

individuais) com mecanismos de livre mercado. Observe-se aqui a vinculação entre 

liberdade política e liberdade econômica.  

 

3.6 A racionalidade, o positivismo jurídico e a TPD de Hans Kelsen 

 

Retomemos a seguir, de forma sucinta, os pressupostos filosóficos e 

metodológicos kelsenianos. 

Com influência do neokantismo de Malburgo e do neopositivismo lógico da 

Escola de Viena, o relativismo filosófico de Kelsen se expressa em relativismo 

“axiológico” (concepção relativista acerca dos valores), que não admite a existência 

de valores absolutos. Para Kelsen, os valores são sempre relativos, já que são 

produtos da cultura humana, fonte da própria racionalidade (e não produto de 

autoridades transcendentes).81 

Em verdade, Kelsen foi um herdeiro das ideias iluministas, mas filtradas 

através do neokantismo (LOSANO, 2013, p. 300). Partia da concepção neo-kantiana 

de um dualismo metodológico de divisão de todo o pensamento em dois mundos: o 

ser, a realidade, de um lado; e o dever, o valor, de outro. 

                                                             
81 De fato, a filosofia criticista kantiana leva ao relativismo ético (REALE, 1999, p. 470). 
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O principal interesse de Kelsen foi o de definir o conhecimento do direito como 

um fenômeno autônomo de qualquer outra consideração psicológica, sociológica, 

moral, ou extralegal e, assim, fazer uma ciência “pura”. Por isso, Kelsen defende a 

racionalidade jurídica que edificou a forma estatal. De acordo com John H. Hallowell:   

 
The separation of law from political and social reality, begun by Laband and 
Jellinek, was completed by the Neo-Kantians. In an effort to establish a 
“pure” science of law, jurists like Rudolph Stammler and Hans Kelsen sought 
to find the a priori principles or assumptions which underlie all law regardless 
of its content. They sought to isolate, in a Platonic sense, the “idea” of law 
which was universal from the content of law which was variable. They 
adopted for this purpose the “critical” method of Kant a method which 
ignores historical development or psychological motivation in favour of a 
deductive search for the universal and formal elements of knowledge. They 
sought to find the pure forms of law, the universal elements that are found in 
all law. They assume, of course, that the form of law is eternal and 
immutable and that the content of law is ever changing. (HALLOWELL, 
1946, p. 97). 
 

Valendo-se desse contexto, criou-se certo consenso de que Hans Kelsen foi o 

representante mais refinado do moderno positivismo jurídico. 

*** 

O positivismo jurídico surgiu no século XIX como uma reação ao jusnaturalismo 

religioso e ao novo jusnaturalismo de tipo secular. Empenhou-se em demonstrar o 

direito natural como algo irracional frente à superioridade do direito positivo. 

Nesse sentido, o positivismo jurídico não diz nada sobre como as leis devem 

ser projetadas, mas apenas algo sobre o que as leis “são”. Implica uma visão do que 

uma ordem jurídica “é” e de sobre “como” definir seus conceitos. O positivismo 

jurídico é uma teoria dos sistemas jurídicos que, como tal, tem preocupações de 

forma, e não de conteúdo.  

O positivismo jurídico é uma ideia formal que não especifica qualquer meta 

para o conteúdo de qualquer lei ou política. Uma ideia formal nem contém um 

objetivo especificado nem conhecimento empírico sobre como um determinado 

objetivo pode ser obtido. Ele apenas sugere definições e categorizações – ou seja, 

como se deve entender os conceitos. 

Em resumo – e sob a esquematização produzida pelo representante no Brasil 

do Instituto Hans Kelsen, Gabriel Nogueira Dias – o positivismo de Kelsen pode ser 

visto sob quatro teses fundamentais: (i) “Todo direito é positivo e exclusivamente 

direito positivo, secundum non datur”; (ii) “O primado do relativismo”; (iii) “Ser e 

dever-ser como modos de conhecimento”; e, finalmente, (iv) “a tese da pureza como 
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garantia da objetividade de uma ciência do direito autônoma” (DIAS, 2010, p. 20). 

Como produto desse seu positivismo, temos a TPD (Teoria Pura do Direito). 

*** 

A TPD é uma teoria amplamente estruturada que não pode ser descrita neste 

quadro em todas as suas características. Entretanto, uma ideia de sua magnitude 

pode ser apreendida nas considerações feitas por Mario Losano, aqui 

esquematizadas por Ruiz Manero: 

 

Mario G. Losano ha caracterizado el conjunto de los trabajos em los que 
Kelsen fue construyendo y desarrollando la teoria pura del derecho como un 
opus perpetuum en los tres sentidos siguientes: en primer lugar, en el de 
monumentum acre perennius de la cultura juridica; en segundo, en el 
de perpeutum mobile, esto es, indicando su caracter “de teoria en 
continua transformación”; por ultimo, aludiendo a que se trata de una 
“obra intrinsecamente unitaria atraves del tiempo, aunque 
fragmentada, por exigencias contingentes, en ensayos, Iibros y 
reediciones”. (RUIZ MANERO, 1989, p. 111, grifo nosso). 

 

Assim, parece razoável que nos concentremos naqueles elementos essenciais 

em que a TPD difere marcadamente de outras teorias jurídicas. Para isso, apoiemo-

nos em aspectos da sumarização produzida por Clemens Jabloner (2000). Vejamos. 

(i) A TPD é uma teoria sobre normas. Seu objeto positivo é uma ordem de 

“dever” e não de “ser”, de normas legais e não de fatos sociais. Somente esta 

abordagem normativa faz justiça à imanente acepção do direito, que é a sua 

pretensão de validade.  

(ii) A TPD é uma teoria positivista. As normas jurídicas são o significando dos 

atos humanos de vontade. Isso descarta todas as variantes do direito natural, seja 

as que interpretam a lei como um produto de uma vontade sobrenatural ou como a 

construção da razão.  

(iii) A TPD é baseada na separação entre “ser” e “dever ser”. Sua fundação é o 

dualismo epistemológico de fatos e valores, proposições e normas, cognição e 

volição. Desta forma, rejeita teorias que derivam a validade da lei da sua eficácia.  

(iv) A TPD leva a uma separação rigorosa da Ciência do direito. Ela também 

separa o direito positivo de outros sistemas de normas, especialmente normas 

morais. Uma vez que a TPD é relativista por razões epistemológicas, ela não 

reconhece valores absolutos. A cognição e descrição do direito positivo devem, 

portanto, ser mantidos separados da sua avaliação. Assim, a Ciência do direito (cujo 
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foco é a cognição e a descrição) e a política (cujo foco é a criação e formação de lei) 

devem ser cuidadosamente distinguidas.  

(v) A TPD separa direito positivo de Ciência do direito, normas legais 

prescritivas de proposições normativas descritivas. Nesse sentido, estuda as 

proposições normativas para descrever uma situação em termos “jurídicos”. 

Entretanto, a TPD tem também uma função deliberadamente ideológica. Se por 

um lado trata-se de uma epistemologia, por outro lado visa desvendar razões 

ideológicas sob o manto de construções jurídicas. Para Oscar Correas, a Teoria 

Pura não é uma ciência senão uma Filosofia Política, que por razões políticas, quer 

fundar uma ciência apolítica: quer tirar dos juristas a possibilidade de incluir, na 

descrição das normas, a sua justificação (CORREAS, 1989, pp. 8-9). 

Em todo o caso, frise-se que Kelsen não ignora a realidade social e o mundo 

dos valores, apenas deixa-os para tratar em escritos específicos, que, ressalte-se, o 

próprio Kelsen produziu.82 

  

3.7 Hayek, concepção substantiva do Rechtsstaat e crítica a Kelsen 

 

Iniciemos essa seção com a exposição do próprio Hayek sobre o conceito de 

Estado: “O Estado de Direito, no sentido de regime de Direito formal – de não 

concessão pela autoridade de privilégios legais a determinados indivíduos – 

salvaguarda a igualdade perante a lei, que é a antítese do governo arbitrário”. 

(HAYEK, 2010, p. 94). Observe-se que na concepção de Hayek existe uma forte 

preocupação com a segurança individual frente aos atos estatais. Dirá o autor: 

 

A característica que mais claramente distingue um país livre de um 
país submetido a um governo arbitrário é a observância, no primeiro, 
dos grandes princípios conhecidos como o estado de Direito. Deixando 
de lado os termos técnicos, isso significa que todas as ações do governo 
são regidas por normas previamente estabelecidas e divulgadas – as quais 
tornam possível prever com razoável grau de certeza de que modo a 
autoridade usará seus poderes coercitivos em dadas circunstâncias, 
permitindo a cada um planejar suas atividades individuais com base nesse 
conhecimento. (HAYEK, 2010, p. 89, grifo nosso). 

 

                                                             
82 A pesquisa de Kelsen em Filosofia Social culminou em seu tratado Sociedade e Natureza. Kelsen 

procurou provar que a sociedade e mentalidade primitiva indicam que a interpretação da natureza 
envolveu inicialmente o princípio da responsabilidade, não o de causalidade. Na última fase de seu 
trabalho, a pesquisa levou Kelsen a um exame minucioso da filosofia grega, como em sua póstuma 
A Ilusão de Justiça (1985), que incide sobre Filosofia Social de Platão. 
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Ocorre que a concepção de Estado de Direito em Hayek não é meramente 

formal. Se o Estado de Direito reduz tanto quanto possível o arbítrio concedido aos 

órgãos executivos que exercem o poder de coerção, atua no sentido de beneficiar 

ao máximo possível a liberdade individual.  

Assim, essa pretensão de segurança tem em vista o exercício da “liberdade 

individual” através da lei. Logo, para Hayek, o Estado de Direito não deve ser 

entendido como mera legalidade. Em Os Fundamentos da Liberdade, Hayek 

afirmará: 

 

O Estado de Direito, naturalmente, pressupõe completa legalidade, 
mas isso não é o bastante: se uma lei desse ao governo poder 
ilimitado para agir como bem entendesse, todas as suas ações seriam 
legais, mas certamente não estariam dentro dos requisitos de 
supremacia da lei. O Estado de Direito, portanto, é algo mais que 
constitucionalismo: ele exige que todas as leis estejam de 
conformidade com certos princípios. Partindo do fato de que Estado 
de Direito significa uma limitação de toda legislação, segue-se que não 
pode constituir em si uma lei no mesmo sentido das leis elaboradas 
pelo legislador. Normas constitucionais podem tornar mais difícil a 

transgressão à supremacia da lei. Elas podem ajudar a impedir 
transgressões inadvertidas, resultantes da legislação rotineira. Mas o 
legislador máximo não pode limitar jamais seus próprios poderes pela lei, 
porque pode sempre ab-rogar qualquer lei que tenha feito. O Estado de 
Direito, portanto, não é uma norma legal, mas uma norma que diz respeito 
àquilo que a lei deve ser, uma doutrina metalegal ou um ideal político. 
(HAYEK, 1983, p. 249, grifo nosso). 

 

Hayek reconhece alguma restrição a essa liberdade (individual), pois sabe que 

“toda lei restringe até certo ponto a liberdade individual, alterando os meios que cada 

um pode empregar na busca dos seus objetivos”; entretanto, atentando para o 

prisma jurídico, sob o Estado de Direito é que se impede que o governo anule os 

esforços individuais mediante ação ad hoc (HAYEK, 2010, p. 89). 

Assim, o Estado de Direito serve como uma estrutura permanente de leis que 

podem ser estabelecidas de antemão (nesse caso normas formais), de modo que 

funciona “como uma espécie de instrumento de produção que permite às pessoas 

prever o comportamento daqueles com que têm de colaborar” (HAYEK, 2010, p. 90). 

Através de outro excerto, dirá o autor:  

 

O estado deve limitar-se a estabelecer normas aplicáveis a situações gerais 
deixando os indivíduos livres em tudo que depende das circunstâncias de 
tempo e lugar, porque só os indivíduos poderão conhecer plenamente as 
circunstâncias relativas a cada caso e a elas adaptar suas ações. (HAYEK, 
2010, p. 91). 
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Entretanto, Hayek argumenta que o sistema de direito só pode ser 

compreendido, interpretado, aperfeiçoado e mesmo ter seu conteúdo particular 

verificado se “por referência a um ideal de justiça”, ideal este que os homens tinham 

em mente quando distinguiram uma ordem legal de um governo arbitrário, exigindo, 

portanto, que seus juízes a observassem.  

Hayek refere-se a concepções de direito usadas desde a Antiguidade e vistas 

por uma sucessão de autores modernos, desde Grotius, passando por Locke, Hume 

e Bentham, até Emil Brunner, como inseparável da propriedade privada e, ao 

mesmo tempo, como a condição indispensável da liberdade individual a que, nos 

primórdios se destinava a servir (HAYEK, 1985, v. 2, p. 67). 

Hayek parece não deixar dúvidas sobre como concebe o sistema de vida social 

que o Estado de Direito deveria manter. Propugna por um sistema que proporcione o 

máximo de liberdade possível de se ter numa sociedade. Henry Maksoud informa-

nos a esse respeito: 

 

[...] um ideal político que transcende a simples legalidade, pois 
concerne aquilo que a lei deva ser e implica que o governo nunca deva 
coagir um indivíduo, salvo no caso da aplicação de uma lei geral 
conhecida. Ele e então também uma doutrina que limita os poderes de todo 

o governo. Limita os poderes do legislativo, pois os legisladores somente 
podem elaborar leis que possuam o atributo de serem normas gerais e 
prospectivas de conduta justa. Além de, dessa forma, limitar os poderes do 
legislativo, o estado de direito estabelece que somente o legislativo pode 
legislar. Uma lei produzida por um órgão não autorizado a legislar não será, 
portanto, uma lei de verdade. (MAKSOUD, 1984, p. 67, grifo nosso). 

 

Na concepção de Hayek, as normas do Estado de Direito não visam às 

necessidades e desejos de pessoas determinadas e sim se destinam apenas a 

servir de meio a ser empregado pelos indivíduos na consecução de seus vários 

objetivos. 

Segundo essa ideia de que “o indivíduo é livre para perseguir suas metas e 

desejos pessoais”, são também as decisões individuais que orientam a atividade 

produtiva, pois, para Hayek, a liberdade política e social jamais existiu no passado 

sem a liberdade econômica. 

Assim, da perspectiva da técnica constitucional, cabe ao Estado de Direito à 

constituição de normas gerais, determinando apenas “as condições” em que podem 

ser usados os recursos disponíveis.  
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Hayek, em Os Fundamentos da Liberdade, criticará as concepções de Kelsen: 

 

Para este, a lei, por definição, consiste exclusivamente em ordens 
ditadas pela vontade humana. Por esse motivo, o positivismo legal, 
desde o início, não podia simpatizar com aqueles princípios metalegais 
que são incorporados ao ideal do Estado de Direto, ou Rechtsstaat no 

significado original desse conceito, princípios que implicam limitação do 
poder de legislar, e tampouco achava necessário empregá-los. (HAYEK, 
1983, p. 286, grifo nosso). 
 

E Hayek expõe como se deu a mudança do conceito de Rechtsstaat – do 

conceito substantivo para o conceito formal: 

 

Em nenhum outro país o positivismo teve tanta e tão indisputável influência, 
na segunda metade do século passado, como na Alemanha. 
Conseqüentemente, foi ali que o ideal de Estado de Direito, pela primeira 
vez, se viu despojado de seu conteúdo real. A concepção substantiva do 
Rechtsstaat, que exigia que as normas legais tivessem propriedades 
definidas, foi substituída por uma concepção puramente formal, que 
exigia apenas que todas as ações do Estado fossem autorizadas pelo 
Legislativo. Em resumo, “lei” era aquilo que declarava simplesmente que 

toda ação de uma autoridade era legal. Tornou-se assim uma questão de 
mera legalidade. Por volta do fim do século, já se aceitava a doutrina pela 
qual o ideal “individualista” do Rechtsstaat substantivo era coisa do 
passado, derrotada pelos poderes criativos de idéias nacionais e sociais 
pelo professor Hans Kelsen, assinalou o desaparecimento definitivo de 
todas as tradições de governo limitado. (HAYEK, 1983, p. 286, grifo nosso). 

 
O autor ainda expõe, de forma crítica, os “males” do conceito formal kelseniano 

de Estado de Direito:  

 

A concepção básica do seu sistema é a identificação do Estado com a 
ordem legal. Assim, o Rechtsstaat torna-se um conceito extremamente 
formal e um atributo de todos os Estados, mesmo os despóticos. Não 
existem limites possíveis ao poder do legislador; não existe nenhuma 
das “chamadas liberdades fundamentais” e qualquer tentativa de negar a 

um despotismo arbitrário o caráter de uma ordem legal “nada mais é que a 
ingenuidade e a presunção da corrente do direito natural”. (HAYEK, 1983, p. 
286-28, grifo nosso).  
 

De acordo com Hayek, Kelsen confundia leis verdadeiras (no sentido 

substantivo de normas gerais, abstratas) e leis no sentido meramente formal: 

 
Tenta-se de várias formas não só confundir a distinção fundamental entre 
leis verdadeiras no sentido substantivo de normas gerais, abstratas, e leis 
no sentido meramente formal (inclusive todos os atos do Legislativo), como 
também impedir que sejam distinguidas das ordens de qualquer autoridade, 
independentemente de seu conteúdo, incluindo-as todas no vago termo 
“norma”. (HAYEK, 1983, p. 288). 

 

Hayek relata o sucesso da teoria positivista de Kelsen, ressaltando o poder de 

crítica que ela detinha naquele momento em face das concepções jusnaturalistas: 
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A própria distinção entre jurisprudência e atos administrativos é 
praticamente eliminada. Em resumo, cada um dos princípios contidos no 
conceito tradicional de Estado de Direito é apresentado como uma 
superstição metafísica. Esta versão do positivismo legal, a mais coerente 
do ponto de vista lógico, revela as idéias que, na década de 1920, 
passaram a dominar o pensamento alemão e a se difundir rapidamente pelo 
resto do mundo. No fim daquela década, tinham conquistado tão 
completamente a Alemanha que “ser considerado culpado de aderir às 
teorias do direito natural era uma espécie de desgraça intelectual”. 

(HAYEK, 1983, p. 288, grifo nosso). 

 

Pois bem. Cremos ter agora uma boa noção do significado do Estado de Direito 

hayekiano e das críticas de Hayek à concepção de Kelsen. Vejamos a seguir o que 

Kelsen tem a dizer sobre o tema. 

 

3.8 Kelsen: Estado “de direito” é pleonasmo! 

 

Antes de qualquer coisa, salientemos a compreensão que Kelsen tem acerca 

do Estado, apresentando sua exata terminologia. Dirá o autor: “um Estado não 

submetido ao Direito é ‘impensável”; assim, “se todo Estado é um Estado de Direito, 

esta expressão representa um pleonasmo” (KELSEN, 1998a, p. 218).  

Portanto, a rigor, falar em Estado de Direito em Kelsen não é correto; bastaria o 

termo Estado. Kelsen argumenta que todo Estado tem, necessariamente, de ser um 

Estado de Direito, pois se trata de uma ordem jurídica. Portanto, o Estado “pode ser 

juridicamente apreendido como sendo o próprio Direito – nada mais, nada menos” 

(KELSEN, 1998, p. 223). Entretanto, nesta dissertação, para facilitar a sua 

contraposição ao Estado de Direito de Hayek, utilizaremos da mesma expressão.  

Kelsen defende a tese da identidade entre Estado e direito positivo, ou, dito de 

outro modo, a tese da unidade sistemática necessária de todas as normas de direito 

positivo pressupostas como válidas. O autor argumenta que o Estado, como uma 

ordem coerciva de conduta humana, não implica qualquer espécie de juízo de valor 

político, com afirmações sobre o seu valor moral ou de justiça.  

Note-se que o conceito de Kelsen é meramente formal e que, por isso, não 

envolve um conteúdo político específico. Essa compreensão serve a Kelsen para 

“repudiar” todas as limitações dadas ao conceito de Estado de Direito pelas 

ideologias de sua época. E é por isso que Kelsen criticará a doutrina do liberalismo, 

doutrina que concebe o Estado de Direito apenas como aquele que satisfaça aos 
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requisitos da segurança jurídica e que “cuja tendência é restringir o poder do 

governo no interesse da liberdade do indivíduo” (KELSEN, 2000, p. 143).  

Kelsen reprova essa compreensão porque isso implicaria na ideia de que 

apenas uma ordem coercitiva assim configurada pode ser tida como “verdadeira” 

ordem jurídica. Tal suposição, dirá Kelsen, trata-se de um preconceito jusnaturalista 

– crítica que, por sua vez, já foi repudiada por Hayek. 

Kelsen defende que uma ordem coerciva relativamente centralizada que tenha 

caráter autocrático (e, em virtude da sua flexibilidade ilimitada, não ofereça qualquer 

espécie de segurança jurídica) também é uma ordem jurídica. Assim, qualquer 

sistema legal – mesmo aquele em que os poderes da autoridade sejam ilimitados – 

é um exemplo de Estado de Direito. Este entendimento kelseniano será utilizado por 

Hayek para acusar sua teoria de “colaborar” com o regime nazista, como veremos. 

Em suma, sempre segundo Kelsen, nenhuma distinção pode ser feita entre um 

sistema legal em que prevalece o Estado de Direito (ou a submissão do governo ao 

direito), e àqueles em que isso não ocorre. Assim, tanto o Estado liberal de Direito 

como qualquer Estado socialista constituem-se em Estado de Direito. 

*** 

Ora, para Hayek (e seu conceito de Estado de Direito) esta possibilidade deve 

ser desconsiderada. A compreensão de que um Estado de Direito possa servir ao 

socialismo contraria o princípio de liberdade defendido por Hayek.   

Estas poucas observações são suficientes para que se comece a perceber a 

diferença de entendimento entre Kelsen e Hayek (e de seus “liberalismos”).  Mas 

vamos adiante. 

Essas duas concepções de Estado ganham uma caracterização nos escritos 

de Norberto Bobbio. O autor italiano caracteriza o Estado de Direito (liberal) em 

sentido forte e o Estado de Direito kelseniano em sentido fraquíssimo. Bobbio 

(2000a, p. 18-19) ainda destaca que enquanto o Estado de Direito kelseniano se 

resolve em seu ordenamento, na doutrina liberal, Estado de Direito significa não só a 

superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens, mas também a 

constitucionalização dos direitos naturais em verdadeiros direitos positivos (BOBBIO, 

2000a, p. 18-19).  

Nesse sentido, a doutrina liberal não encara o Estado de Direito na sua 

subordinação dos poderes às leis gerais (limite apenas formal), mas também ao 
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limite material do reconhecimento de alguns direitos fundamentais considerados 

invioláveis. Mas e quais seriam estes limites na doutrina kelseniana? 

Kelsen indagará sobre quais matérias essa ordem (o Estado) pode 

regulamentar. Isto significa se questionar sobre “a esfera material de validade da 

ordem jurídica nacional, em geral apresentada como o problema da amplitude que a 

competência do Estado alcança na relação com os seus sujeitos” (KELSEN, 1998b, 

p. 346). Segundo Kelsen:  

 

A ordem jurídica nacional pode regular a conduta humana em muitos 
aspectos diferentes e em graus bem diferentes. Ela pode regulamentar 
diferentes matérias [...] Quanto mais matérias são reguladas pela ordem 

jurídica, mais ampla é a sua esfera material de validade. (KELSEN, 1998b, 
p. 346, grifo nosso). 

 
 

Nesse sentido, David Dyzenhaus, estudioso de Hans Kelsen, discorre sobre a 

natureza e os limites da autoridade do Estado em Kelsen:  

 

If one wants to find out what the state is, and at the same time the limits of 
its authority, one will look to the norms of the legal order in which the state is 
located. In finding out what the public or state officials of that order are 
authorized by those norms to do, one will at the same time answer the 
question of what the state is and the limits of its authority. Put differently, the 
state is constituted by law and the limits of the authority of public officials are 
set by the norms that authorize them to act in the name of the state. Kelsen 
thought that these answers are delivered by a value neutral or scientific 
inquiry into the nature of law. Law’s authority is explained by describing what 
he takes to be the normative structure of a legal system, in which the 
authority of all norms is ultimately traceable to the foundational norm of the 
system. (DYZENHAUS, 2015, p. 1). 

 

Evidentemente, Kelsen tem consciência de que o Estado restringe a liberdade:  

 

A ordem jurídica [...] pode regulamentar diferentes matérias e – ao 
fazê-lo – tende a limitar mais ou menos a liberdade pessoal dos 
indivíduos. [...] quanto mais expandida é a competência do Estado, 
mais limitada é a liberdade pessoal de seus sujeitos. A questão quanto 

à amplitude apropriada dessa limitação (e trata-se da questão relativa às 
matérias que a ordem jurídica pode ou não regulamentar) é respondida de 
modos diferentes pelos diferentes sistemas políticos. (KELSEN, 1998b, p. 
346, grifo nosso). 

 
No entanto, além de não ser essa a proposta de Kelsen, não há razões para 

considerar limitações: 

 

Uma teoria científica do Estado não se encontra em posição de estabelecer 
um limite natural à competência do Estado em relação aos seus sujeitos. 
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Nada na natureza do Estado ou dos indivíduos impede a ordem jurídica 
nacional de regulamentar qualquer matéria em qualquer campo da vida 
social ou de restringir em qualquer grau a liberdade do indivíduo. A 

competência do Estado não é limitada por sua natureza, e na realidade 
histórica a competência efetiva dos diferentes Estados é bastante diferente. 
Entre o Estado liberal do século XIX e o Estado totalitário de nossos 
dias existem vários estágios intermediários. (KELSEN, 1998b, p. 347, 

grifo nosso). 

 
Kelsen bem sabe das funções atribuídas ao Estado pelo liberalismo: “O 

liberalismo é a favor da restrição máxima da esfera material de validade da ordem 

jurídica, sobretudo em matéria de economia e religião”. No entanto, Kelsen 

argumenta que esse tipo de uso é ideológico: 

 
Muitas vezes faz-se a tentativa de derivar da própria natureza do Estado e 
do indivíduo humano um limite além do qual a competência do Estado não 
pode ser expandida, além do qual a liberdade do indivíduo não deve ser 
limitada. Essa tentativa é típica da teoria do Direito natural. (KELSEN, 
1998b, p. 347, grifo nosso). 

 
A definição liberal do Estado de Direito nada mais é, segundo Kelsen, que um 

efeito ilusório do discurso político-jurídico. Para Kelsen, o direito significa o exercício 

legal do uso da força, da coação, e não uma um instrumento que existe em razão de 

garantir a liberdade das ações dos indivíduos. Vê-se logo que o Estado “de Direito” 

em Kelsen não parece guardar tanta proximidade com o Estado de Direito de Hayek. 

Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto, embora não concordem com a 

concepção kelseniana, atestam a intencionalidade de Kelsen: 

 
Kelsen considera os fins do Estado uma questão política, que não pertence 
à Teoria do Estado. Para ele, isso não significa a carência de finalidade do 
Estado, mas que o Estado, enquanto sistema fechado, não precisa de uma 
fundamentação ou justificação perante uma instância situada fora da ordem 
estatal, o que apenas restringiria o seu conteúdo. (BERCOVICI; 
MASSONETTO, 2004, p. 523).83 

 

De fato, para se compreender corretamente toda a doutrina kelseniana, é 

preciso atentar para essa concepção “peculiar” de Estado. 

O Estado deve ser definido como uma organização política por ser uma ordem 

que regula o uso da força, porque ela monopoliza o uso da força. O Estado é uma 

                                                             
83 Dirão os autores: “Não podemos, no entanto, aceitar a concepção kelseniana, tendo em vista que 

uma definição puramente formal do Estado, que prescinde da ideia de fim, omite uma das 
características essenciais do fenômeno estatal. A determinação do sentido do Estado é de crucial 
importância para a sua compreensão. Sem uma referência ao sentido do Estado, os conceitos da 
Teoria do Estado seriam vazios de significado, não sendo possível diferenciá-lo, inclusive, de outras 
organizações sociais”. (BERCOVICI; MASSONETTO, 2004, p. 523). 
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sociedade politicamente organizada porque é uma comunidade constituída por uma 

ordem coercitiva, e essa ordem coercitiva é o Direito (KELSEN, 1998b, p. 273). 

Kelsen repudia a ideia tradicional de que possa haver um Estado – existente 

apenas como realidade social – que primeiro cria o direito para só então dar origem 

ao Estado de Direito.84 Dirá o autor: 

 
O Estado é aquela ordem da conduta humana que chamamos de ordem 
jurídica, a ordem à qual se ajustam as ações humanas, a idéia a qual os 
indivíduos adaptam sua conduta. Se a conduta humana adaptada a essa 
ordem forma o objeto da sociologia, então o seu objeto não é o Estado. Não 
existe nenhum conceito sociológico de Estado ao lado do conceito 
jurídico. Tal conceito duplo de Estado é impossível logicamente, senão por 
outro motivo, pelo menos pelo fato de não poder existir mais de um conceito 
do mesmo objeto. Existe apenas um conceito jurídico de Estado: o 
Estado como ordem jurídica, centralizada. (KELSEN, 1998b, p. 272, grifo 

nosso). 

 

Como não poderia ser diferente, Kelsen e sua Teoria Pura encaram o direito 

como uma determinada organização do poder, uma ordem coativa, um sistema de 

normas (e não como fato social ou como valor transcendente):  

 

Tal como empregado nestas investigações, o conceito de Direito não tem 
quaisquer conotações morais. Ele designa uma técnica específica de 
organização social. O problema do Direito, na condição de problema 

científico, é um problema de técnica social, não um problema de moral. 
(KELSEN, 1998b, p. 8, grifo nosso). 

 

Sendo o direito uma ordem coercitiva, a relação entre a conduta e a sanção é 

essencial na ordem jurídica: no âmbito do direito se usará de força física organizada 

e monopolizada pelo Estado, que estabelecerá a sanção. Neste sentido, o Estado 

está posto em função da norma jurídica, do ponto de vista racional. É esse aspecto 

formal que caracteriza o Estado de Direito kelseniano e não um conteúdo 

substantivo. 

                                                             
84 Em resumo, tais críticas são as seguintes: a) quanto à teoria da unidade sociológica por 

“interação”, Kelsen responde que pessoas pertencentes a Estados diferentes têm contato mais 
intensos; b) quanto à teoria da unidade sociológica por “vontade”, diz que só é provável que isto 
exista em grupos relativamente pequenos, sendo o resto ficção política; c) quanto à teoria 
sociológica do “organismo natural”, responde que esta só objetiva resguardar o valor do Estado 
como instituição e aumentar a obediência dos cidadãos; d) quanto à teoria sociológica da 
dominação, argumenta que há sempre mais de uma autoridade comandante, sempre um número de 
relações efetivas de dominação, embora seja a que mais se aproxima da realidade; e) quanto à 
teoria da sociedade politicamente organizada, Kelsen diz que o Estado só é uma sociedade política 
organizada porque é uma comunidade constituída por uma ordem coercitiva: o direito. (KELSEN, 
1998b, pp. 261-277). 
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Nesse sentido, a alegação, que Kelsen imputa ao liberalismo, de que há um 

“interesse comum” sobre determinado conteúdo, não passa de mera ficção. Assim, 

toda Teoria do Estado que presume a existência de um interesse comum tem um 

caráter ideológico; no caso do Estado liberal-burguês, a ideologia burguesa. 

Portanto, se o liberalismo tolera o Estado é porque a burguesia o vê como um 

instrumento eficaz para a defesa da propriedade privada, visto que o Estado não 

representa para Kelsen o interesse geral da sociedade (HERRERA, 1998, p. 204). 

Este é um ponto fulcral para entender Kelsen e sua concepção de Estado: 

considerando que Kelsen propõe um conceito “formal” de Estado, é possível 

identificá-lo em outras sociedades que não somente a capitalista, pois o Estado 

kelseniano não passa de um ordenamento jurídico coercitivo relativamente 

centralizado. Ou seja, não define um conteúdo específico.  

Nas palavras de Kelsen: o Estado é “(…) una forma específica de la vida social, 

que puede asumir contenidos muy variables, un medio de técnica social, con el que 

se pueden perseguir los objetivos más diversos” (KELSEN, 1982, p. 189). Nesse 

sentido, pode servir até mesmo a uma teoria marxista do Estado, como já vimos. Por 

isso, o Estado kelseniano não é necessariamente “liberal”.  

 Conforme pôde ser apreendido, as diferenças entre Kelsen e Hayek não estão 

apenas no âmbito de uma teoria social, mas também na própria concepção de 

Estado e de direito. Mas essa diferença ainda se torna ainda mais nítida quando 

abordamos temas correspondentes ao nosso elemento teórico estatal. Enfrentemos 

o tema. 

 

3.9 Entre a liberdade individual (negativa) e a liberdade social (positiva) 

 

Hayek acusará os positivistas de uma redução da liberdade. Esta, a liberdade 

individual, torna-se, nas palavras de Hayek, “uma questão ‘sem salvação’”, 

passando então a significar exclusivamente a liberdade coletiva da comunidade 

como, por exemplo, ocorre na democracia (HAYEK, 1985, v.2, p. 68).  

Quanto à definição hayekiana de liberdade, João Carlos Espada (2009) 

destaca que a tal liberdade em Hayek não é vista somente como mero instrumento 

para o alcance de determinados fins, mas também como condição para escolhê-los:  

 

A definição hayekiana de liberdade – tal como a dos liberais clássicos – é 
negativa: ausência de coerção por terceiros. [...] Hayek sustenta que a 
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liberdade é não só o primeiro valor como a fonte e a condição da maioria 
dos outros valores morais. A liberdade é o primeiro valor porque, em 
primeiro lugar, é a condição para que cada indivíduo possa assumir a sua 
capacidade humana de pensar e avaliar, de escolher os seus próprios fins, 
em vez de ser apenas um meio para outros atingirem os seus fins. 
(ESPADA, 2009, p. XIV). 

  

 Em Os Fundamentos da Liberdade, Hayek (1983, p. 286) pretende demarcar 

uma diferença entre liberdade individual civil e liberdade política. Para Hayek, 

liberdade é termo usado como “ausência de coerção” e não como liberdade política. 

Quanto à primeira, dirá Hayek: 

 

O estado no qual o homem não está sujeito à coerção pela vontade 
arbitrária de outrem é frequentemente chamado de liberdade “individual” ou 
“pessoal” e, sempre que quisermos lembrar ao leitor que é exatamente 
neste sentido que estamos empregando a palavra “liberdade”, usaremos a 
expressão “liberdade individual”. (HAYEK, 1983, p. 4). 

 

 Quanto à segunda, a “liberdade política”, entende-se a participação dos 

homens na escolha de seu governo, no processo legislativo e no controle da 

administração. 

 Segundo Henry Maksoud, a despeito de visualizar essa liberdade no sentido 

mais amplo, Hayek ainda assim enfatiza que a liberdade que ele tem em mente é a 

liberdade subordinada ao direito. Isso fica evidente quando assegura numa de suas 

obras anteriores que “o homem jamais existiu sem leis”.  Ainda segundo Maksoud: 

 
Hayek reconhece que este tipo de liberdade na vida em sociedade é algo 
relativo e que, numa sociedade livre, é tão amplo quanto possível. Isso quer 
dizer que existe uma liberdade que é mais absoluta e mais abrangente que 
a que se tem na vida em sociedade. Pois, já que a liberdade na sociedade é 
a liberdade conforme o direito daquela sociedade, existe realmente uma 
liberdade metajurídica, intangível; que é uma liberdade menos restringida 
que a sujeita as normas jurídicas porque a lei é, por definição, algo que 
restringe. (MAKSOUD, 1985, v.1, p. XIV). 

  

Assim, a liberdade é o valor que predomina em todo o pensamento de Hayek; é 

liberdade individual hayekiana, pré-requisito de todos os demais valores do homem 

e pode ser compreendida como um mecanismo eficaz de promoção do progresso 

social; trata-se de liberdade “negativa”, mas já dentro da “lei”. 

Todavia, o aspecto liberal de Hayek também é reforçado por sua tese liberal-

econômica. Servimo-nos novamente de João Carlos Espada: 

 

Em vez de se circunscrever ao tradicional argumento da concorrência, 
Hayek defendeu o mercado como mecanismo de descoberta e inovação, 
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pela sua capacidade única de tratamento de informação descentralizada 
entre milhões de indivíduos que utilizam o melhor dos seus conhecimentos 
para perseguir os seus próprios objetivos. Nenhum sistema centralizado 
conseguirá alguma vez lidar com uma quantidade de informação sequer 
comparável com a que é a cada instante processada pelo mecanismo 
impessoal e descentralizado do mercado. Este é também um dos 
argumentos decisivos de Hayek contra as interferências governamentais no 
sistema de sinais – preços e salários – constitutivos do mercado livre. E foi 
o seu argumento decisivo para demonstrar a inviabilidade da planificação 
central. (ESPADA, 2009, p. XV). 

 

Portanto, o liberalismo de Hayek está delineado pelo princípio da liberdade 

individual expresso numa sociedade livre, da qual a economia de mercado constitui 

o escudo e a base de suporte. Por seu turno, Kelsen enfatizará a liberdade política e 

não a liberdade individual. 

*** 

Assim como Tocqueville e outros autores, Kelsen compreende os princípios da 

liberdade e da igualdade como características da democracia, todavia, nunca como 

valores absolutos:  

 
Se a liberdade e a igualdade são elementos essenciais do relativismo 
político, sua analogia com a democracia política torna-se óbvia. Pois 
liberdade e igualdade são as idéias fundamentais da democracia e os dois 
instintos primitivos do homem enquanto ser social; o desejo de liberdade e o 
sentimento de igualdade estão em sua base. Trata-se, antes de mais nada, 
da reação contra a compulsão implícita em qualquer tipo de realidade 
social, do protesto contra uma vontade alheia à qual deve submeter-se a 
própria vontade, da resistência contra a ordem, contra o mal-estar da 
heteronomia; é a própria natureza que, em sua busca de liberdade, rebela-
se contra a sociedade. (KELSEN, 2000, p. 167). 
 

A igualdade é vista em Kelsen como uma ideia formal, ou seja, é a igualdade 

dos direitos políticos, no sentido de equivalência dos juízos de valor: “de fato, uma 

vez que todos devem ser livres na maior medida possível, todos devem participar da 

formação da vontade do Estado e, consequentemente, em idêntico grau” (KELSEN, 

2000, p. 99). Assim, a ideia de igualdade fornecerá suporte à ideia de liberdade, 

tornando-se seu pressuposto. 

Kelsen propõe uma primeira metamorfose da ideia de liberdade, na qual a 

“liberdade natural” (metafísica) transmuta-se em “liberdade política” (esta sim, 

racional). Desse modo, enquanto a primeira era compreendida como ausência de 

governo e representava a anarquia, a segunda trata-se de autodeterminação política 

e pode ser encontrada na democracia, na participação no governo, no qual se 

obedece à própria lei.  Até este ponto, Kelsen se inspira em Rousseau. 
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Note-se que a ideia de liberdade busca um fundamento naquela da igualdade, 

eis que o ideal de autodeterminação só poderá ser efetivado plenamente se todos 

forem iguais (e por isso, a ideologia política não renuncia a unir liberdade com 

igualdade). Todavia, quando comparada à igualdade, Kelsen afirma (2000, p. 99): “é 

o valor de liberdade e não o de igualdade que determina, em primeiro lugar, a ideia 

de democracia”. 

Ocorre que a existência da sociedade ou do Estado pressupõe a possibilidade 

de discordância entre a ordem social (heteronomia) e a vontade individual 

(autonomia) e, neste contexto, a “liberdade política” encontrada na democracia é a 

conformidade entre essas vontades no maior grau possível. 

A consecução da “liberdade política” ocorrerá, portanto, através da atuação do 

parlamento, que por sua vez liga-se ao “principio da maioria”. Devido à 

impossibilidade de unanimidade de todos os indivíduos na formação da vontade 

social (ideal) priva-se desta o menor número possível de indivíduos (realidade 

possível). Portanto, o princípio da maioria é a formula mais eficaz de aproximação 

daquele ideal de liberdade como a autodeterminação (KELSEN, 2000). 

A par dessa exposição, interpretamos que, embora cada autor construa a seu 

modo seu conceito de liberdade, existe em Hayek uma predominância da liberdade 

negativa sobre a liberdade positiva; em Kelsen, ocorre o contrário.  

 

3.10 Teorias da interpretação e (in)segurança jurídica 

 

Quando se afirma que o liberalismo propugna por “segurança jurídica” quer-se 

dizer com isso que a doutrina liberal deseja que o direito limite as probabilidades de 

decisões arbitrárias e restringa a liberdade de escolha dos juízes. Além do mais, a 

estabilidade na aplicação das normas permite diminuir o número e a intensidade dos 

conflitos, garantindo a paz social, graças à atuação do Estado como exclusivo 

detentor do poder e fonte do direito. Consoante nos ensina o professor Dimitri 

Dimoulis: 

 

O princípio da segurança jurídica pode ser considerado como um 
princípio estrutural da ordem social capitalista. O capitalismo necessita 

de estabilidade e previsibilidade, partindo do princípio de que todos são 
sujeitos de direito e devem ser tratados da mesma forma e não com base 
em decisões causuísticas, segundo critérios subjetivos. (DIMOULIS, 2006, 
p. 197, grifo nosso). 
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Pois bem. Não é preciso muito esforço teórico para depreender daí que Kelsen, 

como um autor positivista, visa, com sua TPD, manter a segurança jurídica 

necessária à ordem jurídica “capitalista”. Ocorre que as coisas não são bem assim. 

 É bem verdade que Kelsen apresenta a segurança jurídica e a paz social como 

finalidades dignas de serem perseguidas e que só podem ser preservadas graças à 

aplicação rigorosa e coerente das normas jurídicas estatais (DIMOULIS, 2006, p. 

196). 

No entanto, se a defesa de Kelsen é mesmo a de um ordenamento “capitalista” 

ao qual se exige “segurança jurídica”, era de se esperar também que o autor 

defendesse o estrito legalismo, no sentido de uma aplicação mecânica da lei, assim 

como fazia a escola de exegese francesa. Mas Kelsen não o faz. 

Ora, basta uma rápida verificada na “teoria da interpretação” kelseniana para 

reconhecer que Kelsen destrói qualquer segurança e certeza no direito ao possibiltar 

uma discricionaridade ao aplicador. Como ensina o professor Dimitri Dimoulis, “o 

estudo da teoria da interpretação de Kelsen desmente a difundida opinião que o 

apresenta como adepto da aplicação automática das leis” (DIMOULIS, 2006, p. 216). 

Essa “deficiência” de Kelsen é uma das críticas de Hayek que lhe permite 

argumentar que Kelsen trabalha contra o liberalismo.  

Por outro lado, Richard A. Posner, teorizando sobre a análise econômica no 

direito, conclui que: 

 

A filosofia do direito de Kelsen abre espaço para a análise econômica 
e, em particular, para o uso da economia por juízes com uma vasta 
gama de processos para julgar, mas que a filosofia do direito de Hayek 
fecha esse espaço e proíbe os juízes que os juízes tenham alguma coisa a 

ver com economia. (POSNER, 2010, p. 194, grifo nosso).  
 

Ora, sendo assim, é inapropriada a crítica de legalista a Kelsen. E equivocada 

a tese de que seu “legalismo” vincula-se à ordem capitalista liberal.  

 

3.11 Propriedade privada: direito pré-jurídico ou aspiração ideológica liberal? 

 

Em Os Fundamentos da Liberdade, Hayek argumenta que a propriedade 

(privada) trata-se de uma garantia da liberdade no seu significado de ausência de 

coerção por parte do Estado: 

 
O reconhecimento da propriedade privada individual [...] é a condição 
essencial para impedir a coerção, embora não seja de modo algum a 



109 
 

única. Só temos condições de pôr em prática um plano coerente de ação se 

estivermos certos do nosso controle exclusivo de alguns bens materiais e, 
quando não os controlamos, torna-se necessário que saibamos quem os 
controla, para colaborarmos com outras pessoas. O reconhecimento da 
propriedade é evidentemente o primeiro passo na delimitação da esfera 
privada de atuação que nos protege contra a coerção. (HAYEK, 1983, p. 
153, grifo nosso).85 

 

Hayek busca justificar a propriedade privada na própria história da civilização e 

por isso recorre à Antropologia:  

 
A moderna antropologia confirma que “a propriedade privada aparece 
claramente em sociedades primitivas” e que “as raízes da propriedade como 
princípio legal que determina as relações físicas entre o homem e seu 
ambiente, natural e artificial, são os pré-requisitos de qualquer ação 
ordenada no sentido cultural”. (HAYEK, 1983, p. 153-154).86 

 
Entretanto, segundo Hayek, em uma sociedade moderna, o ponto fundamental 

é que a posse da propriedade deve estar suficientemente dispersa, a fim de que o 

indivíduo não dependa exclusivamente de certas pessoas para atender a suas 

necessidades. E então Hayek vincula propriedade ao contrato: 

 
O fato de a propriedade de outras pessoas poder auxiliar-nos na 
consecução de nossos objetivos decorre principalmente da garantia 
legal do cumprimento dos contratos. O conjunto de direitos criados pelos 

contratos é parcela tão importante da nossa esfera privada, na qual 
baseamos nossos planos, quanto qualquer propriedade nossa. O essencial 
para uma colaboração mutuamente proveitosa entre indivíduos baseada em 
consentimento voluntário e não em coerção, é a existência de muitos 
indivíduos que possam atender às nossas necessidades, a fim de que 
ninguém dependa exclusivamente de determinadas pessoas no que diz 
respeito às condições fundamentais de vida ou à possibilidade de progresso 
pessoal. (HAYEK, 1983, p. 154, grifo nosso).  
  

Entretanto, é preciso mais. Em O Caminho da Servidão (2010, p. 59), dirá 

Hayek: “Não basta que a lei reconheça o princípio da propriedade privada e da 

                                                             
85 Baseando-nos em Locke, propriedade pode ser facilmente entendida como o direito de o indivíduo 

dispor livremente de seus bens materiais, de sua capacidade de trabalho, de seu corpo e de sua 
mente. 

86 De acordo com Stefan Melnik (2009, pp. 18-19): “É da natureza do homem possuir bens. É 
provavelmente uma lenda, que sociedades primitivas não possuíam sistemas de propriedade ou 
que elas não possuíam nenhuma consciência de propriedade privada. Uma indicação clara é o fato 
de existirem termos como, roubo, furto ou vandalismo na maioria das culturas e línguas, nas 
proibições religiosas ou legais destas sociedades. Estes termos não existiriam sem um conceito de 
propriedade e a idéia de que algumas coisas são possuídas legalmente por indivíduos ou grupos de 
pessoas. Realmente, antropólogos modernos parecem aceitar que a propriedade é uma 
característica universal da cultura humana”.  
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liberdade de contrato; também é importante uma definição precisa do direito de 

propriedade aplicado a questões diferentes”.87  

Segundo Hayek, é a segurança da propriedade (e sua aplicação legal) que 

fornece a base para a paz e para a solução pacífica dos conflitos em sociedade. De 

acordo com o autor, há uma relação intrínseca entre propriedade, liberdade e direito, 

afinal, a propriedade: 

 
[...] é a única solução já descoberta pelos homens para o problema de 
conciliar a liberdade individual com a ausência de conflito. Direito, 
liberdade e propriedade constituem uma trindade inseparável. Não 
pode haver direito, no sentido de corpo de normas universais de conduta, 
que não determine limites dos domínios da liberdade, estabelecendo 
normas que possibilitem a cada um definir sua esfera livre de ação. 
(HAYEK, 1985, v. 1, p. 125, grifo nosso). 
 

Embora Hayek argumente que a defesa da propriedade privada dos meios de 

produção não é motivada por razões de natureza metafísica ou mística (e sim que 

decorre do fato de conduzir a uma maior produtividade), o fato objetivo é que, para 

Hayek, a lei sempre foi considerada como inseparável da propriedade privada.  

Pertinente neste ponto fazermos uma pequena digressão para abordarmos em 

seguida o pensamento de Kelsen. 

Já vimos que Hayek é um crítico feroz do positivismo jurídico. Para ele, tal 

concepção (a positivista) implica uma reestruturação radical da sociedade segundo 

orientações construtivistas, um mecanismo contrário àquele defendido por Hayek (a 

ordem espontânea da sociedade). 

Pois bem. No que tange à questão da propriedade privada, o positivismo 

jurídico apresenta-se, segundo Hayek, como uma espécie de socialismo que 

diretamente influencia seus proponentes para enfraquecer os direitos de 

propriedade.  

Os políticos, que têm o poder de legislar, transformam a ordem jurídica, de uma 

ordem caracterizada pela descentralização, numa ordem centralizada, politizada, 

com uma legislação baseada em questões específicas a serem resolvidos.  

Se antes vigorava o mecanismo da ordem espontânea, com os princípios 

gerais do Commom Law, e seus valores liberais clássicos, agora a ordem é 

influenciada por grupos de interesse e a legislação caracterizada pela engenharia 

                                                             
87 Segundo Stefan Melnik (2009, p. 10): “Quando falamos sobre direitos de propriedade estamos nos 

referindo ao seguinte: a) uso e controle do uso da propriedade; b) se beneficiar da propriedade 
(exemplos: exploração da mineração, pagamentos de aluguel etc.); c) transferir ou vender a 
propriedade e; d) excluir outros da propriedade”.  
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social, o pensamento utilitário, e a redistribuição – em vez de fortes direitos de 

propriedade. 

Assim, a aceitação do positivismo jurídico leva à deterioração das instituições 

do mercado, por exemplo, sob a forma de enfraquecimento dos direitos de 

propriedade privada.  

 *** 

Hans Kelsen não pensa assim.  

Para se compreender porque Kelsen discorda das noções acerca da 

propriedade privada que são defendidas pela doutrina liberal, é preciso, antes, saber 

que o autor enxerga essa concepção liberal como derivada de uma doutrina do 

direito natural. Utilizemo-nos da contextualização produzida por Alf Ross: 

  

Nos campos social e econômico o direito natural do século XVIII pregou um 
individualismo e liberalismo extremos. A inviolabilidade da propriedade 
privada e a ilimitada liberdade contratual foram os dois dogmas que o 
século XIX herdou do direito natural. (ROSS, 2000, p. 303). 
 

 Note-se no excerto uma vinculação entre a doutrina do direito natural e o 

liberalismo. Pois bem, veremos que Kelsen, ao criticar a doutrina do direito natural 

está, por consequência, criticando a doutrina liberal. Mas antes retomemos 

rapidamente o dualismo direito objetivo/direito subjetivo e a tese da “precedência 

dos direitos”.  

 O direito de propriedade é arguido, normalmente, como direitos subjetivos 

(SOLON, 1987) e, para Kelsen, os direitos subjetivos (prévios ao Estado) são uma 

espécie de ilusão própria dos sistemas capitalistas (baseados nos direitos de 

propriedade privada). Logo, para Kelsen, a propriedade é um protótipo do direito 

subjetivo. O próprio Kelsen esclarece que não podem existir direitos jurídicos “antes” 

da existência do Direito: 

 
Precisamos apenas estabelecer que, sem pressupor uma norma geral 
regulando a conduta humana, não é possível fazer nenhuma afirmação 
sobre a existência ou não existência de direitos. Se existe uma questão de 
direito jurídico, deve-se pressupor uma regra jurídica. Não podem existir 
direitos jurídicos antes da existência do Direito. A definição de direito 

jurídico como um interesse protegido pelo Direito, ou como uma vontade 
reconhecida pelo Direito, expressa vagamente um discernimento desse fato. 
Enquanto um direito não foi “garantido” pela ordem jurídica [...] ele não é um 
direito jurídico. Ele é tornado um direito jurídico primeiramente pela garantia 
da ordem jurídica. Isso significa que o Direito objetivo precede os 
direitos subjetivos ou é concomitante a eles. (KELSEN, 1998b, p. 114, 

grifo nosso). 
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E Kelsen destaca ainda a relevância política dessa “tese da precedência dos 

direitos” ao esclarecer que sua consequência prática é a de que o Estado e o direito 

não podem nem criar nem extinguir direitos, apenas garantir os direitos pré-

existentes, leia-se, o direito à propriedade privada e seu uso particular: 

 

Apesar de logicamente insustentável, a teoria da precedência dos 
direitos subjetivos é da máxima importância política. O seu propósito é, 

obviamente, influenciar a formação do Direito, em vez de analisar a 
natureza do Direito positivo. Se a ordem jurídica não pode criar, mas 
meramente garantir direitos, ela tampouco pode extinguir direitos. É, então, 
juridicamente impossível abolir a instituição da propriedade privada, ou, 
mais ainda, a legislação é, então, incapaz de privar qualquer indivíduo 
particular de qualquer direito particular de propriedade. Todas essas 
conseqüências da doutrina da precedência dos direitos estão em 
contradição com a realidade jurídica. (KELSEN, 1998b, p.114, grifo 

nosso). 
 

Portanto, para Kelsen, a doutrina da precedência dos direitos não é uma 

descrição científica do direito positivo, mas sim, uma ideologia política. No cerne 

desta tese jusnaturalista, na medida em que o direito jurídico subjetivo é 

considerado, lógica e temporalmente, anterior ao direito objetivo, encontra-se, 

evidentemente, a propriedade privada: 

 
No começo, existiam apenas direitos subjetivos – em especial o 
protótipo de todos os direitos, o direito à propriedade (obtida por 
ocupação) – e apenas num estágio posterior o Direito objetivo como 
ordem do Estado foi acrescentado com o propósito de sancionar e 
proteger os direitos que, independentemente dessa ordem, haviam 
passado a existir. Esta idéia é desenvolvida com mais clareza na teoria da 

Escola Histórica, que foi decisivamente influenciada, não apenas pelo 
positivismo jurídico do último século, mas também pela jurisprudência 
moderna dos países de língua inglesa. Em Dernburg, por exemplo, lemos: 
“Os direitos vieram a existir bem antes que o Estado – com uma ordem 
jurídica deliberada – houvesse surgido. Eles tiveram sua base na 
personalidade do indivíduo e no respeito que ele era capaz de obter e de 
impor. O conceito de ordem jurídica pode ser extraído da percepção dos 
direitos existentes apenas por meio de um processo gradual de abstração. 
É, portanto, histórica e logicamente incorreto supor que os direitos nada 
mais são que emanações do Direito. A ordem jurídica garante e ajusta os 
direitos jurídicos, mas não os cria.” (KELSEN, 1998b, p.112, grifo nosso). 

 

Ocorre que, para Kelsen, como somente existe o direito estatal, não há direitos 

a priori ou inalienáveis constituídos antes da formação do Estado – nem o direito de 

propriedade, como defende Hayek. Segundo Kelsen, este pensamento é ideológico, 

não no sentido de socialmente condicionado, mas no de politicamente orientado. 

De acordo com Kelsen (1998b, p. 12), o grande equívoco dessa doutrina 

(liberal e jusnaturalista) é que a sua essência está baseada em um pressuposto 
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falso, a saber: a existência de “algum tipo de ordenamento definitivo da conduta 

humana que provém da ‘natureza’, ou seja, da natureza das coisas ou da natureza 

do homem, da razão humana ou da vontade de Deus”.  

Assim, para a doutrina do direito natural, há uma lei “natural” que estabelece 

direitos e deveres que são considerados inatos ou congênitos ao homem, porque 

implantados pela natureza – e não a ele impostos ou conferidos por um legislador 

humano (KELSEN, 1998b, p. 14). 

Dessa premissa (falsa, segundo Kelsen), a doutrina de direito natural conclui 

que se a criação dos direitos naturais independe do Estado, tais direitos não podem 

ser alterados arbitrariamente por ele; logo, se a propriedade privada está inclusa 

nesse rol de direitos naturais, o Estado não pode aboli-la. 

Kelsen criticará toda e qualquer formulação que se articule por uma 

precedência de direitos subjetivos em relação ao direito criado pelo Estado. Pouco 

importa os argumentos de uma teoria baseada numa doutrina de direito natural, pois 

“o sistema do positivismo jurídico rejeita a tentativa de deduzir, a partir da natureza 

ou da razão, normas substanciais” (KELSEN, 1998b, p. 623). 

Para Kelsen, não é possível reconhecer limites absolutos ou “naturais” ao 

poder do Estado. Assim, os direitos de propriedade podem ser, portanto, limitados 

ou suprimidos por normas jurídicas. Desse modo, a crítica à doutrina do direito 

natural que defende a propriedade privada também se aplica à doutrina liberal que a 

adota.  

De acordo com Kelsen, os enunciados que afirmam valores de Direito são 

julgamentos objetivos de valor, e os que afirmam valores de justiça são julgamentos 

subjetivos de valor. Nesse sentido, a afirmação de que uma instituição jurídica, por 

exemplo, a escravidão ou a propriedade privada, é justa ou injusta, não significa que 

alguém tenha um interesse nessa instituição ou no seu oposto. 

 

3.12 Democracia e capitalismo: vínculo (des)necessário 

 

Kelsen e Hayek não discordam “apenas” quanto ao conceito de Estado de 

Direito, e nem “apenas” quanto à segurança jurídica ou à questão da propriedade 

privada; mas também quanto ao sistema econômico adotado por esse Estado.  

Para Hayek, o Estado de Direito tem uma função limitada, como já vimos. Não 

deve, por exemplo, aplicar qualquer política que vise uma igualdade material, pois 
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esta – considerada pelo autor como uma concessão de privilégio –, está em 

contradição com a igualdade jurídica que caracteriza o Estado de Direito. Dirá o 

autor:  

 

[...] a igualdade formal perante a lei conflita e é de fato incompatível com 

qualquer atividade do Estado que vise a uma igualdade material ou 

substantiva intencional entre os diferentes indivíduos, e que qualquer 

política consagrada a um ideal substantivo de justiça distributiva leva à 

destruição do Estado de Direito. (HAYEK, 2010, p. 94).  

 

Além do mais, governos coletivistas não são compatíveis com sociedades 

livres. Conforme explica Maksoud, na esteira de Hayek:  

 

Os governos coletivistas têm por objetivo a realização de metas e 
planos específicos nos campos econômico e social. Para conseguir 
tais intentos, eles possuem sistemas políticos que possibilitam 
determinar a maneira de agir dos cidadãos e conduzir o esforço: o de 
todos no sentido exclusivo dos objetivos governamentais por meio de 
‘determinações especificas’ ou ‘ordens de comando’ que também 
chamam de ‘leis’. Tais sociedades não são sociedades livres, abertas, 
baseadas no direito verdadeiro, ou seja, naquilo que Hayek chama de 
‘Nomos: o direito como salvaguarda da liberdade’ (‘Nomos: the law of 
liberty’). São povos obrigados a obedecer a ‘pseudoleis’, que não passam 
de normas de organização mascaradas de normas de conduta justa e que 
podem ser arbitrárias, mutáveis, inconsistentes, discricionárias, incertas e 
até retroativas. (MAKSOUD, 1985, v.3. p. XVII).  

 
Em O Caminho da Servidão, de 1944, Hayek expõe as vantagens de um 

regime de concorrência, comparando o então regime econômico aplicado na 

Inglaterra em face daqueles da Alemanha e Rússia: 

 

Sem dúvida, no regime de concorrência, as oportunidades ao alcance dos 
pobres são muito mais limitadas que as acessíveis aos ricos. Mas mesmo 
assim em tal regime o pobre tem uma liberdade maior do que um indivíduo 
que goze de muito mais conforto material numa sociedade de outro gênero. 
No regime de concorrência, as probabilidades de um homem pobre 
conquistar grande fortuna são muito menores que as daquele que herdou 
sua riqueza. Nele, porém, tal coisa é possível, visto ser o sistema de 
concorrência o único em que o enriquecimento depende exclusivamente do 
indivíduo e não do favor dos poderosos, e em que ninguém pode impedir 
que alguém tente alcançar esse resultado. [...] em todos os sentidos, um 
trabalhador não-especializado e mal pago tem, na Inglaterra, mais 
liberdade de escolher o rumo de sua vida do que muitos pequenos 
empresários na Alemanha, ou do que um engenheiro ou gerente de 
empresa muito mais bem pago na Rússia”. (HAYEK, 2010, pp. 113-114, 

grifo nosso).  

 
Em outro trecho do livro, Hayek sairá em defesa da sociedade capitalista: 

 
O dinheiro é um dos maiores instrumentos de liberdade jamais inventados 
pelo homem. É o dinheiro que, na sociedade existente, faculta ao homem 
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pobre uma surpreendente gama de opções – uma gama maior que aquela 
que, não muitas gerações atrás, abria-se aos homens ricos. (HAYEK, 2010, 
p. 110).88 
 

Desse modo, no raciocínio de Hayek, o Estado de Direito só é viável com o 

sistema econômico do capitalismo.  

Em verdade, Hayek não nega o planejamento enquanto esforço de 

racionalização, até determinado ponto. É óbvio que indivíduos e empresas planejam 

suas atividades. Todavia, isto não significa, de modo algum, concluir pela 

necessidade da adoção de um determinado grau de organização (planejamento) 

para o conjunto das atividades produtivas da sociedade. O correto planejamento 

governamental seria, nesse sentido, àquele que atua inteiramente a favor dos 

mecanismos de mercado. 

O capitalismo para Hayek não significa economia de mercado como 

meramente neutra ou como fundada no egoísmo; e sim vinculada a uma visão de 

mundo cujas origens remontam às raízes da civilização ocidental, a cultura clássica 

de Atenas e Roma, bem como a tradição judaico-cristã. Ou seja, o capitalismo 

estava de acordo com a ordem espontânea das coisas – o que vai de encontro ao 

construtivismo racional de seus opositores, que defendem o planejamento. Dirá 

Hayek: “A elaboração de uma tese coerente de defesa da liberdade econômica 

resultou do livre desenvolvimento das atividades econômicas, que tinham sido um 

subproduto imprevisto e não planejado da liberdade política”. 

Hayek descarta também uma possível combinação de dois sistemas 

econômicos na busca tanto da maximização dos resultados e vantagens como da 

minimização das privações materiais, individuais e coletivas: a hipótese (descartada) 

de um modelo social híbrido, objetivando a junção do que há de melhor, 

supostamente, naqueles outros dois ditos puros.  

Mas o que Hayek busca justamente demonstrar é que a formação desse tipo 

híbrido é a pior das alternativas em termos de eficiência econômica, além de 

conduzir a sociedade, inapelavelmente, em médio ou longo prazo, ao totalitarismo. 

Afinal, para o autor: 

 

                                                             
88 Kelsen irá combater este argumento: “Isso e verdade – desde que o pobre tenha o dinheiro, o que 

muito parece uma contradição em termos. [...] Ora, tais considerações dizem respeito à ideologia 
liberal vulgar de que “homens livres jamais enfrentarão privações”, pelo menos em médio e longo 
prazos (KELSEN, 2000, p. 389). 
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Quando incompletos, tanto a concorrência como o dirigismo central se 
tornam instrumentos fracos e ineficientes. Eles constituem princípios 
alternativos usados na solução do mesmo problema e, se combinados, 
nenhum dos dois funcionará efetivamente e o resultado será pior do que se 
tivéssemos aderido a qualquer dos dois sistemas. (HAYEK, 2010, p. 62, 
grifo nosso). 

 

Além das vantagens do sistema capitalista na produção de riqueza, para Hayek 

este é o único sistema que garante a liberdade, haja vista o autor apreender que não 

existe liberdade política se não houver liberdade econômica. Dirá Hayek: 

 

Quem controla toda a atividade econômica também controla os meios 
que deverão servir a todos os nossos fins; decide, assim, quais deles 
serão satisfeitos e quais não o serão. É este o ponto crucial da questão. 
O controle econômico não é apenas o controle de um setor da vida humana, 
distinto dos demais. É o controle dos meios que contribuirão para a 
realização de todos os nossos fins. Pois quem detém o controle exclusivo 
dos meios também determinará a que fins nos dedicaremos, a que valores 
atribuiremos maior ou menor importância – em suma, determinará aquilo em 
que os homens deverão crer e por cuja obtenção deverão esforçar-se. 
(HAYEK, 2010, p. 104, grifo nosso). 

  

 A defesa da tese acerca do vínculo necessário entre liberdade política e 

liberdade econômica impede Hayek de aceitar quaisquer formas de coletivismo: 

 
Os diferentes tipos de coletivismo, comunismo, etc., divergem entre si 
quanto à natureza do objetivo rumo ao qual dirigir os esforços da sociedade. 
Todos eles, porém, se distinguem do liberalismo e do individualismo 
por pretenderem organizar a sociedade inteira e todos os seus 
recursos visando a essa finalidade única e por se negarem a 
reconhecer esferas autônomas em que os objetivos individuais são 
soberanos. Em suma, são totalitários na verdadeira acepção deste novo 

termo que adotamos para designar as manifestações inesperadas e, no 
entanto inseparáveis do que em teoria chamamos coletivismo. (HAYEK, 
2010, p. 75, grifo nosso). 

 

Nem mesmo o socialismo democrático escapa das críticas de Hayek: “O 

socialismo democrático é algo muito precário e instável, corroído por contradições 

internas e produzindo em toda a parte resultados dos mais desagradáveis para 

muitos de seus defensores” (HAYEK, 2010, pp. 14-15). 

Vejamos agora o que Kelsen pensa a respeito dos sistemas econômicos e o 

regime político democrático para na sequência retomarmos a relação capitalismo-

democracia em Hayek. 

*** 

Embora já tivesse escrito as bases de sua teoria da democracia nas primeiras 

décadas do século XX com Essência e Valor da Democracia, será em Fundamentos 
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da Democracia, de 1955, que Kelsen investigará de forma aprofundada as relações 

entre democracia e economia.  

Um dos tópicos dedicados à temática leva o título A Alegada Incompatibilidade 

da Democracia com o Socialismo (economia planificada). Consoante se pode 

deduzir, o tema remete-se à tese defendida por Hayek em 1944. 

Na oportunidade, Kelsen investiga se o socialismo, com o seu componente de 

planejamento econômico e centralização, é incompatível com a liberdade 

econômica. A questão fundamental a ser respondida é se a democracia como um 

sistema político está necessariamente ligada a um sistema econômico. Kelsen 

concluirá que não: 

 
Não é a liberdade econômica, mas a liberdade intelectual – liberdade 
religiosa, científica e de imprensa – que é essencial à democracia. 

Portanto, a questão fundamental é saber se a liberdade intelectual pode ser 
mantida em um sistema político que suprime a liberdade econômica através 
da economia planificada. Ou, como tem sido formulada a questão, se a 
coletivização do setor econômico da vida leva ou não, necessariamente, à 
coletivização de todos os outros setores. (KELSEN, 2000, p. 275, grifo 
nosso). 
 

Numa referência a Hayek, Kelsen completará: “e alguns dos mais destacados 

economistas tem dado uma resposta afirmativa a essa interrogação” (KELSEN, 

2000, p. 275). 

Note-se que Kelsen recupera a tese de Hayek que vincula liberdade política 

(liberdade de participação dos governados no governo) e liberdade econômica, tese 

oriunda daquilo que chamou “doutrina capitalista”: 

 

Dizem eles que a coletivização não pode ficar restrita às questões 
econômicas, que a liberdade intelectual não mais poderá ser mantida se a 
liberdade econômica for suprimida e que o coletivismo que controla a vida 
econômica do homem deverá inevitavelmente controlar também sua vida 
intelectual. Esse é o mais poderoso argumento na defesa do 
capitalismo contra o socialismo. (KELSEN, 2000, p. 275, grifo nosso). 

 

De fato, assim pensava Hayek, lembrando que o autor afirmara que “quem 

controla toda a atividade econômica controla os meios para todos os nossos fins” e 

que controle econômico não é meramente o controle de um setor da vida humana, 

que pode ser separada do resto; é o controle dos meios para todas as finalidades 

(HAYEK, 2010, p. 104). 

Nesse sentido, Kelsen articulará: “por mais paradoxal que possa parecer”, o 

argumento de Hayek é muito parecido com o da doutrina marxista, segundo a qual a 
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realidade econômica determina sua superestrutura ideológica (intelectual) e, 

sobretudo, jurídica e política. O que Kelsen enxerga em Hayek é uma espécie de 

determinismo econômico, uma interpretação econômica da sociedade que explica o 

político como uma consequência do sistema econômico. 

E Kelsen interpretará as razões que leva Hayek a esse suposto equívoco 

interpretativo: “O argumento fundamenta-se no pressuposto de que socialismo é 

sinônimo de coletivismo, em contraposição ao individualismo do capitalismo liberal, e 

na identificação do coletivismo com o totalitarismo”. 

De fato, Hayek faz essa vinculação. Hayek argumenta que, embora existam 

diferentes tipos de coletivismo, todos se recusam a reconhecer as esferas 

autônomas nas quais os objetivos individuais são perseguidos; seriam, portanto, 

totalitários. 

Mas essa identificação, segundo Kelsen, é inadmissível porque o coletivismo 

existe na realidade social em graus diferentes (enquanto o totalitarismo é apenas o 

mais alto grau de coletivismo possível). Coletivismo e economia planificada existem 

em vários graus e, portanto, não podem ser reduzidas ao conceito de totalitarismo, 

que seria o coletivismo no seu mais alto grau.  

Kelsen dá o exemplo do Estado moderno “uma ordem coercitiva centralizada 

com uma esfera material de validade bastante ampla, exibe um grau muito mais 

elevado de coletivização sem ter, necessariamente, um caráter totalitário” (KELSEN, 

2000, p. 276).  

Kelsen não discorda que o socialismo seja sinônimo de coletivismo (pois 

significa a coletivização da vida econômica do homem), mas indaga se “essa 

coletivização leva necessariamente à coletivização da vida humana em sua 

totalidade”. Kelsen então resgata o raciocínio de Hayek e apresenta seu ponto de 

vista:  

 
Se, por exemplo, um grupo de indivíduos que compartilham a mesma 
religião deseja celebrar o culto comum prescrito por sua crença, vai precisar 
de um edifício apropriado, vale dizer, de meios econômicos que lhe permita 

alcançar seu fim intelectual. Se – como acontece em uma sociedade 

socialista – esses meios econômicos estiverem sob o controle de uma 

autoridade central, a consecução do fim vai depender da decisão dessa 
autoridade, que, consequentemente, controla também o fim não-econômico. 
Portanto, os membros não são livres no que diz respeito à consecução 
desses fins. Isso é verdade. Mas, em uma sociedade capitalista, será a 
situação essencialmente diferente? Existirá liberdade no tocante à 
satisfação das necessidades não-econômicas ali onde a economia não 
é planificada? (KELSEN, 2000, p. 276, grifo nosso). 
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Kelsen, de certo, tem em vista a desigualdade material característica da 

sociedade capitalista. E prossegue: 

 

Se, em nosso exemplo, os indivíduos em questão não tiverem o dinheiro 
para construir ou comprar o edifício de que precisam para o seu serviço 
religioso, podem tentar obter, para esse propósito, um empréstimo junto a 
um banco. Contudo, se o banco tiver um uso mais seguro ou mais lucrativo 
para esse dinheiro, não ira conceder o empréstimo. É evidente que, na 
medida em que a livre concorrência de uma sociedade capitalista também 
esta presente no setor bancário, as pessoas poderão tentar obter o 
empréstimo em outro banco. Isso, porém, não significa que serão bem-
sucedidas. Podem não ser capazes de encontrar um banco disposto a 
emprestar-lhes a soma necessária e desse modo, no que diz respeito à 
realização de suas necessidades religiosas por meios econômicos em uma 
sociedade capitalista, serão tão pouco livres quanto o seriam em uma 
sociedade socialista, ainda que a sociedade capitalista tenha uma 
constituição democrática que assegure a liberdade religiosa. (KELSEN, 

2000, pp. 276-277, grifo nosso). 

 

Kelsen resgatará os dizeres de Hayek, lembrando o que o autor discorrera 

sobre a sociedade capitalista: “os obstáculos em nosso caminho não se devem a 

uma desaprovação alheia de nossos fins, mas ao fato de que os meios para tanto 

são também ambicionados alhures” (HAYEK apud KELSEN, 2000, p. 277); e, em 

seguida, questionará: 

 

Mas seremos livres para alcançar nossos fins não econômicos se os 
meios econômicos para esses fins são “ambicionados alhures”? Do 
ponto de vista dos homens que precisam de um edifício para seu 
serviço religioso, não faz a menor diferença se quem lhes recusa os 
meios econômicos necessários são os bancos ou uma autoridade 
central. Também é compreensível que uma teologia cristã esteja mais 
interessada na liberdade perante o governo, isto é, em uma restrição ao 
mesmo, e não numa participação, tendo na liberdade religiosa o seu 
principal interesse. Menos compreensível é sua apologia da liberdade 
econômica, sua tentativa um tanto surpreendente de fundamentar o direito a 
propriedade privada na divina e eterna ordem da criação. [...]. Tem-se 
afirmado que em um sistema econômico socialista de economia planificada 
não pode haver liberdade na escolha de nosso trabalho. Isso é verdade. 
Não se pode negar, porém, que, em um sistema econômico capitalista, essa 
liberdade também constitui um privilégio de relativamente poucos, mesmo 
que a constituição democrática proíba qualquer restrição legislativa, 
administrativa ou jurídica dessa liberdade. (KELSEN, 2000, p. 277, grifo 
nosso). 

 

Kelsen tentar comprovar, valendo-se do exemplo supramencionado, que a 

privação econômica que ocorreria numa sociedade socialista também pode ocorrer 

em uma sociedade capitalista. Uma sociedade socialista que controla os meios 

econômicos poderá ou não ceder esse capital, o que acarreta também um controle 
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não-econômico (a criação de uma igreja). No entanto, numa sociedade capitalista, a 

situação pode não ser diferente, na medida em que um banco pode negar esse 

empréstimo por não visualizar lucro nessa transação.  

Kelsen chama a atenção para a correta colocação da controvérsia, defendendo 

que o que está em questão “é a de se existe uma diferença fundamental quanto ao 

grau em que essa liberdade é possível nos dois sistemas”, mas ao mesmo tempo 

afirma que “essa pergunta só pode ser respondida com base em uma experiência 

histórica de que ainda não dispomos”:  

 

Não há razão, com base em suficiente experiência histórica, para supor 
que a garantia constitucional de tais liberdades formais e jurídicas não 
seja possível em uma sociedade socialista e nem para afirmar que se o 
governo controla diretamente os meios econômicos e, portanto, 
indiretamente os meios culturais não-econômicos a serem realizados por 
esses meios, seu poder não possa ser restringido pela proibição 
constitucional dos atos legislativos, administrativos e judiciários 
característicos da democracia capitalista. (KELSEN, 2000, p. 277, grifo 
nosso). 

 

Para Kelsen, nenhum argumento teórico pode provar a incompatibilidade entre 

democracia e economia socialista com as liberdades positivas e negativas. 

Kelsen defende a tese de que, enquanto sistema político amparado na regra de 

direito, a democracia não está necessariamente vinculada a um deles em especifico: 

“nem o capitalismo nem o socialismo estão essencialmente relacionados, isto é, 

relacionados por sua própria natureza, a um sistema político definido” (KELSEN, 

2000, p. 254). Segundo o autor, cada um desses sistemas econômicos pode ser 

estabelecido tanto sob um regime democrático quanto sob um regime autocrático. E 

argumenta: 

 

Uma vez que, enquanto forma de governo, um sistema político e, em 
primeiro lugar, um processo ou método para a criação e aplicação de uma 
ordem social, enquanto os sistemas econômicos formam o conteúdo da 
ordem social, não existe uma relação necessária entre um sistema político 
definido e um sistema econômico definido. O método democrático ou 
autocrático pelo qual uma ordem social é criada e aplicada não exclui 
nenhum conteúdo econômico dessa ordem. Nem o capitalismo nem o 
socialismo implicam um procedimento político definido e, portanto, os 

dois são – em principio – compatíveis tanto com a democracia quanto 

com a autocracia. (KELSEN, 2000, p. 254, grifo nosso). 
 

E Kelsen, por sua vez, pontuará (2000, p. 388) dizendo que o fato deste 

princípio não poder ser observado em um sistema de economia planificada constitui 
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um dos principais argumentos da tese de Hayek de que o socialismo significa 

servidão. 

Entretanto, mantendo-se contrário à tese de Hayek, Kelsen esboça algumas 

conclusões: (i) em ambos os sistemas econômicos pode haver liberdade, sendo a 

diferença é uma questão de grau; (ii) a garantia constitucional das liberdades 

intelectuais não garante nenhuma liberdade na satisfação das necessidades 

intelectuais através dos meios econômicos necessários; (iii) uma democracia 

capitalista garante tão-somente liberdades formais ou jurídicas; (iv) não há 

experiência histórica que prove que o socialismo não possa conviver com a 

democracia.  

 

3.13 Liberalismo antidemocrático e democracia antiliberal 

 

Até este estágio da comparação entre Kelsen e Hayek já constatamos que 

existem diferenças relevantes entre os autores. Considerada a exposição até este 

ponto, parece-nos razoável concordar com a caracterização feita por Métall quanto a 

Kelsen ser um “defensor apassionado de la democracia” (MÉTALL, 1976, p. 116). 

Quanto a Hayek, plausível afirmar que se trata de um liberal convicto. 

No entanto, há de se tensionar a relação existente entre a democracia e o 

liberalismo ainda que seja num nível superficial, ao menos para esclarecer uma 

questão “secundária”. 

Embora ao tempo dos escritos de Hayek, as duas ideologias sejam vistas por 

vezes como contraditórias, em meados do século XX – quando da vitória dos países 

aliados sobre o nazifacismo –, inicia-se, de um modo ainda tímido, uma 

convergência do establishment sócio-político ocidental na afirmação de uma ordem 

simultaneamente liberal e democrática.  

Nesse contexto, segundo Hayek, o capitalismo insurge-se como uma espécie 

de pressuposto da democracia, guardando com ela uma afinidade imanente: 

 

Muitos dizem, no atual momento, que a democracia não tolerará o 
“capitalismo”. Se na acepção dessas pessoas “capitalismo” significa 
um sistema de concorrência baseado no direito de dispor livremente 
da propriedade privada, é muito mais importante compreender que só 
no âmbito de tal sistema a democracia se torna possível. No momento 

em que for dominada por uma doutrina coletivista, a democracia destruirá a 
si mesma, inevitavelmente. (HAYEK, 2010, p. 85, grifo nosso). 
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Em verdade, é fácil compreender o argumento de Hayek: ora, se o socialismo 

implica necessariamente na supressão de toda liberdade, tanto a liberdade política 

(participação dos governados no governo) quanto a liberdade econômica e 

intelectual (liberdade em relação ao governo), então a democracia só pode conviver 

com o capitalismo. 

Hayek recupera várias distinções a respeito do liberalismo e da democracia 

explicitando a diferença entre o ideal liberal e o ideal democrático; e expõe os pontos 

convergentes e divergentes do seguinte modo:  

 

A igualdade perante a lei gera a exigência de que todos os homens 
tenham também a mesma participação na elaboração da lei. É este o 
ponto de convergência do liberalismo tradicional e do movimento 
democrático. No entanto, estas duas correntes de pensamento buscam 
objetivos diferentes. O liberal (na acepção dada ao termo na Europa do 
século XIX, à qual nos ateremos ao longo deste capítulo) visa, 
sobretudo a limitar os poderes coercitivos de todos os governos, 
democráticos ou não, ao passo que o democrata dogmático só 
reconhece um limite para os governos – a opinião corrente da maioria. 
A diferença entre os dois ideais se tornará mais clara se definirmos seus 
opostos: o oposto de democracia é governo autoritário; o de liberalismo é 
totalitarismo. Nenhum dos dois sistemas exclui necessariamente o oposto 
do outro: a democracia pode exercer poderes totalitários, e um governo 
autoritário pode agir com base em princípios liberais. (HAYEK, 1983, p. 111, 
grifo nosso). 
 

Hayek parece indicar um ponto que lhe parece caro, ao olhar com restrições à 

democracia: “Para o democrata dogmático, o fato de que a maioria queira alguma 

coisa é razão suficiente para que tal coisa seja considerada boa; para ele, a vontade 

da maioria determina não apenas o que é lei, mas também o que é boa lei” (HAYEK, 

1983, p. 112). Hayek expõe as concepções liberais a respeito da regra da maioria: 

 

O liberalismo considera desejável que seja de fato lei somente aquilo que é 
aceito pela maioria, mas não afirma que tal lei esteja, necessariamente, em 
conformidade com as características da verdadeira e boa lei. O liberalismo, 
de fato, tem como objetivo persuadir a maioria a observar certos 
princípios. Aceita o governo da maioria como método para a tomada 
de decisões, mas não como autoridade para determinar que decisão 
deva ser adotada. (HAYEK, 1983, p. 112, grifo nosso). 

 

Insistimos em resgatar os dizeres hayekianos sobre o tema:  

 
[...] A democracia é, em essência, um meio, um instrumento utilitário para 
salvaguardar a paz interna e a liberdade individual. E, como tal, não é de 
modo algum perfeita ou infalível. Tampouco devemos esquecer que muitas 
vezes houve mais liberdade cultural e espiritual sob os regimes autocráticos 
do que em certas democracias — e é concebível que, sob o governo de 
uma maioria muito homogênea e ortodoxa, o regime democrático 
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possa ser tão opressor quanto à pior das ditaduras. (HAYEK, 2010, p. 

86). 

 

Pois bem. Podemos dizer que nesse ponto, o entendimento de Hayek se 

encarrega de esclarecer que a ordem liberal não pode jamais ser subvertida, nem 

mesmo pela democracia, o que equivale a descobrir que a democracia liberal 

representativa tem, pois, um sentido bastante distinto daquele que lhe é comumente 

atribuído pelas visões dominantes mais triviais.  

Entretanto, segundo Maksoud, Hayek é um “amante da democracia”, mas que 

ataca o que se chama hoje de democracia pelo motivo de ter havido o esquecimento 

dos ideais originais de liberdade da antiga democracia: 

 

Hayek ataca fundo o que se chama hoje de democracia. Mostra que, antes 
de tudo, o defeito fatal da forma vigente de democracia é o poder ilimitado 
das entidades governamentais representativas. Esse poder ilimitado conduz 
a uma democracia de “barganha” incapaz de agir de acordo com as 
concepções comuns à maioria do eleitorado, que se verá “obrigada a formar 
e manter unida uma maioria por meio da satisfação das exigências de uma 
pluralidade de grupos de pressão, cada um dos quais se concordam com a 
concessão de benefícios especiais a outros grupos em troca de igual 
consideração para com seus próprios interesses especiais”. (MAKSOUD, 
1985, v. 1. p. XXIV).  

 

Para melhor entendimento das restrições à democracia feitas por Hayek, 

recordemos que em uma época em que se exaltavam as virtudes da economia 

planificada e se duvidava da capacidade das economias capitalistas de sobreviver 

diante de suas crises, o autor defendeu firmemente o liberalismo político-econômico, 

com base em sua tese central de que o Estado intervencionista conduziria ao 

totalitarismo, à servidão.  

A tese liberal-econômica de Hayek se baseia na ideia de que o projeto de uma 

economia planificada só seria possível se houvesse um controle de informações 

sobre todos os agentes que influenciam na economia, o que seria inviável de 

realizar-se, além de pressupor-se com isso um modelo de democracia 

intervencionista, o qual entraria em conflito com as liberdades básicas do indivíduo. 

Assim, a busca pela justiça social conduziria à violação da liberdade individual.  

Neste sentido, para Hayek, democracia poderia destruir o liberalismo, a tal 

ponto que meios precisam ser postos em prática para limitar a gama de assuntos a 

serem debatidos por processo político. Da mesma forma, embora relações de 

mercado viabilizem um pluralismo cultural, isto requer vigilância contra aqueles que, 



124 
 

em nome de seus próprios interesses, viriam a impor suas próprias agendas 

específicas. 

Nota-se aqui, ainda que não propriamente um repúdio à democracia, ao menos 

certa preocupação quanto à necessidade de restrições ao poder da maioria e ao 

governo ilimitado. Hayek, inclusive, censura Kelsen pelo seu excessivo apego à 

democracia:  

 

O próprio Kelsen já havia observado que a “liberdade fundamentalmente 
irrecuperável do indivíduo passa aos poucos para um plano secundário e a 
liberdade da coletividade social se destaca em primeiro plano” e que essa 
alteração do conceito de liberdade significava que “o democratismo se 
emancipou do liberalismo”, o que evidentemente aplaudia. (HAYEK, 1983, 
p. 287). 

  

Pois bem. Este “tensionamento” entre liberalismo e democracia, ainda que 

produzido de modo superficial, serve-nos ao menos para esclarecer distinções 

conceituais e, ao mesmo tempo, permite-nos indagar em que medida essas duas 

ideologias (liberal e democrática) podem se aproximar no pensamento kelseniano.  

*** 

Já vimos que para Kelsen não existe um vínculo teórico necessário entre 

democracia e capitalismo, nem mesmo entre liberdade política e liberdade 

econômica. Kelsen ainda afirma: “Do ponto de vista da ciência, livre de quaisquer 

julgamentos valorativos, morais ou políticos, a democracia e o liberalismo são 

apenas dois princípios possíveis de organização social, exatamente como o são a 

autocracia e o socialismo” (KELSEN, 1998b, p. 8).  

Em verdade, entre o princípio da democracia e o princípio do liberalismo existe 

mesmo algum antagonismo, uma vez que o liberalismo implica a limitação do poder 

por qualquer forma de governo – o que limita também os poderes democráticos. 

Sendo assim, parece-nos que liberalismo e democracia apresentam-se 

desvinculados em Kelsen. 

Entretanto, em outro excerto, Kelsen associa democracia e liberalismo político: 

 

A vontade da comunidade, numa democracia, é sempre criada através da 
discussão contínua entre maioria e minoria, através da livre consideração 
de argumentos a favor e contra certa regulamentação de uma matéria. Essa 
discussão tem lugar não apenas no parlamento, mas também, e em 
primeiro lugar, em encontros políticos, jornais, livros e outros veículos de 
opinião. Uma democracia sem opinião pública é uma contradição em 
termos. Na medida em que a opinião pública só pode surgir onde são 
garantidas a liberdade intelectual, a liberdade de expressão, imprensa 
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e religião, a democracia coincide com o liberalismo político – embora 
não necessariamente com o econômico. (KELSEN, 1998b, pp. 411-412, 
grifo nosso). 

 

Diante dessa assertiva, cujo conteúdo argumenta em prol da liberdade 

individual, torna-se plausível enxergar a democracia kelseniana como uma 

democracia “liberal”. Entretanto, o ideal de justiça da democracia “liberal” de Kelsen 

– que pode garantir a liberdade da economia, a liberdade de crença, a liberdade da 

ciência –, não se trata da liberdade individual clássica: segundo Kelsen, “ela pode 

imiscuir-se, em toda e qualquer medida, na esfera da liberdade dos indivíduos que 

lhe estão sujeitos” (KELSEN, 20001, p. 83). 

No contexto dessa dubiedade, se apresentarmos a democracia de Kelsen 

como uma democracia liberal, precisaremos explicar também como o autor pode 

conceber a possibilidade de uma democracia “social”? Afinal, Kelsen não desarma a 

democracia “liberal” ao aceitar conteúdos outros a não ser os liberais? O 

democratismo kelseniano não está emancipado do liberalismo?  

Não se deve estranhar, portanto, as assertivas de Mario Losano, quando este 

afirma ser Kelsen é “um representante tanto do positivismo jurídico quanto da 

democracia liberal” (LOSANO, 2010, p. 26); e em outro momento, ser Kelsen um 

“social-democrata por convicção (LOSANO, 2002, p. 27). A questão é espinhosa. 

Façamos menção aqui ao relativismo de Kelsen, que talvez seja o responsável 

por essa indefinição: 

 

A controvérsia entre liberalismo e socialismo, por exemplo, é em grande 
parte uma controvérsia não quanto ao objetivo da sociedade, mas antes 
quanto à maneira correta de se atingir um objetivo sobre o qual a totalidade 
dos homens se acha de acordo, e essa controvérsia não pode ser 
solucionada cientificamente, pelo menos não no presente. (KELSEN, 1998b, 
p. 11). 
 

 É bem verdade que se pode apontar uma maior aproximação com o liberalismo 

ao se considerar a questão “procedimental” da democracia kelseniana. Nesse 

sentido, considerando que uma concepção liberal “prefere” o procedimento à 

substância, é razoável associar liberalismo e democracia em Kelsen, mas talvez isso 

seja insuficiente.  

Esta questão mereceria uma pesquisa à parte, pois demandaria uma profunda 

discussão sobre o que de fato define uma democracia como “liberal”: seu regime 

econômico? A garantia de direitos individuais? Na busca por respostas, valeria até 
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considerar, por exemplo, uma abordagem da democracia não como uma invenção 

burguesa, mas sim como nascida da luta de classes, como feito na obra de Claude 

Lefort, A Inveção Democrática (1983).  

 

3.14 Considerações finais 

 

Ao longo do texto, vimos que Kelsen e Hayek chegam a travar um poderoso 

corpo a corpo em uma tentativa de derrubar um o argumento do outro. Certamente, 

não se trata aqui de dizer quem se saiu vencedor. Mas algumas poucas 

considerações podem e devem ser feitas. 

Observe-se que neste capítulo foi possível, através da teorização produzida por 

um representante da doutrina do liberalismo (Hayek), oferecer um delineamento 

mínimo da teoria liberal, muito pouco exposta até então. Foi possível também 

entender porque Hayek considerou Kelsen um socialista.  

Mas mais do que isso, importa notar a considerável divergência existente entre 

os autores em temas caros ao ideário liberal: Estado, liberdade, segurança jurídica 

propriedade, vinculação entre democracia e socialismo, todos temas que 

demonstram a existências de tensões entre Kelsen e o liberalismo e, de um modo 

particular, demonstram o “ANTI-LIBERALISMO” KELSENIANO. 
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CAPÍTULO IV – KELSEN CONTRA O MARXISMO E O LIBERALISMO 

 

4.1 Nota introdutória: sempre o Estado como elemento central 

 

Este capítulo direciona-se especificamente para o debate entre Kelsen e a 

doutrina marxista e pretende, por esta via indireta, reunir subsídios para a 

investigação quanto às relações de Kelsen com o liberalismo. 

Kelsen dispensou uma enorme atenção ao marxismo em críticas que se 

estenderam ao largo de quatro décadas, desde Socialismo y Estado (cuja primeira 

edição data de 1920) até, pelo menos, Teoria Comunista do Direito e do Estado 

(1955).89 

Longe de constituírem um apêndice do pensamento kelseniano, estas obras 

são reveladoras da relação conflituosa que o autor estabeleceu com essa vertente 

de pensamento filosófico-político. Por conterem questões acerca do Estado e das 

ideologias, cremos que sua abordagem pode nos auxiliar a esclarecer as relações 

entre Kelsen e a doutrina liberal.90 

Esta possibilidade está calcada em dois aspectos, que serão explorados ao 

longo do capítulo: (i) as caracterizações que tanto os marxistas quanto Kelsen fazem 

da ideologia do liberalismo; (ii) a contraposição que Kelsen faz da sua concepção do 

Estado com as concepções marxiana e marxista.91  

 

4.2 Kelsen e o marxismo contra o liberalismo: ideologia burguesa! 

 

 Antes de prosseguirmos, cabe-nos uma advertência.  

 Desde o início da dissertação, alertamos para a complexidade que envolve as 

relações entre Kelsen e o liberalismo. Pois bem, com o marxismo não ocorre de 

forma diversa: o assunto é de veras complexo e exigiria muito mais fôlego do que 

temos.  

 Entretanto, falar qualquer coisa sobre o próprio marxismo já se torna tarefa 

árdua em razão da fragilidade intrínseca de qualquer afirmação tida como premissa 

                                                             
89 Este último livro inclui o texto The Political Theory of Bolshevism – A Critical Analysise? La teoría 

comunista del Derecho, de 1936. 
90 A propósito, o simples fato de que Kelsen produziu uma literatura dedicada às doutrinas políticas e 

jurídicas do marxismo – e não do liberalismo – já nos desperta curiosidade e nos força a alguma 
reflexão. 

91 Por concepção marxiana entenda-se a obra original de Marx; por concepção marxista, entenda-se 
as formulações posteriores que procuram tomar essa obra como base teórica de reflexão. 
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doutrinal, de modo que um leitor estudioso do marxismo poderá identificar alguma 

“carência de maturação conceitual”, “equívocos interpretativos”, ou ainda acusar o 

texto de ser “uma apresentação do marxismo ‘contra’ o marxismo” etc. 

 A esse respeito frise-se que qualquer afirmação sobre a doutrina marxista não 

pode fornecer mais que uma imagem bastante incompleta do tema – e por isso, 

está, inexoravelmente, susceptível a críticas. Todavia, ressalte-se que nesta 

dissertação qualquer exposição considerada “superficial” sobre a doutrina marxista 

tem o agravante de seguir o modo como os autores abordados se referiram a ela.  

 Em suma, quer-se dizer que a ideia por detrás desta exposição é a de apenas 

extrair subsídios para uma comparação com Kelsen e não de “um trabalho a 

respeito do marxismo”. Sabemos do perigo em simplificar ideias complexas em prol 

do didatismo, todavia, somos forçados a correr esse risco fornecendo alguma ou 

algumas interpretações sobre a doutrina. Tenha-se isso em mente no decorrer das 

linhas que seguem.92 

*** 

 Embora de uma maneira geral pareça ser um atrevimento teórico aproximar a 

doutrina kelseniana das doutrinas marxiana e marxista, é possível enxergar 

efetivamente uma aproximação entre elas quando constatamos que todas tecem 

críticas ao liberalismo. Senão vejamos. 

 Considere-se, apenas por técnica de exposição argumentativa, que em 

determinada visão marxista (entre outras) se entenda o direito como expressão dos 

interesses da classe dominante. Pois bem. Segundo Bobbio, esta espécie de 

definição sobre o direito corroboraria com as teses kelsenianas em dois sentidos 

(BOBBIO, 2008, pp. 45-46). Vejamos o que diz o autor. 

 Em primeiro lugar, suposta tese marxista corrobora com Kelsen porque pode 

ser utilizada como um argumento antijusnaturalista: se o direito é “expressão dos 

interesses da vontade dominante” ele (o direito) não é universal e eterno como 

propugnam boa parte dos jusnaturalistas. Ora, nesse sentido, Kelsen “ratificaria” o 

“argumento” marxista.  

                                                             
92 Para apreender uma chave de intermediação entre Kelsen e o marxismo, de leituras que 
comparam positivismo e marxismo, e da própria relação entre marxismo e o direito de um ponto de 
vista mais contemporâneo, recomenda-se as (várias) obras de Alysson Mascaro e Márcio Bilharinho 
Naves. Veja ainda o debate que inclui o porto-riquenho Carlos Rivera Lugo (LUGO, Carlos Rivera. Ni 
una vida más para el derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma-jurídica. Aguascalientes: 
San Luis Potosí: CENEJUS, 2014). 



129 
 

 Em segundo lugar, essa crítica marxista dá azo à própria definição kelseniana 

de Estado: basta acrescentar ao final da tese marxista a expressão “em determinada 

sociedade”. Eis que desse modo, o direito (e o Estado) podem ser compreendidos 

como uma técnica especifica de organização social (tese kelseniana do direito e do 

Estado). 

 Outro ponto a considerar. Em termos muito singelos, digamos que o marxismo 

acuse a ideologia liberal de apresentar uma falsa realidade política; e que a doutrina 

marxista pretenda revelar tal caráter ideológico. Ocorre que este é um dos objetivos 

de Kelsen quando desenvolve sua TPD, pois busca deliberadamente desvendar o 

caráter ideológico daqueles que intencionam transpor concepções subjetivas nos 

conceitos jurídicos (assim como ocorre com a doutrina liberal quando pretende 

objetivar direitos “naturais” no direito estatal).  

 Dessa maneira, num limite interpretativo, tanto Kelsen quanto Marx e os 

marxistas pretendem “desmascarar” a ideologia burguesa, que falseia a realidade 

para continuar a exercer o poder, legitimando-o por meio do direito. 

 

4.3 Kelsen contra o marxismo “individualista, anarquista e jusnaturalista” 

 

Entretanto, a crítica produzida por Kelsen contra o liberalismo direciona-se 

também ao marxismo ao considerar que Marx e Engels herdaram a mesma 

concepção liberal do Estado que os liberais. Explica-se. 

Consoante é sabido, Kelsen tem por objeto de estudo o direito positivo e nesse 

desiderato, culmina por criticar o direito natural, em todas as suas variáveis: 

 

O Direito positivo como ordem humana arbitrária, cujas regras carecem de 
justeza auto-evidente, requer necessariamente uma agência para a 
concretização de atos de coerção e exibe a tendência inerente de evoluir, 
de ordem coercitiva para uma “organização” coercitiva específica. Essa 
ordem coercitiva, sobretudo quando se torna uma organização, é idêntica 
ao Estado. Assim, pode-se dizer que o Estado é a forma perfeita do Direito 
positivo. O Direito natural é em princípio, uma ordem não-coercitiva, 
anárquica. Toda a teoria de Direito natural, na medida em que conserva 
a idéia de uma lei pura de natureza, é necessariamente um anarquismo 
ideal; todo anarquismo, do cristianismo primitivo ao marxismo 
moderno, é, fundamentalmente, uma teoria de Direito natural. 
(KELSEN, 1998b, p. 560, grifo nosso). 

 

Nota-se, através da leitura do excerto, que Kelsen inclui a teoria marxista no rol 

das teorias anarquistas derivadas de um direito natural (um naturalismo ético, de tipo 
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historicista). Sendo assim, o marxismo culmina no mesmo erro das doutrinas 

liberais; passível, portanto, de receber a mesma crítica.  

Em verdade, várias são as críticas kelsenianas dirigidas ao marxismo. No que 

diz respeito à sua extensão, valemo-nos da sumarização feita por Juan Ruiz 

Manero:  

 

La autopresentación del marxismo como teoría científica: El marxismo no 
es, pues, una teoría científica, sino más bien uma filosofía teleológica de la 
historia; [...] La filosofía dialéctica que el marxismo hereda de Hegel 
identifica, en opinión de Kelsen, oposiciones reales y contradicciones 
lógicas. [...] presentar lo que es simplemente un postulado político basado 
en juicios subjetivos de valor, como el resultado necesario de una evolución, 
determinada por leyes objetivas. (RUIZ MANERO, 1989, p. 122). 

 

Os principais aspectos da crítica kelseniana à doutrina marxista podem ser 

verificados principalmente em seu livro Teoria Comunista do Direito e do Estado. 

Sumariamente, dirigem-se ao método marxiano e às concepções de Estado, de 

direito, e de democracia: 

 

Quanto ao método: a) o materialismo marxiano não permite o emprego da 
lógica dialética de Hegel, na medida em que rejeita a identidade entre “ser” 
e “pensamento” (realidade e ideologia); b) há uma confusão consciente 
entre ciência e política que caracteriza a ciência como instrumento político a 
serviço do socialismo; c) como a consciência é determinada pela existência, 
é impossível que haja uma teoria da realidade social que seja verdadeira, 
isto é, objetiva. Quanto ao Estado: a) a contradição da definição marxiana, 
ora como superestrutura ideológica, ora como realidade social; b) seu futuro 
nas projeções de Marx, ora com a transformação de seu conteúdo (de 
aparelho de coerção sobre a sociedade para aparelho a serviço da 
sociedade), ora com sua extinção; c) sua função, ora como de manutenção 
da exploração de uma classe sobre a outra, ora como de abolição dela – 
exploração. Quanto ao direito: a) a contradição da definição marxiana, ora 
como superestrutura ideológica, ora como realidade social; b) seu futuro nas 
projeções de Marx, ora com a transformação de seu conteúdo (de burguês-
capitalista para proletário-socialista), ora com sua extinção; c) sua função, 
ora como de instrumento do Estado para manutenção da exploração de 
uma classe sobre a outra, ora como de realização da justiça (fim do caráter 
burguês do direito). Quanto à democracia: a) a apresentação da ditadura 
do proletariado, ora como ditadura, ora como forma democrática de 
governo; b) a inconsistência da primazia do econômico sobre o político que, 
embora fundamente a impossibilidade de democracia no capitalismo, 
desmorona ao garantir que a revolução é o meio – exclusivamente político – 
de o proletariado tornar-se classe econômica dominante. (FERREIRA, 2014, 
grifo nosso). 

 

Um dos pontos fulcrais da crítica kelseniana direcionada ao marxismo como 

teoria política é a tese marxista da extinção do Estado, pois é nesse ponto que 

Kelsen a considera um ideal anarquista individualista.  
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Segue-se que nessa interpretação, a teoria política marxista – ao considerar o 

Estado como um instrumento apenas da classe econômica dominante (e visando 

seu fim) –, estaria promovendo, em verdade, uma utopia anarquista, com um ideal 

de uma sociedade apolítica, tal e qual um liberalismo anarquista que tende a negar o 

Estado.  

Da perspectiva teórica, haveria portanto, uma contradição evidente entre o 

marxismo como um programa político e o marxismo no nível econômico, pois 

enquanto na política se defende a extinção do Estado, ao mesmo tempo, no nível 

econômico, se prevê uma coletivização “centralizada”: ora, qualquer organização 

(centralização) depende de um órgão como o Estado. Ruiz Manero expõe essa 

crítica kelseniana nos seguintes termos: 

 

La primera de las líneas de crítica kelseniana a la tesis de la extinción del 
Estado es, como se ha indicado, inmanente al propio marxismo. Pues el 
programa económico de éste encuentra su culminación, en efecto, en una 
‘organización de la economía rígida, colectivista-centralizada’, mientras que 
su ‘doctrina política aspira evidentemente a un ideal anarquista 
individualista’. Hay, por ello, una ‘contradicción, en el sistema del socialismo 
“científico”, entre la situación legal de la sociedad comunista del futuro, que 
se presume será de anarquía individualista, y la situación económica, que 
consistirá en el reemplazo de la “anarquía de la producción capitalista” por 
una producción altamente organizada sobre la base de la propiedad 
colectiva de los medios de producción, concentrada necessariamente en 
manos de una autoridad central’. (RUIZ MANERO, 1989, p. 129). 

 

Sabendo da importância que Kelsen dá ao Estado, não é difícil imaginar porque 

o autor refuta qualquer concepção que questione sua existência. Nesse sentido, 

informa-nos Ruiz Manero: 

 

La opinión kelseniana es que ‘lo que verdaderamente hace necesario 
un ordenamiento coercitivo’ radica en ciertas constantes de la 
naturaleza humana situadas mucho más allá de la explotación 
económica de clase: se trata de ‘la oposición existente entre el 
ordenamiento social y los instintos, deseos e intereses de los 
hombres, cuyo comportamiento es regulado por el ordenamiento, para 
producir el estado de cosas querido por éste’. Antes al contrario, el 
conocimiento disponible abona más bien, según Kelsen, la predicción 
opuesta: pues ‘la psicología criminal demuestra que las circunstancias 
económicas no son las únicas causas de perturbación del orden social; que 
el sexo y la ambición representan un papel por lo menos tan importante 
como aquéllas, y quizá representen un papel más importante aún cuando 
sean eliminadas las causas económicas’. (RUIZ MANERO, 1989, p. 132, 
grifo nosso). 
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Pois bem. Esta seção serve-nos para destacar a relevância da manutenção do 

Estado e do direito na teorização kelseniana e ainda para demonstrar como Kelsen 

conjectura o marxismo como uma teoria de cunho jusnaturalista.  

Entretanto, registre-se que muitos autores marxistas sugerem equívocos nessa 

interpretação kelseniana acerca da tese da extinção do Estado (GUASTINI, 1989; 

RUIZ MANERO, 1989; WOLKMER, 2002; CORREAS, 2000). Isto nos remete a uma 

questão relevantíssima que, por honestidade intelectual e respeito ao pensamento 

marxista, devemos ressaltar novamente.  

Em função de polêmica interpretativa, é importante esclarecer que Kelsen 

dialoga ao menos com três vertentes de marxismo, ou, em outros termos, com três 

interpretações (e possíveis aplicações) “marxistas” da obra “marxiana”. 

É evidente que esta pesquisa não visa tratar de todos os aspectos que giram 

em torno dessa temática, até porque tais vertentes marxistas também polemizam 

entre si acerca do aceite ou da recusa da tese da extinção do Estado, com troca de 

acusações no nível de termos como marxismo “vulgar” e coisas do tipo. 

Portanto, ressalte-se que, ainda que queiramos proceder a um 

desenvolvimento teórico a partir dessas vertentes, somente podemos fazê-lo através 

de uma “forçosa” generalização, que deve ser tomada nos exatos limites desta 

dissertação, no sentido de servirem meramente como delineamento doutrinal para 

retratar o diálogo que Kelsen trava com a doutrina marxista. 

Por outro lado, ao expor essas “vertentes” marxistas identificamos com maior 

clareza quando e como as aproximações e distanciamentos entre a doutrina 

kelseniana e a(s) doutrina(s) marxista(s) podem ocorrer de fato, o que por sua vez, 

ajuda-nos a compreender melhor o espectro político no qual Kelsen transita. Daí se 

entenderá o laço que pode unir Hans Kelsen a um teórico marxista-revisionista como 

Karl Renner, e ao mesmo tempo o abismo que o separa de um comunista-

revolucionário como Pachucanis... 

Uma maneira sistemática de facilitar essas reflexões é a de apresentar as 

teorias marxistas (em seu nível teórico e político) classificando-as em três grandes 

vertentes quanto às suas compreensões sobre o direito e o Estado – e indicando 

alguns autores representativos de cada conjunto. 

Assim, tomamos a liberdade de associar um nome específico a cada uma 

dessas vertentes; temos então Kelsen dialogando com um “marxismo estratégico”, 

com um “marxismo normativista” e com um “marxismo antinormativista”. O conteúdo 
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semântico dessas terminologias será explicitado a seguir, assim como as suas 

implicações no diálogo com Kelsen. 

 

4.3.1 Kelsen e o “marxismo estratégico”  

 

Na primeira obra de 1920, Socialismo e Estado, Kelsen trava um embate 

teórico com as teses de Max Adler e de Otto Bauer, entre outros, aproximando-se 

das teses de Karl Renner, invocando um “Regresso a Lassalle”: uma referência a 

Ferdinand Lassalle que, tanto para Kelsen como para outros autores (como 

Hermann Heller), era a “cabeza política de la socialdemocracia alemana” 

(HERRERA, 1997, p. 112). 

Pois bem. Vimos no segundo capítulo desta dissertação que todas essas teses, 

de um modo geral, giram em torno da tentativa de articular a tomada do poder 

político na Áustria através do Partido Social Democrata. Nesse sentido, a exposição 

de Herrera é esclarecedora: 

 

En el congreso de Linz, de 1926, que definirá el programa y la estrategia de 
la socialdemocracia, Adler propondrá, sin éxito, que el partido adopte la 
consigna de dictadura del proletariado, con lo cual su acercamiento a 
la posiciones de los comunistas se acentuaba, como será señalado 

despectivamente por Kelsen. Finalmente, el programa del partido aprobará 
una fórmula intermedia: ‘la clase obrera ejercerá la dominación bajo la forma 
de una democracia, y con todas las garantías democráticas’, pero si la 
burguesía se resiste a la transformación social, la clase obrera se verá 
obligada a emplear la violencia bajo la forma de una dictadura. 
(HERRERA, 1997, p. 95, grifo nosso). 

 

Do excerto é possível apreender que havia uma postura teórica mais radical 

por parte de Adler, de aproximação aos comunistas e a favor da implementação da 

ditadura do proletariado; e outra postura – mais “conservadora” – que, vitoriosa, 

define a estratégia do partido, defendendo um governo “con todas las garantías 

democráticas”.  

Disso abstraímos, a princípio, um “marxismo estratégico” por parte da 

socialdemocracia, isto é, um marxismo de “combate”, um marxismo “processual” em 

que as atenções voltavam-se quase que exclusivamente para a imediata tomada do 

poder político, embora a longo prazo, questões permanecessem abertas quanto aos 

rumos da política: “marxismo ‘reformista’ ou marxismo ‘revolucionário’?”. 

Nesse sentido, quando aproximamos as teses de Kelsen e Renner e 

explicitamos o embate de Kelsen e Adler/Bauer, ambos no capítulo II, é disto que se 
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trata: as teses de Kelsen aproximam-se mais do marxismo de Renner do que dos 

austromarxistas Adler e Bauer, pela tendências destes em optar pela via 

revolucionária em vez da via reformista.  

No entanto, no contexto específico do discurso ideológico, boa parte da crítica 

que Kelsen dedicava aos sociaisdemocratas e/ou austromarxistas (vale para Renner 

e Bauer, por exemplo) residia no fato destes não “assumirem” seu rompimento com 

Marx quanto à tese da extinção do Estado. Conforme explica Ruiz Manero: 

 

Assim, Kelsen reprochará a los marxistas defensores de la necesidad de un 
orden constrictivo también en la fase superior del socialismo (Kautsky, 
Renner, Bauer) no el fondo de sus posiciones – con el que obviamente 
estaba de acuerdo – sino su pretensión de presentarlas como no opuestas a 
la doctrina de Marx. Dito de outra forma, Kelsen concorda com a 
substancia, mas critica a postura desses marxista por quererem 
apresenta-las como não opostas às concepções de Marx. Apenas H. 

Cunow apresentara sua propia posición estatalista como conscientemente 
ajena a la de Marx y Engels. (RUIZ MANERO, 1989, p. 129, grifo nosso). 

 

Seja como for, esta vertente denominada por nós de “marxismo estratégico” 

deve ser entendida no contexto da tomada de poder nas primeiras décadas do 

século XX e por isso chamada de marxismo “de combate”. Vamos a seguir abordar 

outra interpretação marxista, já num contexto em que a esquerda se encontra 

estabilizada no poder através do estado soviético – e que também dialoga com 

Kelsen.  

 

4.3.2 Kelsen e o “marxismo normativista” 

 

Em Teoria Comunista do Direito e do Estado (1955), Kelsen se defronta, por 

um lado, com teóricos do direito como Vyshisky, e por outro, lado, com 

revolucionários do porte de Pachukanis. Abordemos nesse momento apenas o 

primeiro, representante maior do “marxismo normativista”. 

Vyshisky havia abandonado a tese do desaparecimento do direito e do Estado, 

sustentando um “legalismo” mais eficiente e um Estado capaz de realizar os ideais 

revolucionários. Assim, o que deveria desaparecer era o direito “burguês” e não o 

direito.  

Vyshisky quer dar cabo à “legalidade soviética” e por isso sua concepção 

compreende o direito como complexo de regras gerais e abstratas, impostas pelo 
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poder coercitivo do Estado. É a tese normativista e estatal do direito. Assim, o que 

Vyshisky propõe é nada menos que o conceito formal de direito, próprio da TPD. 

Em verdade, Vyshisky, conhecido como “servidor incondicional de Stalin”, 

acaba por assimilar a teoria normativista de Kelsen já que ela descreve a estrutura 

formal do ordenamento juridico válido. Com esse ferramental, o jurista de Stálin 

utiliza a TPD no ordenamento juridico “comunista”. 

É por essa razão que boa parte da doutrina marxista considera a concepção de 

Vyshisky um “legalismo socialista”. Wolkmer (2012, p. 160), por exemplo, assevera: 

o “voluntarismo normativista de Vischinskij é uma espécie de normativismo via 

Estado”. Nesse raciocínio, o direito refere-se ao conjunto de normas emanadas do 

Estado, cujo poder-vontade expressa a vontade da classe dominante, que, no 

regime soviético, nada mais é do que a própria classe trabalhadora, comandada pelo 

partido comunista.  

Embora Kelsen repudiasse a caracterização produzida por Vyshisky – por 

achá-la um destirvuamento de sua TPD –, o que nos interessa é que a teoria do 

direito e do Estado kelseniana foi defendida explicitamente como um ferramental 

(uma técnica social, digamos) por um teórico marxista. 

 

4.3.3 Kelsen e o “marxismo antinormativista” 

 

Antes de iniciarmos propriamente esta seção, retomemos o contexto de 

legalidade que até agora se mostrou característico do marxismo. Utilizemo-nos da 

certeira e esclarecedora contextualização produzida pelo professor Alysson 

Mascaro: 

 

A concepção marxista do direito, postulando-o a partir de uma mera 
inversão do domínio burguês para o domínio proletário, portanto esvaziando 
de conteúdo intrínseco a legalidade e a tornando uma espécie de técnica a 
princípio neutra – ilusão que, dentre outros mais, levará até mesmo 
Kelsen a postular uma possibilidade de que a Teoria Pura do Direito se 
aplicasse a estados socialistas –, é o modelo se compreensão da 
legalidade que se vê tanto no marxismo social-democrata austro-húngaro 
do começo do século XX, com Renner por exemplo, e que ainda de alguma 
forma e de outras maneiras, persistirá na União Soviética stalinista [...]. 
(MASCARO, 2008, p. 64, grifo nosso).  

 

Apresentado o contexto, entramos a seguir definitivamente num terreno de 

forte oposição teórico-ideológica entre Kelsen e o marxismo. É bem provável que o 

debate entre Kelsen e esta vertente marxista antinormativista, representada por 
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Pachukanis, seja a mais problemática em termos de aproximação, porque remete a 

uma discussão de premissas teóricas inconciliáveis. 

Resgate-se agora (novamente) algumas afirmações de Pachucakis quanto à 

teoria kelseniana: 

 

Uma tal teoria geral do direito, que não explica nada, que a priori volta as 
costas às realidades concretas, ou seja, à vida social, e que se preocupa 
com as normas sem se preocupar com sua origem (o que é uma questão 
metajurídica!), ou de suas relações com quaisquer interesses materiais, não 
pode ter pretensões ao título de teoria, senão unicamente no mesmo 
sentido em que, por exemplo, se fala popularmente de uma teoria do jogo 
de xadrez. Uma tal teoria não tem nada a ver com a ciência. Esta ‘teoria’ 
não pretende de nenhum modo examinar o direito, a forma jurídica, como 
forma histórica, porque não visa absolutamente estudar a realidade. Eis por 
que, para empregar uma expressão bem vulgar, não podemos tirar dela 
grandes coisas. (PACHUKANIS, 1989, p. 16). 

 

Pachukanis é seguidor de Lenin e partidário de um marxismo revolucionário e, 

consoante pode ser visto, um crítico da teoria do direito de Hans Kelsen. 

Pachukanis caracteriza o direito como um fenômeno estritamente burguês, pois 

considera que a forma jurídica aproxima-se da forma mercadoria. Nesse sentido, 

não se trata de dizer apenas que capitalismo é legalidade, mas que legalidade é 

capitalismo, ou seja, que o conjunto de relações sociais tem a sua origem nas 

relações de troca (e de produção) capitalistas. 

Desta compreensão, o direito não é neutro, como uma “caixa vazia” a ser 

preenchida pela classe com o poder do Estado. O direito é forma a serviço do 

capitalismo. Assim, na tese de Pachukanis, o direito é, irremediavelmente, burguês e 

se extingue com o desaparecimento do capitalismo (o direito tem caráter histórico).93 

De acordo com a sistematização de Luciano C. Martorano (2011, p.183-185) 

predomina, entre os autores brasileiros, um consenso que envolve a interpretação 

da principal obra de Pachukanis e seus trabalhos imediatamente posteriores, 

consenso este que se apoia em alguns pontos centrais:  

 

a) o direito representa a forma de uma relação social específica, isto é, a 
relação de troca de mercadorias. Daí a emergência da forma jurídica 
abstrata apenas nas condições de uma economia mercantil; b) o 
desenvolvimento integral da forma jurídica – implicando a sua autonomia –, 

                                                             
93 Pachukanis conclui, portanto, que o direito é uma formação social essencialmente burguesa. Como 

as trocas de mercadorias entre sujeitos econômicos privados ocorrem por intermédio de relações 
jurídicas, sua existência está condicionada à permanência dos elementos mercantis (burgueses) na 
economia. Portanto, o autor chega aponta para o fato de que o direito não pode ser imposto a 
realidades estranhas à sociedade que o engendrou. 



137 
 

só é possível no modo de produção capitalista; c) tal como a mercadoria é a 
“chave” para se entender a economia capitalista, a categoria sujeito de 
direito desempenha o mesmo papel na explicação do direito burguês; e, d) 
possuindo o direito um caráter essencialmente capitalista, a sua existência 
no socialismo é impensável. 

 

Observe-se que em Pachukanis, o direito burguês é visto como o direito 

produzido para o capitalismo, e é preservado pelo aparato de repressão do Estado 

burguês. Assim, toda a sua construção teórica estaria comprometida. Se o 

socialismo implica a gradativa superação das formas mercantis, um direito que se 

qualificasse como “socialista” seria tanto uma impossibilidade teórica como um 

objeto a ser combatido politicamente.  

Pois bem. Vemos logo que como este “determinismo econômico 

antinormativista” Pachukanis propõe a extinção do Estado e eliminação do direito, de 

modo que há um abismo intransponível entre a doutrina marxista do Estado e do 

direito e a TPD: enquanto para Pachukanis, o direito é caracterizado por um tipo 

particular de relações econômicas próprias da economia burguesa, para Kelsen, o 

direito é uma técnica de organização social, aplicável a qualquer relação econômica.  

Portanto, esta é, com certeza, a leitura marxista que mais se confronta com as 

teses kelsenianas; e não há saída teórica quanto ao direito: se o direito depende das 

relações burguesas de produção que o determinam, sua continuidade só pode ser 

entendida como um obstáculo à consolidação do socialismo.  

*** 

Todavia, em que pese à insolubilidade da questão, observe-se que neste 

ponto, a critica de Vyshisky sobre a interpretação do direito serve a Kelsen, no 

sentido em que Pachukanis “reduz” o direito à economia (o que para Vyshisky 

significa destruir o caráter específico do direito). 

Aqui, apenas para retomar a crítica kelseniana, é preciso que se considere, 

mais uma vez, o aspecto formal da teoria e seu elemento da coerção: uma estrutura 

formal, enquanto tal, pode ser aplicada a qualquer relação econômica; a 

característica da TPD não é referir-se a esta ou àquela relação, mas a um 

ordenamento coercitivo de toda relação humana possível.  

Nesse sentido, a distinção entre a estrutura normativa e o conteúdo 

econômico-social de uma determinada sociedade é ponto fulcral de entendimento: o 

direito é uma estrutura formal e, enquanto tal pode ser aplicada a qualquer tipo de 

sociedade. Nas palavras de Bobbio (2008, p. 46):  
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O que caracteriza o direito como técnica social especial é a organização do 
poder coercitivo, não o fato de que tal poder de coerção se destine a fazer 
respeitar as normas que regulam a troca de bens entre dois proprietários 
privados, antes que as normas que regulam a mesma troca entre duas 
empresas estatais. 

 

 Bobbio refutará assim a tese de Pachukanis: “O erro de teóricos como 

Pachukanis estava exatamente na falta de abstração do material social sobre o qual 

age o direito [...] em não fazer a distinção entre a estrutura normativa e ao conteúdo 

econômico-social de uma determinada sociedade [...].” (BOBBIO, 2008, p. 46). 

Ainda segundo Bobbio, Pachukanis não compreendeu que existe direito onde 

existe um sistema de regras de comportamento (válidas e eficazes), 

independemente do fato de que os comportamentos regulados sejam àqueles dos 

burgueses que traficam para ganhar mais dinheiro ou dos proletários que trabalham 

para o bem da coletividade (BOBBIO, 2008, p. 46). 

Ideologicamente, não nos interessa saber quem está com a razão; 

teoricamente, a coerência depende das premissas assumidas. 

De qualquer forma, o que nos importa efetivamente nessa seção é frizar que a 

única interpretação válida teoricamente que vincula Kelsen ao ideário burguês é a 

vertente “pachukaniana”, aqui apresentada sob a denominação de “marxismo 

antinormativista”, que também pode ser entendida como um marxismo 

revolucionário.  

 

4.3.4 É possível um marxista ser kelseniano? 

 

Respondendo logo à indagação, a considerar a versão marxista pachukaniana, 

evidentemente que não. Também será a partir desse contexto que o civilista (e 

filósofo do direito) Orlando Gomes –, que chegou a publicar um livro intitulado Marx 

e Kelsen –, defenderá a “incompatibilidade da teoria pura do Direito com o 

marxismo” (GOMES, 2003). 

Entretanto, vimos que tanto o “marxismo estratégico” quanto o “marxismo 

normativista” aderiram, em menor ou maior medida, à ideias e concepções 

semelhantes às de Kelsen. É dizer: seu conceito formal de direito e de Estado 

podem ser vistos funcionando com conteúdos socialistas/comunistas, ou, para fugir 

da polêmica, ao menos com intenções “antiliberais”. 



139 
 

Esta digressão se faz pertinente porque, em última instância, boa parte das 

críticas que se fazem a Kelsen (como sendo este um liberal) podem ser transpostas 

para os marxistas que se utilizaram do direito e do Estado aceitando, ainda que 

implicitamente, o ferramental teórico kelseniano. 

Nesse sentido, é inegável o reconhecimento de certa aproximação entre 

Kelsen e a doutrina marxista. Para Oscar Correas, por exemplo, Kelsen esteve mais 

próximo do marxismo do que o próprio Kelsen poderia aceitar, e do que os marxistas 

hoje aceitam: “En efecto, me parece que Kelsen, sobre todo el de los últimos 

escritos, está más cerca del marxismo de lo que él mismo hubiera aceptado, y de lo 

que han aceptado los marxistas” (CORREAS, 2000, p. 1).  

Para reforçar essa compreensão, e tendo como centro a questão da 

democracia, dirá Tarso Genro: 

 
Não é incorreto relembrar [...] que a obra marxiana também gerou duas 
possibilidades de abordagem do fenômeno de Direito e da Política e 
que, pelo menos uma delas, pode complementar-se com Kelsen, tendo 
como centro a questão da Democracia. Trata-se da possibilidade de 

extração da obra de Marx, tanto de uma teoria autocrática (Stucka e Stálin), 
como a possibilidade de extração de uma teoria radical-democrática 
(Renner e Berlinguer), ambas presentes na obra de Marx. (GENRO, 2010, 
grifo nosso). 

 

Essa possibilidade também pode ser vislumbrada no seguinte excerto de 

Wolkmer: “As especificidades dos modelos teóricos antagônicos não invalidam uma 

ou outra aproximação [...] Como adverte Kubech, a 'teoria pura' do Direito [...] pode 

ser de utilidade para qualquer doutrina jurídica, até mesmo para a legalidade 

marxista” (WOLKMER, 2012, p. 168). 

Portanto, nota-se que aquele aguerrido confronto Kelsen/marxismo resta 

minimizado (do ponto de vista da polêmica e da teoria) ao considerarmos a 

permanência da forma estatal para “usos marxistas”.  

Assim, dizer que as teorias kelsenianas serviram a propósitos liberais somente 

tem validade sob uma determinada circunstância histórica. Por outro lado, a própria 

história demonstrou que muito daquele “marxismo estratégico” que havíamos tido 

nas primeiras décadas do século XX se tornou um “marxismo reformista”, nos 

moldes do direito, do Estado, e da democracia kelseniana.   
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4.4 Considerações finais 

 

Este capítulo tratou da relação entre Kelsen e a doutrina marxista, 

demonstrando que ambas as doutrinas criticaram o liberalismo. Também foi possível 

constatar que Kelsen apreende tanto o liberalismo quanto o marxismo como 

doutrinas jusnaturalistas.   

Além disso, o capítulo demonstrou que as concepções “formais-liberais” 

kelsenianas serviram muito bem a objetivos marxistas: se no capítulo sobre Viena e 

Weimar isso já havia sido esboçado, neste capítulo reforçamos essa ideia com a 

exposição do “marximo estratégico”; e num novo contexto, demonstramos ainda 

uma nova prova de que a “legalidade” kelseniana também foi aproveitada por um 

marxismo normativista-stalinista.  

Não se trata aqui de tentar estressar a obra de Kelsen e tentar extrair dela uma 

leitura com viés emancipatório a partir do formalismo de Kelsen. Esta não é a 

proposta da dissertação. Entretanto, se desconsiderarmos os vínculos de origem 

que costumam unir liberalismo e o Estado formal kelseniano, veremos com clareza 

que esse mesmo Estado kelseniano “liberal” serviu muito bem a propósitos políticos 

antiliberais.  
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CAPÍTULO V – TENSÕES ENTRE HANS KELSEN E O LIBERALISMO  

 

5.1 Nota introdutória: resgate do tema central da pesquisa 

 

Na introdução a esta dissertação foi afirmado que não poderíamos iniciar nossa 

discussão sem que antes apresentássemos algumas premissas necessárias à nossa 

abordagem. Fazia-se então necessário, diante da temática abordada, esclarecer ao 

menos três questões fundamentais (capítulo I). Resgatemo-las.  

A primeira delas dizia respeito ao “Kelsen” que escolheríamos como nosso 

objeto de investigação: o Kelsen da TPD, o Kelsen-cidadão? O Kelsen teórico 

político? Diante das “opções”, era preciso estabelecer uma perspectiva acerca da 

leitura que faríamos do autor.  

Optamos por abordar o corpus teórico kelseniano em sua obra jurídico-politica, 

o que implicaria abordar conjuntamente tanto suas teorias do direito e do Estado 

como sua teoria da democracia e ainda, seus escritos políticos sobre o marxismo – 

tudo visto de forma entrelaçada, num bloco único e indivisível.  

Todavia, também era importante para nossos propósitos considerar as 

vicissitudes do Kelsen-homem, do Kelsen-cidadão, do Kelsen-ator político. Assim, 

adicionando esta perspectiva quanto à personalidade de Kelsen àquela da obra 

jurídico-política, passamos a trabalhar com aquilo que chamamos de “doutrina 

kelseniana”. 

A segunda questão fundamental se referia à circunscrição do liberalismo, haja 

vista a enorme gama de perspectivas possíveis a respeito dessa doutrina. Afinal, de 

qual liberalismo estaríamos falando?  

Oferecemos como resposta que o delineamento dessa doutrina se conformaria 

consoante a teorização e as temáticas produzidas pelos autores participantes do 

debate. É dizer: o liberalismo seria aquilo que nossos autores dissessem que era. 

Evidentemente que Hayek ganhou um papel de destaque nesse contexto, já que o 

consideramos nesta pesquisa como um representante da doutrina liberal (ao menos, 

de uma vertente política expressiva dessa doutrina). 

Combinando as duas questões fundamentais numa só, teríamos uma terceira 

questão a ser esclarecida: de que modo seria produzida a investigação sobre as 

relações entre Kelsen (em si mesmo um autor complexo) e o liberalismo (em si 

mesma uma doutrina complexa)? 
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A forma que encontramos para abordar tais relações foi a da delimitação prévia 

de um elemento teórico que servisse como guia central de comparação. Com isso, 

chegamos ao elemento teórico “Estado de Direito”: uma concepção jurídico-política 

capaz de ser identificada tanto na doutrina kelseniana como na doutrina liberal.  

Colocados os antecedentes teóricos necessários para o que viria a seguir, 

abordamos, no capítulo II, os debates ocorridos em Viena e em Weimar; no terceiro 

capítulo, confrontamos Kelsen e Hayek; no quarto, investigamos as relações entre 

Kelsen e o marxismo.  

É então chegada a hora de reunirmos, neste quinto capítulo, os aspectos mais 

relevantes coletados dos três últimos, agregando-os e articulando-os de modo que 

se apresentem na forma de teses inteligíveis, fornecendo um significado coerente 

com a proposta da dissertação. 

 

5.2 Kelsen e o liberalismo: da Europa antiliberal à América anticomunista 

  

Do que foi exposto nos três capítulos precedentes, é possível esquematizar 

“dois momentos” na reconstrução da relação entre Kelsen e o liberalismo, 

considerando, entre outros aspectos, o tempo, o lugar e o contexto político-

ideológico dos debates em que esta relação foi vislumbrada.  

Recuando até as discussões travadas na primeira metade do século XX – entre 

os anos 1920 e 1940 – abordamos os debates ocorridos na Europa do entreguerras 

e identificamos nesse contexto um “primeiro” momento da relação 

Kelsen/liberalismo. Neste, Kelsen é criticado por todos: marxistas, liberais, fascistas 

etc. Mas o mais relevante: Kelsen é visto como um liberal numa Europa “antiliberal”. 

Todavia, algumas observações devem ser feitas quanto aos debates em Viena 

e Weimar, em respeito às suas peculiaridades: enquanto nesta última Kelsen discute 

com teóricos da direita (Schmitt) e da esquerda (Heller), em Viena a discussão está 

centrada no debate com os austromarxistas.  

O debate em Viena é peculiar também por dois motivos que nos interessam 

para a pesquisa: ressalta a aproximação de Kelsen com a socialdemocracia, tanto 

nos aspectos teóricos (neutralidade do Estado, compartilhada por Renner, por 

exemplo) bem como nos aspectos práticos das atitudes políticas (participação na 

criação da constituição de um governo liderado pela esquerda).  
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Outro aspecto de destaque durante o debate nesse período. Tanto em Viena 

como em Weimar, do ponto de vista ideológico, nenhum dos atores defendia 

abertamente o liberalismo. Bem ao contrário. O que se constatava ou era um 

movimento político próximo ao socialismo ou um conjunto de forças ideológicas do 

fascismo e do nazismo (na Áustria, a força política que confrontava o governo de 

Viena era o Partido Social-Cristão, considerado conservador). Mesmo no confronto 

de Kelsen com a teoria marxista, o que se via era um ataque à doutrina liberal.  

A bem da verdade, parece não haver uma definição clara do liberalismo 

combatido àquela época. Nesse sentido, Herrera (1998, pp. 215-216) assevera: “la 

distinción entre liberalismo y democracia de sus críticos no es siempre clara”, e 

referindo-se a um feroz crítico da doutrina, diria: “De hecho Carl Schmitt se refería a 

la socialdemocracia en términos de social-liberal-democracia y hablaba del sozial-

liberalismus de la Segunda internacional”. Quanto a Heller, encontramos a 

expressão “demoliberalismo”. 

De maneira geral, o liberalismo é tido como sinônimo de teoria negativa do 

Estado; ou de apoliticismo, inclusive para Kelsen: “En un ensayo de 1913, Kelsen 

considera que el siglo XIX, dominado por las ciências naturales, había sido una era 

apolítica (un-politisch). El liberalismo, negando al Estado, niega toda política: en 

otros términos, es la liberación de toda política” (HERRERA, 1998, p. 203). Para 

Herrera, as críticas ao liberalismo remetem-se ao liberalismo clássico do século XIX. 

Seja como for, todos os autores do debate tem o liberalismo, em alguma medida, 

como objeto de crítica. 

*** 

Quanto ao “segundo” momento dessa reconstrução da relação entre Kelsen e o 

liberalismo temos o confronto teórico entre Kelsen e Hayek.  

À época dessas discussões – travadas no período do pós-guerra – os dois 

autores já haviam deixado a Europa continental: Kelsen encontrava-se nos Estados 

Unidos desde 1940, onde ficaria até sua morte, em 1973; Hayek, após deixar Viena, 

permanece na Inglaterra no período de 1931 a 1950 e nos Estados Unidos de 1950 

a 1962, retornando à Europa depois disso.  

O contexto político-ideológico apresenta a polarização de duas concepções 

políticas: ascensão de democracias liberais no Ocidente – com a aproximação 

política entre liberalismo e democracia – e a estabilização de um comunismo no 

Oriente, período que se convencionou chamar de Guerra Fria. 
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Neste “segundo” momento do liberalismo, nota-se uma forte manifestação 

econômica na doutrina liberal (ressurgimento das teses do liberalismo econômico no 

interior da teoria), o que muitos chamam de “neoliberalismo”, inclusive com Hayek 

sendo considerado seu representante mais eminente.   

O “Estado liberal”, cuja acusação principal era a de negar a política, surge 

agora numa vertente mais contemporânea como “Estado mínimo” (defendido por 

Hayek) visto em contraposição a um Estado de bem estar social (derivado das ideias 

de John Maynard Keynes). 

Observe-se que Kelsen passa a debater agora com um legítimo representante 

do liberalismo, coisa que até então ainda não havíamos testemunhado. Este aspecto 

é relevante porque passamos a ter uma doutrina liberal cujas ideais são expressos 

efetivamente (através de Hayek), e cujos argumentos se apresentam de maneira tal 

que possam ser contestados por Kelsen; e mais: a doutrina liberal, agora deixando 

de lado seu papel “passivo”, pode também contestar a doutrina kelseniana, e 

considerá-la, como considerou, “antiliberal”, sempre através das formulações 

hayekianas. 

 

5.2.1 Especulações acerca da relação entre Kelsen e o macarthismo 

 

O período pós-bélico fornece ainda outras informações que podem nos servir 

como subsídio para pensar o período e as relações de Kelsen com as ideologias 

mais latentes à época, embora isto não culmine em nenhuma mudança de 

compreensão daquilo que viemos traçando até agora. Segundo Herrera:  

 

Pero la fidelidad de Kelsen a su ideario socialista democrático no será 
desmentida ni aun después de la Segunda Guerra mundial y su instalación 
definitiva en los Estados Unidos, más allá incluso de ciertos ecos de 
maccarthysmo que se han denunciado en algunos de sus escritos 
políticos de esos años. (HERRERA, 1997, p. 82, grifo nosso). 
 

 Essa remissão ao macarthismo merece ser comentada.  

O macarthismo pode ser entendido como um período de intensa “patrulha” 

anticomunista que intencionava extirpar influências marxistas no país (EUA). 

Segundo Losano esse movimento “envenenou a vida americana exatamente de 

1950 a 1953” (LOSANO, 2002, p. 76).94 

                                                             
94 Originalmente, o termo foi utilizado para criticar as ações do senador americano Joseph McCarthy. 
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Sobre esse contexto macarthista, Mario Losano especulará acerca da postura 

de Kelsen quando este não aceitara o convite (feito em 1952) de Umberto 

Campagnolo – único italiano que fora aluno direto de Kelsen (LOSANO, 2013, p. 

296) – para participar da Société Européenne de Culture.  

Antes de tudo, resgatemos a resposta de Kelsen a Campagnolo: 

 

Respondendo à sua carta gentil de 4 de outubro, desejo informar-lhe que 
lastimavelmente não posso tornar-me membro da Société Européenne de 
Culture. Sempre segui o princípio de não pertencer a nenhuma associação 
que – direta ou indiretamente – perseguisse fins políticos. Após uma atenta 
consideração da situação efetivamente existente, cheguei à conclusão de 
não admitir nenhuma exceção a esse princípio [...]. (KELSEN, apud 
LOSANO, 2002, p. 76). 

 
 Vejamos agora a apreciação que Losano faz a respeito do contexto vivido por 

Kelsen:  

 

Por toda a vida, Kelsen fora acusado, pela direita, de ser comunista; pela 
esquerda, de ser reacionário: tendo ultrapassado os setenta anos, 
provavelmente não pretendia correr o risco de ter de explicar ao 
comitê do Senado que se ocupava das ativdades antiamericanas, que a 
Société Européenne de Culture era, não uma organização 
criptocomunista, mas sim um agrupamento de homens livres que 
procuravam possibilitar o diálogo entre as culturas de sistemas 
políticos contrapostos. (LOSANO, 2002, p. 76, grifo nosso). 

 

 Interpretando a recusa de Kelsen ao convite de Campagnolo, Losano levanta a 

suspeita – assim como Herrera o fez – sobre a possível relação dessa postura com 

os ecos de um macarthismo, dizendo: “não seria talvez arbitrário nela vislumbrar o 

árduo peso do macarthismo” (LOSANO, 2002, p. 76).95 

Entretanto, essa suspeita é ainda levantada por Losano quando, referindo-se à 

obra Teoria Comunista do Direito e do Estado, dirá que tal obra “fue mils un peaje 

pagado al maccarthismo que un regreso a la politica”. (LOSANO, apud RUIZ 

MANERO, 1989, p. 120). 

 Pois bem. Já vimos que tanto a resposta de Kelsen a Campagnolo quanto à 

obra Teoria Comunista do Direito e do Estado (TCDE – publicada em 1955) se dão 

no mesmo período histórico em que o comunismo stalinista se encontra firmemente 

                                                             
95 A suspeita quanto ao macarthismo nos foi confirmada verbalmente por Mario Losano quando de 

nosso encontro pessoal. Na ocasião, o mestre italiano estava em visita ao Brasil para as 
conferências sobre Norberto Bobbio: “A tradição da filosofia do direito em Turim e o jovem Bobbio” e 
“A ‘conversão’ de Bobbio à Teoria Pura do Direito”, realizadas nos dias 13 e 15 de outubro na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2014. 
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no poder na União soviética e o movimento macarthista ronda os bastidores da 

Academia nos Estados Unidos (1950-1953). Ressalte-se que a essa época, Kelsen 

já se encontrava estabilizado na América (desde 1940), inclusive tendo obtido a 

cidadania americana no ano de 1945 (KELSEN, 2012). 

Nesse sentido, podemos interpretar que a recusa ao convite de Campagnolo e 

a publicação da obra (TCDE) representariam uma posição ideológica que 

“beneficiasse” a permanência pacífica e sem incômodos de Kelsen nos Estados 

Unidos: talvez Kelsen estivesse “pagando o passaporte americano”, nas palavras de 

Gilberto Bercovici.96 

 Ocorre que há outras interpretações que vislumbram na suspeita de Losano um 

exagero interpretativo. Nesse sentido, dirá Ruiz Manero: “Francamente exagerada 

me parece la observación incidentalmente formulada por Mario G. Losano” (RUIZ 

MANERO, 1989, p. 120). De acordo com Ruiz Manero, essa interpretação poderia 

ter sido direcionada a um autor como Popper, mas não a Kelsen: 

 

Conviene advertir en todo caso – para percibir adecuadamente los límites 
de la evolución ideológica kelseniana en relación con otros intelectuales 
adscribibles a análoga atmosfera cultural – que Kelsen jamás llegó a las 
conclusiones de un Popper, quien, en su Unended Quest, escribe que “una 
cosa tal como el socialismo combinado con la libertad individual [...] no es 
más que un bello sueño [...]; el intento de realizar la igualdad pone en 
peligro la libertad”. [...] Kelsen, bien al contrario, y precisamente el 
mismo año en que publica The Communist Theory of Law, escribe en 
The Foundations of the Democracy que “ni el capitalismo ni el 
socialismo se encuentran conectados por su naturaleza con un 
determinado sistema político. Cada uno de ellos puede instituirse tanto 
bajo un régimen democrático como bajo un régimen autocrático”; en 
explícita polémica contra la afirmación de F. A. Hayek de que la economía 
planificada requiere la supresión de la libertad indica que, en este orden de 
cosas “el experimento ruso, limitado a una gran potencia y algunos 
pequenos satélites, y al lapso de una sola generación, no prueba nada”; y, 
finalmente, aludiendo a “los ideólogos del socialismo no marxista [que 
sostienen que] la democracia debe combinarse con el socialismo” comenta: 
“personalmente no soy contrario a este programa político y creo que la 
democracia es compatible con el socialismo”. (RUIZ MANERO, 1989, p. 
120, grifo nosso). 
 

De fato, reside aí uma boa polêmica, com fortes argumentos dos dois lados. As 

observações de Losano são pertinentes se vislumbrarmos uma preocupação de 

Kelsen com sua estadia nos Estados Unidos à época do macarthismo. Entretanto, 

os argumentos defendidos por Ruiz Manero também desfrutam de grande força de 

convencimento.  

                                                             
96 Expressa em comunicação oral. 
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Ao ressaltar o fato de que Fundamentos da Democracia foi publicado no 

mesmo ano de Teoria Comunista do Direito e do Estado, ou seja, 1955, Ruiz Manero 

insinua que se a intenção de Kelsen fosse a de se proteger do movimento 

macarthista, não teria nem esboçado, na polêmica com Hayek, qualquer tipo de 

“simpatia” com uma desvinculação entre liberdade política e liberdade econômica.  

*** 

Outro episódio que reforça a polêmica do macarthismo diz respeito à obra de 

Kelsen intitulada Secular Religion.  

Tendo sido escrita (em inglês) por Kelsen durante cerca de dez anos e 

entregue à imprensa em 1964, devido a vários problemas a obra não foi publicada 

naquela época – mantendo-se inédita até 2012. Na obra, entre outros autores, 

Kelsen “defende” Karl Marx. O professor Andityas Soares de Moura Costa Matos 

(2013, p. 318) nos informa sobre a questão: 

 

A defesa que Kelsen faz da doutrina econômica de Marx é tão rigorosa e 
consistente que, segundo alguns, teria sido uma das principais razões que 
impediram a publicação de Secular Religion em 1964 nos Estados Unidos 
da América, eis que poderia levantar dúvidas sobre as posições políticas do 
judeu emigrado Kelsen, o que certamente não era aconselhável no auge da 
guerra fria e no contexto da paranóia gerada pelo macarthismo. 

 

Observe-se que, novamente, surge a questão da polêmica do macarthismo 

rondando os escritos de Kelsen.  

De qualquer maneira, do que fica desta seção é uma reflexão que nos indica 

ao menos uma coisa: se a relação de Kelsen com o liberalismo fosse tão óbvia como 

consta da tradição jurídico-política, muito provavelmente estas especulações não 

precisariam ser feitas, afinal, sendo um “representante” da doutrina liberal, Kelsen 

estaria distante de quaisquer acusações de “comunista” e bem longe dos “ecos de 

macarthismo”.  

 

5.2.2 Kelsen e a doutrina burguesa: padrão passível de comparação 

  

Pois bem, colocando à parte toda sorte de especulações acerca da relação 

entre Kelsen e o macarthismo, a caracterização que produzimos sobre esses “dois” 

momentos (debate do entre guerras e debate do pós-guerra) serve-nos para a 

realização de três objetivos específicos:  
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O primeiro de nossos propósitos está em demonstrar que há certa 

continuidade na postura (crítica) de Kelsen quanto ao liberalismo, ainda que se 

possa considerá-la minorada no segundo período, com insinuações de algum 

liberalismo em sua teoria democrática. O fato inquestionável é que, seja na Europa 

antiliberal, seja na América anticomunista, Kelsen é antijusnaturalista (recorde-se 

que Kelsen enxerga no liberalismo uma doutrina de direito natural). Esta 

consideração serve para rebater a possíveis objeções quanto a rupturas 

circunstanciais na crítica ideológica de Kelsen.  

O segundo objetivo reside na demonstração de que também há continuidade 

doutrinária no liberalismo, ainda que sua teorização sobre o mercado se sobressaia 

no período do pós-guerra, dando azo ao que se chamou de neoliberalismo. 

Portanto, não há de se falar em uma mudança drástica na doutrina liberal que lhe 

impute rupturas doutrinárias. 

O terceiro objetivo reside na demonstração de que as associações entre 

Kelsen e o liberalismo são encontradas em ambos os contextos e que podem ser 

consideradas sem que se precise recorrer a conjecturas específicas: ora essa 

associação se expressa por uma insinuação a um valor político convergente 

(liberdade, propriedade), ora em razão dos métodos utilizados e de seus resultados 

(relativismo axiológico e apoliticidade, respectivamente).  

No entanto, é possível encontrar uma constância vinculativa nos dois 

momentos e um padrão de associação que, com tom sempre pejorativo, tende a 

caracterizar Kelsen e suas teorias como uma espécie de serviçais da doutrina 

liberal. Portanto, a vinculação Kelsen/liberalismo pode ser apreciada ainda que num 

contexto de distância espaço-temporal consideravelmente longa.  

Através da realização desses três objetivos, acreditamos ter formatado um 

contexto capaz de reunir e uniformizar a relação Kelsen-liberalismo, superando 

possíveis obstáculos que se colocariam como impeditidos de uma comparação entre 

doutrinas. Com isso, torna-se possível uma investigação mais detida nas duas 

ordens de críticas que vinculam Kelsen à doutrina liberal: uma ordem de crítica que 

vincula as doutrinas kelseniana e liberal sugerindo basicamente que ambas 

defendem os mesmos ideias políticos; e uma outra ordem de críticas, que busca 

fundamento para tal vínculo nas premissas, nos métodos e na interpretação dos 

resultados oriundos desse processo. Comecemos com a primeira, que pode ser 

considerada mais evidente e também mais fácil de ser questionada. 
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5.3 Kelsen, Hayek e o liberalismo: vínculo pelo valor político defendido 

 

 Boa parte das vezes, quando se articula uma vinculação entre Kelsen e a 

doutrina liberal, faz-se referência aos valores políticos mais evidentes que estariam 

sendo perseguidos por essas doutrinas. Nesse sentido, dir-se-á: a doutrina 

kelseniana é liberal porque defende um valor político liberal. Logo, se Kelsen 

argumenta em favor da liberdade, Kelsen é liberal. É este tipo de crítica, aqui 

estereotipada em prol do didatismo, que mais nos interessa nesta seção.   

 A maneira mais simples de desvendar a pertinência de uma vinculação 

produzida nesses termos é exatamente a de se estabelecer uma comparação direta 

entre as doutrinas (kelseniana e liberal) no que se refere a seus conteúdos políticos 

referenciados.  

Em verdade, isso foi o que nos propomos a realizar no capítulo III, quando 

confrontamos Kelsen e Hayek. No entanto, esta vinculação fica mais evidente 

quando a colocamos sob a forma de uma “sistematização temática de confronto 

direto”, expondo sucintamente o tema e as ideias correspondentes a ele consoante 

cada doutrina (kelseniana e liberal). É o que faremos logo a seguir. 

   

5.3.1 Rechtsstaat, a liberdade e a propriedade 

   

A concepção de Estado de Direito em Kelsen é a mesma em Hayek e nos 

liberais em geral? Não. Para a doutrina kelseniana, o termo “Estado de Direito” é 

“pleonasmo”, pois havendo identidade conceitual entre Estado e direito, a locução 

não faz sentido. O Rechtsstaat kelseniano é formal, não havendo conteúdo pré-

definido. O Rechtsstaat liberal tem, no mínimo, alguns princípios valorativos 

apriorísticos. 

De acordo com Kelsen, o “Estado” é simplesmente uma técnica social. Kelsen 

repudia qualquer afirmação que condicione o conteúdo do conceito a uma 

determinada ideologia. Assim, qualquer organização estatal moderna, seja ela 

liberal, democrática ou autoritária é definida como um Estado “de Direito”. Afinal:  

 

The Rechtsstaat as conceived by integral liberalism is founded upon 
justice, the Rechtsstaat as conceived by Kelsen is indifferent to justice. 

By definition, moreover, every state, according to Kelsen's formula, is a 
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Rechtsstaat, since every state is identical with a particular legal order. 
(HALLOWELL, 1946, p. 98, grifo nossso). 

 

Especificamente sobre o conceito liberal de Estado, Kelsen afirma: “A definição 

liberal do Estado de Direito nada mais é que um efeito ilusório do discurso político-

jurídico”. Para Kelsen, se a burguesia tolera o Estado é porque vê nele um 

instrumento eficaz para a defesa da propriedade privada (KELSEN, 1982, p. 367). 

Diferentemente de Kelsen, para Hayek, assim como para grande parte da 

doutrina liberal, o conceito de Rechtsstaat carrega em seu significado original 

princípios que implicam limitação do poder de legislar. 

A respeito da comparação entre esse Estado de Direito liberal e o Estado de 

Kelsen, Norberto Bobbio caracteriza o primeiro em sentido forte (liberal) e o 

segundo, kelseniano, em sentido fraquíssimo. Nesse sentido, a doutrina liberal não 

encara o Estado de Direito somente na sua subordinação dos poderes às leis gerais 

(limite apenas formal), mas também ao limite material do reconhecimento de alguns 

direitos fundamentais considerados invioláveis.  

*** 

A concepção de “liberdade” em Kelsen é a mesma em Hayek e nos liberais em 

geral? Não. Para autores como Hayek, a preocupação central está em impor limites 

para a atuação estatal, seja no aspecto político, seja no aspecto econômico. A 

liberdade é o ponto de partida teórico para o liberalismo, sendo o individualismo seu 

pressuposto. Observe-se, inclusive, que Hayek acusará os positivistas de 

promoverem uma redução da liberdade. 

Hayek se apoia na tradição que vem de Locke, e resgata-o: “a autoridade 

legislativa é uma autoridade para atuar de uma determinada maneira [...]; os que 

exercem essa autoridade devem fazer somente normas gerais”. Nota-se que Hayek 

dá mais peso para aquilo que Constant chamava de liberdade dos modernos, 

conceituação retomada por Isaiah Berlin como liberdade negativa.97 

Kelsen, teorizando sobre o tema, expõe que é esta a ideia originária da 

liberdade, o ideal anti-social do não-estar-sujeito à vinculação normativa, que leva a 

exigir que a competência do Estado seja reduzida a um mínimo, isto é, que o 

conteúdo das normas que constituem a ordem jurídica seja modelado por forma tal 

                                                             
97Em Dois Conceitos de Liberdade (1955), Berlin realiza uma categorização do conceito de liberdade 

dentro da tradição da filosofia política por meio de uma dicotomização entre uma designação 
negativa e outra positiva da liberdade e, desse modo, possibilita uma maior compreensão das 
controvérsias que envolvem o conceito de liberdade e das disputas em torno de seu significado. 
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que a liberdade individual das pessoas sujeitas à esta ordem seja restringida o 

menos possível. 

Ocorre que Kelsen repudia esse postulado individualista de que o homem não 

deve estar submetido a qualquer ordem normativa que regule a sua conduta em face 

de outros e limite, consequentemente, sua liberdade individual (KELSEN, 2001, p. 

81-84). 

Nesse sentido, Kelsen compreende a liberdade “negativa” como sendo um 

princípio “associal, anti-social mesmo” e por isso, assevera: a “ideia de liberdade tem 

de sofrer transformação”; a “liberdade individual tem de transformar-se em liberdade 

social” (KELSEN, 2001, p. 81-82). 

Observe-se que Kelsen, ao contrário de Hayek, se apega à tradição associada 

a Rousseau (liberdade pública), pois a liberdade individual, para Kelsen, “é negação 

de tudo aquilo que é social e político” (LOSANO, 2013, p. 395). 

*** 

A concepção de “propriedade” em Kelsen é a mesma em Hayek e nos liberais 

em geral? Não. Consideremos o tema da propriedade privada com um pouco mais 

ênfase, já que a tradição jurídico-política imputa a Kelsen a pecha de liberal parece 

ignorar a posição de Kelsen a respeito desse valor político liberal. 

Para Hayek, a propriedade é um valor fundamental; a propriedade garante 

liberdade e vincula-se ao capitalismo ao passo que há uma indissocialidade entre 

liberdade política e liberdade econômica. O Estado de Direito garante a tríade 

direito/liberdade/propriedade. E, enfatizemos, a propriedade não é valor fundamental 

apenas para Hayek, mas para grande parte dos liberais. 

Parece-nos mesmo razoável afirmar que a maioria dos autores de cunho liberal 

compartilha a ideia de que a defesa da propriedade privada é uma condição sine 

qua non para formatar a doutrina: trata-se de um requisito fundamental, haja vista a 

necessidade prática da liberdade política e econômica (liberdade de contrato e a 

liberdade de comércio, por exemplo). 

Esta ideia é compartilhada pelo famoso economista e filósofo político, Ludwig 

von Mises, o fundador da chamada Escola Austríaca de Economia e, inclusive, 

professor do autor eleito como representante da doutrina liberal nesta dissertação, 

Hayek. Nas palavras de Mises: 

 
O programa do liberalismo, se pudermos condensá-lo em uma única 
palavra, se resumiria no termo “propriedade”, isto é, a propriedade 
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privada dos meios de produção (pois, no que se refere às mercadorias 
prontas para o consumo, a propriedade privada é um fato, e isto não é 
questionado pelos socialistas e comunistas). Todas as outras exigências do 
liberalismo resultam deste requisito fundamental. (VON MISES, 2010b, p. 
50, grifo nosso) 

 

Em outro trecho, encontramos o desenvolvimento desse argumento: 

 

Os liberais mantêm a opinião de que o único sistema de cooperação 
humana que, de fato, funciona numa sociedade baseada na divisão de 
trabalho, é a propriedade privada dos meios de produção. Argumentam que 
o socialismo, como um sistema totalmente abrangente, que engloba todos 
os meios de produção, não funciona, e que a aplicação do princípio 
socialista a uma parte dos meios de produção, embora não seja impossível, 
naturalmente, leva a uma redução da produtividade do trabalho, de tal modo 
que; longe de criar maior riqueza, ao contrário, necessariamente, causa o 
efeito da diminuição da riqueza. (VON MISES, 2010b, p. 50). 

 

De fato, mesmo nos casos em que a propriedade não é teorizada, ela 

caracteriza-se como essencial a uma visão liberal de sociedade:  

 
A propriedade privada como um tema central de preocupação liberal, 
justificado em uma tratativa separada e minuciosa, é indiscutivelmente um 
fenômeno relativamente recente. [...] Apesar do que foi dito até agora, 
todavia, é errado supor que a propriedade constitui um espaço vazio na 
consciência liberal. Muitos pensadores liberais tratam a propriedade com 
seriedade mesmo que seja só de passagem. A complexidade pode não 
ser sempre clara, mas há um consenso de que uma ordem liberal não 
pode existir sem a propriedade privada e que existem muitas razões 
pelas quais este é o caso. (MELNIK,2009, p. 23-25, grifo nosso). 

 

Portanto, ainda que outros liberais possam não ser tão categóricos assim como 

o foram Mises e Hayek, é plausível e razoável crer que consideram a propriedade e 

a liberdade como um ponto central do liberalismo.  

Mas e o Kelsen “liberal”, o que tem a dizer sobre isso? Vejamos: 

 

Si el liberalismo no niega completamente al Estado, sino que lo tolera, se 
debe al hecho de que sigue reconociendo siempre em él uma defensa de su 
sagrada propiedad privada, al hecho de que la clase, cuya expresión 
intelectual es el liberalismo, encuentra em el Estado su ventaja, no 
ciertamente desde el punto de vista político aun que sí desde el punto de 
vista económico. (KELSEN, 1982, p. 367). 

 

Já vimos que, para Kelsen, as concepções de Estado e de direito não 

comportam um conteúdo pré-determinado que garanta direitos e, portanto, Kelsen 

não pressupõe a defesa da propriedade, nem pública, nem privada. Para Kelsen, a 

propriedade privada é uma instituição baseada no Direito natural; é “direito 
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subjetivo”, mera aspiração ideológica; a propriedade, bem como os direitos 

adquiridos, é um dogma político jusnaturalista.  

Nesse sentido, este “direito” à propriedade pode muito bem ser limitado ou 

extinto, a depender da legislação; o mesmo ocorre com “direitos à indenização”, pois 

para Kelsen, nem há uma relação necessária entre liberdade e propriedade, como 

querem os liberais. Kelsen recupera, criticamente, a filosofia política de Locke e 

argumenta que pode haver liberdade sem que se tenha propriedade, pois não se 

trata de uma relação necessária (KELSEN, 2000, p. 283 e ss.). Genericamente, 

pode-se dizer que enquanto Hayek e os liberais seguem a tradição de Locke (Estado 

é criação do direito para garantir propriedade), Kelsen segue Hobbes (propriedade é 

criação do Estado). 

*** 

Conforme foi observado, a doutrina liberal se baseia num conceito de Estado 

de Direito que deseja a garantia da liberdade individual e a proteção da propriedade 

privada, através da segurança jurídica fornecida pelo Estado.  

Tais aspectos, embora vistos primeiramente através da ótica de Hayek, são 

aqui pensados como delineadores efetivos da doutrina liberal (que até então vinha 

sendo apresentada como algo um tanto abstrato), pois são considerados fora da 

zona de polêmica capaz de deslegitimá-la como tal. Ou seja, argumenta-se aqui que 

dificilmente uma doutrina “liberal” não os consideraria relevantes. 

A seguir, sistematizamos esses e alguns outros elementos comparativos que, 

embora não tenham sido comentados em particular neste capítulo, já estavam 

presentes no debate e que de alguma forma giram em torno de nosso elemento 

central, o Estado de Direito, seja informando-o (como o faz a “tradição filosófica”), 

seja como objetivo a ser realizável por ele (como a “propriedade privada”).  
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Quadro comparativo Hayek/Kelsen 

TEMA DOUTRINA LIBERAL DOUTRINA 

KELSENIANA 

Tradição filosófica Iluminismo 

escocês/britânico 

Iluminismo continental 

Individualismo Matiz predominantemente 

individualista 

Matiz predominantemente 

social 

Metodologia Empirista Racionalista 

Teoria social Evolucionismo Construtivismo 

Direito Abordagem evolucionista Abordagem racional 

Estado A serviço do direito A própria ordem jurídica 

Rechtsstaat Formal-Substantivo Formal 

Regime político Que respeite a liberdade 

individual 

Democracia 

Sistema de governo  Parlamentarismo Parlamentarismo 

Lei Fundamentalmente 

Natural  

Àquela positivada pelo 

Estado  

Norma Gerais e reconhecidas 

pelo legislador 

Ato de vontade criado por 

vários órgãos  

Conteúdo normativo Necessariamente liberal Indiferente 

Poder do legislador  Necessariamente limitado Ilimitado  

Teoria do direito Historicismo Positivismo 

Teoria da interpretação Dedução racional Ato volitivo 

Liberdade Individual e negativa Social e positiva 

Propriedade Privada Direito natural pré-jurídico Uma aspiração ideológica 

Segurança e certeza 

jurídicas 

Razão de existência do 

Estado 

Mera aspiração não 

realizável 

Sistema econômico Capitalismo Capitalismo ou Socialismo 

Direito Público/Privado Direito Público mínimo Todo direito é Direito 

Público 

Democracia Ameaça à liberdade 

individual 

Único regime compatível 

com o relativismo  

Democracia e Sistema 

econômico 

Vínculo necessário com 

capitalismo 

Não há vínculo necessário 

Liberalismo político e 

econômico 

Vínculo necessário Não há vínculo necessário 

Positivismo jurídico Ideologia socialista Doutrina que estuda o 

direito posto pelo Estado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

*** 
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Ainda que se tenha produzido algum esforço teórico no sentido de demonstrar 

que existem certos distanciamentos entre Kelsen e o liberalismo, debruçar-se sobre 

perspectivas kelsenianas e liberais sobre os mesmos temas, contrapondo os 

entendimentos que se tem deles, não significa esgotar a comparação entre as 

doutrinas. É preciso analisar outras possíveis formas de vinculações. Por isso, há 

muito ainda que precisa ser dito. 

Sendo assim, o propósito da próxima seção é resgatar e analisar outros 

motivos essenciais pelos quais a doutrina de Kelsen é tida como liberal, 

independentemente das divergências que apontamos até agora. A análise passa 

então para uma perspectiva que vincula a doutrina kelseniana e a doutrina liberal 

através do ferramental utilizado por ambas. Deliberadamente, analisaremos a seguir 

a crítica que vincula o “método” da doutrina kelseniana à doutrina liberal, e não mais 

o valor político que cada uma possa defender explicitamente.  

 

5.4 Liberalismo, positivismo jurídico e Kelsen: o vínculo pelo método 

 

 Em face de seu apreço pela ciência, Kelsen insiste em não se posicionar 

politicamente. Recuperemos alguns excertos de autoria do autor que reforçam essa 

postura. 

 A respeito de uma atuação político-partidária, Kelsen esclarece: “um professor 

e pesquisador no campo das ciências sociais não deve se filiar a partido nenhum, 

pois a filiação a um partido prejudica a independência científica”. (KELSEN, 2012, p. 

71). Em outro momento: “tenho toda a simpatia por um partido socialista [...] Porém, 

mais forte do que essa simpatia era e é minha necessidade de independência 

partidária na minha profissão” (KELSEN, 2012, p. 72).  

De fato, a ciência sempre ronda as asserções de Kelsen, estejam elas tratando 

da democracia ou do direito. Quanto à primeira: “Do ponto de vista da ciência, livre 

de quaisquer julgamentos valorativos, morais ou políticos, a democracia...”; quanto 

ao segundo: “[...] O problema do Direito, na condição de problema científico...”, 

(KELSEN, 1998b, p. 8). Acerca da TPD, Kelsen assevera tratar-se de ciência e não 

de politica: “Como ciência, [...] recusa-se, particularmente, a servir a quaisquer 

interesses políticos, fornecendo-lhes as “ideologias” por intermédio das quais a 

ordem social vigente é legitimada ou desqualificada” (KELSEN, 1998a, p. 75). 
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Ao escrever sobre justiça, Kelsen declara seu apreço à ciência: “uma vez que a 

ciência é minha profissão e, portanto, a coisa mais importante em minha vida, trata-

se daquela justiça sob cuja proteção a ciência pode prosperar e, ao lado dela, a 

verdade e a sinceridade” (KELSEN, p. 25). 

Valendo-se de sua concepção de ciência, Kelsen sempre foi rigoroso quanto ao 

método, mais precisamente quanto à aplicação de sua “pureza metodológica como 

garantia da objetividade de uma ciência do direito autônoma”.  Essa pureza se deixa 

explicar por três dimensões: (i) refere-se ao “método de conhecimento”; (ii) tem 

como atributo um caráter de “objetividade” e; (iii) de descrição do objeto a ser 

conhecido. 

Em verdade, esta preocupação com o método não é só uma característica 

kelseniana. Explica Ronaldo Porto Macedo Jr. que “um dos traços distintivos do 

chamado ‘pensamento filosófico ocidental’ reside na sua obsessão pelo método e 

pelo enfrentamento direto da questão das condições de possibilidade do 

conhecimento verdadeiro” (MACEDO JUNIOR, 2012, p. 95).  

Voltando a Kelsen, a princípio sua estratégia “formalista” está na sua 

abordagem teórica do Estado e do direito, que visa superar divergências politicas e 

manter-se sob aspectos estritamente técnico-formais. Faz isso se valendo da 

ausência de emissão de juízos de valor (neutralidade axiológica) e da ausência de 

considerações sobre questões de conteúdo normativo (formalismo).  

 Neste contexto, convém indagar: não será exatamente em razão deste método 

científico que a doutrina de Kelsen é constantemente associada à doutrina liberal? 

Não será exatamente por esse motivo, ou seja, a desconsideração do valor e da 

realidade social, que a doutrina kelseniana se vincula ao liberalismo?  

Observe-se que entre as formulações que imputam a pecha de liberal à 

doutrina kelseniana quase sempre contém subjacentes referências aos aspectos 

dessa ausência de valor (neutralidade axiológica) e dessa ahistoricidade 

(formalismo). Estas características kelsenianas (principalmente da TPD) seriam 

vistas em concordância com a proposta liberal de “não discutir a política” e de “isolar 

o Estado da realidade social”, de “esconder o conflito social”.  

Encontramos assim uma segunda ordem de críticas a Kelsen, que associa sua 

doutrina ao liberalismo não propriamente pelos valores substantivos supostamente 

defendidos por ambos, mas sim pela semelhança de seus métodos e as possíveis 

consequências de suas aplicações. 
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Por isso, a questão aqui passa a ser a de perquirir por similitudes entre as 

doutrinas em suas próprias premissas metodológicas. Não se trata agora de verificar 

o que propugna uma doutrina explicitamente (como quais são os valores específicos 

que se deseja ver protegidos através do Estado), mas sim na apreensão de 

pressupostos e de significados dessas doutrinas e de suas aplicações efetivas no 

plano prático. Tudo isto de uma perspectiva externa a elas. É dizer: pouco importa 

aqui o que diz ou deixa de dizer cada autor (Kelsen ou Hayek) sobre sua própria 

doutrina. A reflexão é externa; é nossa, e não deles. 

Assim, a vinculação entre a doutrina kelseniana e a doutrina liberal pode ser 

vista, por exemplo, como derivada de uma inferência entre uma concepção filosófica 

(relativismo axiológico), uma teoria jurídica (positivismo jurídico) e uma doutrina 

política (liberalismo). Essa relação, também pode ser vista, estereotipadamente, nas 

seguintes assertivas: “o positivismo serve ao liberalismo em função de seu 

relativismo”; “o relativismo filosófico e axiológico conduz ao liberalismo político e ao 

positivismo jurídico”; “o relativismo, o positivismo e o liberalismo combinados levam à 

apoliticidade”.  

   

5.4.1 Estado de Direito: origem e metodologia aplicada 

 

Comecemos por recordar um conceito básico de Estado de Direito, apoiados 

em Bobbio (2000b, p. 216): “Estado de Direito” é o Estado limitado pelo direito, ou 

seja, o estado cujo poder é exercido nas formas do direito e com garantias jurídicas 

preestabelecidas; e, nesta acepção, contrapõe-se ao Estado absoluto”.98 

Ressalte-se, a seguir, a ligação essencial entre Estado de Direito e seu caráter 

“liberal”, através da consideração produzida pelo professor Dimitri Dimoulis:  

  
[...] do ponto de vista politico, a teoria que mais corresponde ao Estado 
de Direito é de cunho liberal-individualista. Identifica como virtudes 

fundamentais do ordenamento jurídico a clareza, a estabilidade e a 
generalidade das normas e apresenta/legitima o sistema jurídico que segue 
essas orientações como garantia da liberdade e/ou da dignidade humana, 
ocultando as preocupações com a justiça social e com a qualidade da 
democracia. (DIMOULIS, 2011, p. 113, grifo nosso).  

 

                                                             
98 Um segundo conceito é oferecido por Bobbio em Direito e estado no pensamento de Emanuel 

Kant: “Estado de direito” é o estado que tem como função principal e específica a instituição de um 
estado jurídico, ou seja, de um estado no qual, segundo a definição kantiana do direito, cada um 
possa existir com outros segundo uma lei universal; e, nessa acepção, contrapõe-se ao estado do 
eudemonismo. (BOBBIO, 2000b, p. 216). 



158 
 

 Observe-se que as razões de adesão a um Estado de Direito giram em torno 

da necessidade de estabilidade das relações sociais, uma aspiração comumente 

perseguida pela doutrina liberal. Essa aspiração – e sua sugerida concretização – 

pode ser vista através de um raciocínio singelo, mas de crucial significado para a 

história jurídico-política: em face de uma sociedade pluralista, liberta dos laços 

feudais, a necessidade da burguesia era a de garantir um padrão objetivo de 

resolução de conflitos que protegesse seus interesses privados do arbítrio de um 

poder ilimitado. Essa construção “jurídica” ficaria conhecida como “Estado de 

Direito”. 

  

5.4.2 O Positivismo jurídico como sendo a doutrina jurídica do liberalismo 

  

Pois bem. A ideologia da burguesia busca alcançar segurança nas relações 

sociais a fim de proteger seus interesses privados. Mas de que maneira? Nas 

palavras de Barzotto: 

 

Esta é a missão histórica que o liberalismo confiou ao positivismo jurídico: 
garantir a segurança nas relações sociais por meio de um conceito de 
direito perfeitamente delimitado em relação à moral e à política, 
resguardando o direito das ameaças representadas pelo pluralismo 
axiológico e pelo arbítrio estatal. (BARZOTTO, 2003, p. 15).   

 

 De fato, a associação entre o positivismo jurídico e as concepções liberais 

pode ser vista através de teses que se apoiam no surgimento do Estado de Direito. 

Assim, o Estado de Direito teria sido concebido formalmente como sinônimo de 

garantia da propriedade e de algumas liberdades individuais clássicas (DIMOULIS, 

2011, p. 102).99 

 Nesse mesmo sentido, a dogmática jurídica, instrumento do positivismo jurídico 

se mostra a serviço da doutrina liberal. Segundo a análise de José Eduardo Faria: 

 
[...] a dogmática jurídica não pode ser vista apenas como o produto ou 
resultado de uma evolução universal de conceitos e métodos através da 
história do pensamento científico. Ela deve ser entendida, também, como 
resposta a certos imperativos institucionais que permeiam, moldam e 
conformam a própria cultura jurídica de natureza positivista e de 
inspiração liberal. Dito de outra maneira, a dogmática não se limita 

somente a um enfoque determinado das questões fundamentais da Ciência 
do Direito – representa, igualmente, uma atitude ideológica que lhe serve de 

                                                             
99 Bobbio, em seu clássico sobre o positivismo jurídico (2006), resgata com clareza todo esse 

contexto histórico de positivação do direito natural. 
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base e um ethos cultural específico. (FARIA, 1988, p. 24 apud ANDRADE, 
1996, p. 23, grifo nosso). 

 

 O professor Ari Marcelo Solon nos informa um pouco mais sobre as 

abordagens acerca da dogmática:  

Nas últimas décadas do século XX, as tentativas de reforma da ciência 
jurídica dogmática ou mesmo a criação de uma nova ciência do direito 
moveram-se em duas direções opostas que podemos chamar: 
“conservadora” e “radical”. Os adeptos da primeira corrente aceitam a 
concepção do direito como um conjunto de normas ou imperativos do 
“dever-ser” (mas não necessariamente como uma categoria Kantiana) e 
tentam, no âmbito da dogmática jurídica uma revisão de seus conceitos 
fundamentais ou a adaptação destes conceitos às novas conquistas da 
teoria do conhecimento. Objeto da segunda corrente, a “radical”, é a 
superação da própria dogmática jurídica como nas teorias sociológicas do 
direito que atacam o “dogma” da função normativa, imperativa do direito. 
(SOLON, 2000b, p. 88).100 
 

 Conforme se poderia intuir, a Teoria Geral do Direito não permaneceria imune 

a essa vinculação ao liberalismo. Segundo o filósofo marxista Alysson Leandro 

Mascaro (2002, p. 135), esta teoria trata-se do berço da vitória “de um amplo 

aspecto de dominação política, econômica e social de molde liberal, que vê nas 

instituições a salvaguarda das relações sociais e, fundamentalmente, a salvaguarda 

do capital”.  

 Essa leitura crítica marxista ressalta a questão da “igualdade jurídica”, que 

oculta as reais desigualdades de classes e a categoria do “sujeito de direito”, que 

garante que o indivíduo se torne mercadoria. No fundo, a “teoria normativista”, ao 

desprezar a realidade social, apresenta o direito apenas como um conjunto de 

normas garantidas pelo poder coercitivo do Estado. É o “fetichismo da norma”. 

 Mas não são somente leituras marxistas que fazem essa associação entre 

positivismo e liberalismo. Resgate-se as lições de Tércio Sampaio Ferraz Junior: 

 
O positivismo jurídico, na verdade, não foi apenas uma tendência 
científica, mas também esteve ligado, inegavelmente, à necessidade de 
segurança da sociedade burguesa. O período anterior à Revolução 

Francesa caracterizara-se pelo enfraquecimento da Justiça, mediante o 
arbítrio inconstante do poder de força, provocando a insegurança das 
decisões judiciárias. A primeira crítica a esta situação veio do círculo dos 
pensadores iluministas. A exigência de uma sistematização do Direito 

                                                             
100 Sobre o tema, dirá Leonel Severo Rocha: “Assim sendo, num primeiro momento, na modernidade, 

o normativismo surge como um sistema jurídico fechado, em que as normas válidas se relacionam 
com outras normas, formando um sistema dogmático hierarquizado; e, num segundo momento, na 
globalização, surgem hermenêuticas que dizem que as normas jurídicas, no sentido kelseniano, no 
sentido tradicional, não são mais possíveis, que é preciso haver uma noção mais alargada, uma 
noção mais ampla que inclua também regras, princípios, diretrizes políticas, com uma participação 
maior da sociedade” (ROCHA, 2005, pp. 25-26). 
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acabou por impor aos juristas a valorização do preceito legal no julgamento 
de fatos vitais decisivos. (FERRAZ JR., 1980, p. 32, grifo nosso). 

 
 De fato, como afirma Losano (2010, p. 191), “determinadas teorias do direito se 

revelam adequadas mais a certos ordenamentos políticos que a outros”.  

 Essa relação encontra-se muito bem estilizada neste excerto de Machado 

Neto, que inclusive inclui a teoria de Kelsen na observação:  

 
Se o jusnaturalismo racionalista foi a expressão do mundo burguês em 
ascensão, o historicismo jurídico, a cobertura ideológica da contra-revolução 
no mundo jurídico, o legalismo exegético, a repercussão ideológica da 
burguesia recém-instalada no poder social e político [...], o relativismo da 
teoria pura de Kelsen o pensamento solidário com o período de 
transição e decadência da civilização liberal-burguesa em que 
vivemos. (MACHADO NETO, 1975, p. 135, grifo nosso). 
 

 Consoante pode ser apreendido – e generalizando o conteúdo dos excertos –, 

há certa vinculação entre “positivismo jurídico”, “dogmática jurídica” e “teoria geral do 

direito” ao liberalismo, doutrina oficial da burguesia. Em particular, vimos uma 

vinculação entre relativismo/positivismo/liberalismo através da relação entre 

“legalismo exegético” e “burguesia”; “relativismo kelseniano” e “civilização liberal-

burguesa”.101  

 Disto tudo, extrai-se exemplos ilustrativos de como podem ocorrer articulações 

derivadas do vínculo expresso no tema desta seção (5.4: Liberalismo, positivismo 

jurídico e Kelsen: vínculo pelo método). No entanto, é preciso cuidado em acatar 

essas vinculações, pois elas podem se tratar ora de perspectivas históricas, ora de 

uma reflexão superficial que não atente para certas peculiaridades teóricas.  

 Para se ter ideia do perigo dessas vinculações, basta considerar um exemplo 

que vincula apenas dois desses elementos: teorias jurídicas e concepções políticas. 

Vejamos. 

 Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy (2005) nos revela que duas vertentes do 

realismo jurídico nos Estados Unidos atuaram com ideologias opostas: o movimento 

Critical Legal Studies e o movimento Law and Economics: enquanto o primeiro 

identificava-se com posições “alternativas e de esquerda”, o segundo tendia a 

vincular-se ao “neoliberalismo”. 

                                                             
101 Para uma crítica ao positivismo jurídico veja Luis Fernando Barzotto: Positivismo jurídico 

contemporâneo: uma introdução a Kelsen, Ross e Hart (2003). Para uma defesa do positivismo 
jurídico veja Dimitri Dimoulis: Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do 
pragmantismo jurídico-político, 2006. 
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 Observe-se dois aspectos da questão: primeiro, que uma mesma teoria jurídica 

(realismo jurídico) apresenta mais de uma vertente; segundo, que tais vertentes – de 

uma “mesma” teoria jurídica, repita-se – foram utilizadas por duas concepções 

políticas distintas e, a propósito, concorrentes. Isto demonstra que vinculações 

automáticas, carentes de reflexão teórica, não se sustentam diante da primeira 

refutação.  

 Assim, antes de se vincular o positivismo jurídico a qualquer concepção política 

é preciso, primeiramente, delimitar “uma” dimensão do positivismo jurídico (pois 

existem várias dimensões de um mesmo positivismo); e ainda, delimitar “uma” 

vertente de positivismo (pois existem várias delas).   

 Quanto às dimensões, basta observar a classificação de Bobbio (2006) quanto 

a um positivismo como teoria, como ideologia, e como método. Quanto às vertentes, 

podemos falar em positivismo jurídico “latu sensu”, positivismo jurídico “sctricto 

sensu”, positivismo jurídico “exclusivo”, positivismo jurídico “inclusivo” (DIMOULIS, 

2006, p. 65 e ss). 

 Para incluir Kelsen nesse contexto de complexidade, apenas para ilustrar, diga-

se que o positivismo antijusnaturalista kelseniano não é igual nem mesmo ao de um 

conhecido positivista “pós-kelseniano” como Hart, por exemplo, pois este considera 

possível a inclusão de um direito natural mínimo em seu positivismo jurídico. 

Qualitativamente, segundo o professor Alysson Mascaro (2013, p. 339), “o 

pensamento de Hans Kelsen representa o máximo engenho e o auge da construção 

do modelo juspositivista”. 

 Tudo isso é relevante quando se leva em conta uma associação que procura 

vincular o positivismo de Kelsen ao liberalismo. Nesse sentido, apenas para resgatar 

a lembrança, a “teoria da interpretação” de Kelsen não permite que se afirme 

taxativamente que seu positivismo serve ao liberalismo no sentido de fornecer a 

essa doutrina segurança jurídica. Nem em suas dimensões de certeza, nem de 

previsibilidade. Ou seja, atribuir um “legalismo” a Kelsen não faz sentido (basta 

constatar o que os autores chamam de “desafio Kelseniano”102). Para finalizar: 

embora existam, de fato, vinculações entre positivismo e liberalismo, deve-se 

lembrar que o positivismo kelseniano não se trata de “qualquer” positivismo. 

  

                                                             
102 A esse respeito, cf. a obra de Fábio Ulhoa Coelho, Do desafio kelseniano à ruptura anticientificista, 

2013. 
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5.4.3 A pureza metodológica: neutralidade axiológica e formalismo jurídico  

 

Muito já se falou da pureza metodológica adotada por Kelsen, mas em 

verdade, ela remete a uma discussão anterior a Kelsen.  

De acordo com Losano, referindo-se ao século XX, “O problema da pureza 

metodológica é reflexo direto da posição assumida por Kelsen na discussão sobre a 

ausência de juízos de valor nas ciências sociais, vivíssima na Alemanha dos 

primeiros anos de nosso século” (LOSANO, 1998, p. XII).   

Essa discussão, que na verdade se refere ao debate entre Gustav Schmoller 

(Economia Política histórica) a Carl Menger (Economia Política enquanto ciência 

rigorosa), é explicada por Losano através do debate entre o grupo de Schmoller e o 

grupo de Weber.103 

 

O que importa ressaltar, para a correta compreensão do texto 
kelseniano, é que por trás das duas posições metodológicas em 
choque estão duas visões de mundo inconciliáveis: o grupo de 

Schmoller acredita que a ciência pode guiar a ação social, harmonizando os 
interesses em conflito (e, portanto, não só admite os juízos de valor como 
também neles se fundamenta); o grupo de Weber, ao contrário, não acredita 
nessa função ativa da ciência e a limita, portanto, à descrição “objetiva” da 
realidade (banindo assim qualquer juízo de valor da atividade que tenha 
aspirações científicas). Em termos gerais, o primeiro grupo compartilha 
ainda a crença do século XIX no constante progresso humano, sustentado 
pela ciência, enquanto o grupo de Weber exprime a crise dessa noção de 
ciência [...]. (LOSANO, 1998, p. XII, grifo nosso). 
 

Embora Kelsen não tenha ficado insensível aos argumentos de Schmoller, 

adota efetivamente as posições weberianas, ou seja, a abstenção de juízos de 

valores na abordagem científica. Voltaremos a essa “crise” da noção de ciência mais 

a frente. 

Conforme muito bem exposto por Bobbio (2008, pp. 23 e ss.) e Losano (1998, 

p. 147), existem duas ordens de críticas direcionadas a Kelsen em razão do método 

escolhido pelo austríaco.  

As primeiras costumam partir de autores jusnaturalistas, que reclamam a 

ausência de um valor de justiça e/ou de um valor moral e as segundas, de 

sociólogos, “realistas”, ou “empiristas”, que reclamam da ausência de consideração 

sobre a realidade social. 

                                                             
103 Devo ao professor Luís Fernando Massonetto o comentário sobre a importância do resgate desse 

debate. 
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Embora a rigor, estas críticas tenham origens diferentes, em boa parte das 

vezes elas se mostram entrelaçadas. Vejamos melhor estas críticas e algumas 

refutações possíveis a elas.  

*** 

O postulado da neutralidade axiológica e científica (e, por isso, supostamente 

antiideológica) defendido por Kelsen na TPD se depara com uma crítica básica, 

comungada pela quase totalidade dos autores que tratam da temática: esse 

postulado da neutralidade, em verdade, tratar-se-ia de uma ideologia. Vejamos 

como esta crítica se expressa em alguns autores. Consoante Luiz Fernando Coelho:  

  

O princípio da neutralidade ideológica, além de insubsistente, porque 
contrário à natureza do direito em sua manifestação histórica, é na 
verdade, e paradoxalmente, o mais seguro indicador de uma ideologia, 
insinuada nas entrelinhas da teoria pura. (COELHO, 1984, p. 47, grifo 
nosso). 

 
 Observe-se que o núcleo da acusação é o de que a neutralidade se trata de 

uma ideologia. Assim, de acordo com as críticas feitas à TPD, o antiideologismo que 

Kelsen propõe através do recurso à neutralidade, em verdade revela outra ideologia.  

 Norberto Bobbio, aproveitando-se de uma crítica feita a Kelsen mais ou menos 

nesses termos, argumenta:  

 

A ideologia pequeno-burguesa é a ideologia da neutralidade ou do 
conformismo? Respondo que são coisas bem diferentes e, quando se 
lançam acusações tão veementes contra homens de alta estatura moral e 
intelectual como Kelsen, é necessário ser rigoroso: a neutralidade é a 
posição de quem não se põe de um lado nem de outro. Ao contrário, o 
conformismo é a atitude de quem se posiciona, perinder ac cadaver, 
totalmente de um lado. [...] são neutros ou conformistas os psicólogos e os 

sociólogos, os lógicos e os biólogos, todos os analistas semânticos? 
(BOBBIO, 2008, p. 40, grifo nosso). 

 

 A par desta provocação de Bobbio, vejamos as lições de Dimitri Dimoulis 

(2006, p. 40) a respeito da neutralidade: “a neutralidade é uma opção metodológica 

que permite uma clara distinção entre as abordagens descritivas do sistema jurídico 

‘como ele é’ e as críticas elaboradas pelo estudioso em relação ao objeto descrito”.  

 Temos então que ora a neutralidade é vista como uma opção metodológica 

possível, ora como mera ideologia. Este último parce-nos um argumento frágil, até 

porque, se em tudo estivermos a ver ideologia, estaremos também coerentemente 
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vendo nossa própria ideologia, e então entraremos no terreno do argumento reductio 

ad infinitum. 

 Entretanto, em que pese nossas considerações, em face das críticas que 

Kelsen recebe, consideremos a possibilidade de que essa tal neutralidade 

kelseniana seja de fato uma ideologia; para seus críticos, tratar-se-ia da ideologia 

burguesa da doutrina liberal.  

*** 

 Em verdade, as críticas à neutralidade (e à ideologia kelseniana) podem ser 

vislumbradas, em grande medida, por meio do aspecto “formalista” imputado à TPD. 

Explica-se.  

 Um aspecto da TPD é ser uma teoria estrutural do direito. Como tal, retoma o 

conflito com aquele aspecto “histórico” supramencionado: agora entre estrutura 

(forma) e história. Conforme diria Losano:  

 

Uma teoria jurídica estrutural é a-histórica. Pretende descrever o 
direito como ele é, mas não se interessa por sua gênese ou evolução. 
Em particular, ela busca as constantes estruturais do direito em sua forma, 
mas não em seus conteúdos. Uma teoria estrutural do direito é, portanto, 
também uma teoria formalista. (LOSANO, 2010, p. 121, grifo nosso). 
 

 Para se compreender as críticas a esse “formalismo” kelseniano é preciso 

relembrar que Kelsen deixa de estudar os conteúdos normativos porque está focado 

na estrutura, na forma. Para especular sobre conteúdos, o autor considera que 

precisaria apelar para um absolutismo (ideia que refuta), ou à ideia de um único 

ordenamento jurídico singularmente considerado (mas este não é o seu propósito).  

 Por isso é que Bobbio defenderá que não se pode recriminar uma teoria por 

não levar em conta os conteúdos, já que a proposta reside em pesquisar o efeito da 

formalidade do direito. Conforme Bobbio, “neste sentido, toda teoria geral, e não 

apenas a kelseniana, é formalista, melhor dizendo, ‘formal’, e se não é formal, não 

serve para nada” (BOBBIO, 2008, p. 44).  

 Talvez o adjetivo “formal” seja mais conveniente para teorizar a respeito, já que 

o termo “formalista” está normalmente carregado de um tom pejorativo. Assim, a 

TPD é uma analise estrutural da experiencia juridica, é teoria geral no sentido de 

teoria formal do direito (BOBBIO, 2008, p. 42). 

 O próprio Miguel Reale, que outrora criticara o aspecto da neutralidade 

axiológica em Kelsen, defende-o na questão do formalismo: “Quando dizem que 
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‘Kelsen é um formalista’, eu digo: alto lá! Não vamos fazer confusões!” (REALE, 

1985, p. 28). Reale quer destacar o fato de que Kelsen bem sabe que a forma sem 

conteúdo é vazia e de que o “formalismo” de Kelsen não é ingênuo como postulam 

seus críticos. 

Todavia, regra geral, esse aspecto formal de Kelsen é mesmo apresentado em 

tom pejorativo como “formalista” e “vazio”. Nesse sentido, segundo Djacir Menezes: 

 

Não enxerga o conteúdo do direito positivo, mas apenas as formas 
lógicas vazias. O direito é uma geometria abstrata de escolasticismo 
desidratado, que se exilou da histórica e proscreveu a causalidade 
universal do mundo do saber jurídico. (DJACIR MENEZES, 1984, p. 39, 
grifo nosso). 

 

 De fato, a ausência de historicidade será uma das críticas mais comuns à TPD: 

“não leva em conta a realidade social”, “falha em abarcar a vida real” e coisas do 

tipo. Em verdade, ao separar o problema da validade, Kelsen cai em desgraça, pois 

para os sociólogos de todas as estirpes não se pode separar a realidade social do 

direito. O próprio Kelsen discorre sobre o problema: 

 

Como se mantém completamente alheia à toda a política, a Teoria Pura do 
Direito afasta-se da vida real e, por isso, fica sem qualquer valor cientifico. E 
esta é uma das objeções mais frequentemente levantadas contra ela. 
Porém, ouve-se também com não menos frequência: a Teoria Pura do 
Direito não tem de forma alguma possibilidade de dar satisfação ao seu 
postulado metodológico fundamental e é mesmo tão-só a expressão de uma 
determinada atitude política. (KELSEN, 1998a, p. VIII). 

 

À essa crítica, Kelsen responderá: 
 
Like all cognition, cognition of law must formalize its object. No one 
can reproach it for this “formalism.” For precisely in this formalism lies 

that which is held up as a virtue, in contrast to the “formalism” frowned upon 
as a vice: its objectivity. [...] Those who do not understand this do not know 
what is essential to scientific knowledge. (KELSEN, 2002, p. 77, grifo 
nosso). 

 

 Em verdade, as críticas feitas a Kelsen ignoram que a ciência do direito que o 

autor intenta produzir não aspira nem ao abarcamento da “verdadeira” realidade nem 

à “explicação” da vida.  

Quanto à ligação entre o formalismo de Kelsen e o liberalismo, o próprio Kelsen 

responde: “é um erro caracterizar a Teoria Pura do direito como um ramo da teoria 

liberal-individualista” (KELSEN, 2000, pp. 76-83) e faz mea-culpa ao se referir a uma 
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frase outrora proferida: “I must confess that I bear a share of the blame for the 

mistaken belief that the Pure Theory of Law is liberalism”. E mais, convida seus 

críticos para lhe julgarem “a obra”, inclusive apelando para seu círculo intelectual: 

“But for those wishing to condemn the Pure Theory of Law as formalist liberalism 

without having read my work, I would like to call attention to the fact that my scholarly 

friends hail from all points on the political spectrum” (KELSEN, 2000, pp. 79-80). 

A despeito de se poder emprestar pouca força argumentativa a este último 

ponto, de fato uma leitura mais abrangente da obra de Kelsen revela que a TPD não 

deveria ser interpretada naqueles termos.  

Embora invalidem qualquer mérito da TPD, alguns críticos parecem reconhecer 

as reais intenções de Kelsen. Luiz Fernando Coelho (1984, p. 51), depois de 

invalidar o princípio da neutralidade, reconhece: “mas a intenção de Kelsen parece 

ser mesmo a de construir uma estrutura que possa ser considerada a-histórica, e, 

portanto não ideológica, carecendo de qualquer importância o uso ideológico que 

dela possa ser feito”. 

 

5.4.4 Kelsen/liberalismo: unidos pela ciência, desunidos pelo direito natural 

 

 Considerando o que já foi dito até aqui, pode-se perceber que os aspectos da 

neutralidade e do formalismo kelsenianos derivam, em grande medida, da 

compreensão de Kelsen quanto ao valor da ciência (e de sua tradição sistemática do 

século XIX e XX) e da racionalidade (e de seu uso como fundamento do agir 

humano).104 

  O professor José Garcez Ghirardi expõe a relação entre a metodologia 

kelseniana e seu pressuposto científico: 

 

The necessary assumption is that law is or exists as a theorizable object 
beyond and irrespective of any concrete instance of it in the real world. 
Whatever consequences the functioning of actual legal systems may in 
practice bring to people’s lives is irrelevant to the theory. Kelsen is 
interested in approaching law from a (modern) scientific point of view; 

a thorny enterprise that can only be adequately understood if its object is 
studied in its ideal purity, i.e. uncontaminated by anything that is not law. 
This methodological option is one of the major contributions the work intends 
to offer. (GHIRARDI, 2014, p. 9, grifo nosso). 

 

                                                             
104 A sistematização de normas jurídicas é marca dessa compreensão kelseniana. Sucintamente: Karl 

Friedrich Gerber transfere para o Direito Público a sistematização que Jhering concebera para o 
Direito Privado e isto chega a Kelsen através de Paul Laband.  
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De uma maneira geral, podemos dizer que Kelsen compartilha de um 

determinado contexto em que o racionalismo ditava os rumos da ciência moderna, 

uma visão, em certo sentido, “otimista” da racionalidade, derivada da tradição 

cartesiana.  

Nessa linha de argumentação, poderíamos vislumbrar em Kelsen a crença na 

descoberta de um método científico incontroverso (método dedutivo e lógico) para 

substituir métodos outros considerados “extra científicos”.105 

Assim, chega-se a uma concepção de sistema (estável), uma dogmática 

jurídica (modelo geral de ciência jurídica que opera silogisticamente), uma teoria 

geral do direito (completamente descritiva), um positivismo jurídico (normativo e 

logicista), enfim, uma compreensão de um tipo de ciência e de racionalidade. Estaria 

então resumido o sistema de pensamento kelseniano: perfeito racionalmente, 

aparentemente neutro procedimentalmente e que, ao final, revelar-se-ia uma 

estrutura de poder (e, nesse sentido, uma ideologia).  

Analisando esse contexto, o professor José Garcez Ghirardi, numa formulação 

inusitada (e admirável), compara duas matrizes de racionalidade na modernidade 

através de uma alegoria literária: utilizando-se de uma comparação entre os escritos 

de Lewis Carrol (Alice in Wonderland) e o texto de Hans Kelsen (TPD), Ghirardi 

indica conexões entre as leituras de sistemas como entidades neutras e a 

perpetuação do poder político (GHIRARDI, 2014). 

Como contraponto a essa matriz de racionalidade, vislumbra-se outra, 

caracterizada pela predominância da “vontade”, da “subjetividade”, da 

“irracionalidade” e, num extremo, na própria negação da razão e da ciência 

modernas, apontando para uma crise da tradicional visão do ser humano, da 

sociedade civil, e do direito.  

Pois bem. Já soa evidente que a matriz de racionalidade kelseniana pode ser 

criticada valendo-se do que acabamos de expor. Todavia, não é o caso aqui de 

discutir a polêmica quanto ao contributo cognoscitivo deste tipo de ciência. Apenas 

                                                             
105 Numa visão geral sobre o tema da razão, é pouco plausível defender que qualquer autor que trate 

de filosofia política desconsidere por completo sua utilidade. Nesse sentido, a própria doutrina 
marxista, embora enfatizasse que a ação e o pensamento eram condicionados pelo sentimento de 
classe, em teoria apelava à razão, pelo menos quanto à classe destinada ao triunfo: o proletariado 
(parece haver uma confusão consciente entre ciência e política que caracteriza a ciência como 
instrumento político a serviço do socialismo). 
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mencionamos a crítica que este racionalismo (com sua lógica e sua objetividade) 

recebe, pois Kelsen é visto no contexto dessa fase “superada” da ciência.106 

 Ora, nesse cenário – e procurando um vínculo entre Kelsen e o liberalismo – 

resta então apenas “diluir” as concepções de ciência e racionalidade (propugnadas 

por Kelsen) no universo “apolítico” do pensamento liberal. Afinal, em ambos, prefere-

se o procedimento em detrimento da discussão sobre a substância (pense-se no 

formalismo da TPD e na democracia procedimental kelseniana). 

 Assim, teríamos uma racionalidade instrumental, “liberal” e “kelseniana”, 

operacionalizando como simples técnica de dominação a serviço do status quo 

liberal, num domínio do homem pelo homem, refletindo uma estrutura de poder a 

serviço de uma classe social (burguesa, é claro).  

 Apenas para ilustrar essa conjuntura: o liberalismo se utilizaria da racionalidade 

técnica como um instrumento para conter, no campo político, um suposto 

“irracionalismo” das massas dentro do processo político democrático, por exemplo; 

no aspecto econômico, a racionalidade instrumental atuaria na própria economia de 

mercado no sentido de organizar as forças econômicas.  

 Ao final e ao cabo, a racionalidade do positivismo jurídico kelseniano se mostra 

meramente instrumental, insurgindo-se como um fim em si mesma (na sua dedução 

racional de consequências jurídicas), mas a serviço de um direito liberal. Vista a 

relação Kelsen/liberalismo valendo-se desta perspectiva não há muito a ser dito 

aqui: Kelsen seria um liberal.  

 Entretanto, questiona-se: não haveria vícios nesse raciocínio? E seria 

suficiente identificar o vínculo entre Kelsen e o liberalismo apenas por esse critério 

da racionalidade (moderna), e entendida restritamente como liberal e instrumental? 

Bastaria dizer que, por preferir o procedimento em detrimento de um conteúdo 

substantivo, a doutrina kelseniana se vincula à doutrina liberal? Por outro lado, não 

estaríamos simplificando demais o problema ao insinuar que a racionalidade 

kelseniana se inclui numa concepção de ciência de uma civilização burguesa?  

*** 

                                                             
106 Nesse contexto de crítica da ciência, podemos recorrer ao alerta de Wayne Morrison (2006, p. 

383) quanto a real contribuição de Kelsen: “Em defesa de uma concepção humanista do homem 
contra a tendência reducionista da imaginação cientifica e o poder abusivo da burocracia [...] e para 
nos poupar do reducionismo cientifico por meio da simples aplicação do positivismo, ao modo das 
ciências naturais, Kelsen se voltou para a epistemologia de Kant”. 
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Para demonstrar como este tipo de generalização – que relaciona um método a 

uma doutrina política – é questionável, basta resgatar na própria história (na 

realidade social!) que outras doutrinas políticas dele se valeram. Nesse sentido, 

Carlos Miguel Herrera destaca a importância da ciência como um valor relevante em 

outros autores (não liberais):  

 

Ya Lassalle reivindicaba la idea de la ciencia como portadora de progreso. 
En su célebre alegato de 1863 [...] escribía que el conocimiento científico 
era la fuente de todo mejoramiento y la supresión de la libertad de la ciencia 
lleva a la barbarie. Más aún, Lasalle estabelece un lazo entre ciencia y 
reformismo político: la ciencia cuenta con el poder de ganhar tranquilamente 
las convicciones, es el canal a través del cual la sociedad recibe todo 
aquello que poco a poco modificó su situación, lo cual constituye una 
garantia de cambio pacífico. Para E. Bernstein, la ciencia no pertenecía, 
como conocimiento de los hechos, a ningún partido, a ninguna clase. 
También la idea de ciencia era defendida por Max Adler, quien escribía “no 
ha existido jamás otro medio que la ciencia para unificar la idea de los 
hombres y llevar su voluntad a un término común llegando a ser una fuerza 
duradera [...] sólo en un lugar han de encontrarse todos los espíritus, hay un 
imperativo del que nadie puede escapar, la fuerza del pensamento lógico”. 
(HERRERA, 1997, p. 87). 107 

 

Este excerto é suficiente para demonstrar que um método não é monopólio de 

uma doutrina e que esse tipo de relação só tem validade para demonstrar vínculos 

circunstanciais, mas que não operam no plano estrutural e teórico-conceitual.  

Apesar disso, a crítica que vincula Kelsen ao liberalismo por uma associação a 

partir da neutralidade e do formalismo, por vezes vincula-o também através de uma 

concepção de racionalidade e de ciência. Entretanto, essa crítica, assim como falha 

no primeiro caso, falha no segundo. 

Voltemos agora, por um instante, à comparação Kelsen/Hayek.  

 Já vimos que o “construtivismo” de Kelsen é repudiado por Hayek. Este prefere 

uma espécie de racionalismo “fraco”, com ênfase num evolucionismo (lembrando 

que Hayek acusava o racionalismo e o construtivismo de Kelsen de serem inimigos 

da evolução liberal). Nesse sentido, Kelsen seria, digamos, o defensor do 

“progresso” da racionalidade e da ciência modernas, o “racionalista ingênuo e 

otimista”, digamos. 

                                                             
107 Herrera ainda comenta sobre o liberalismo imputado à teoria política de Kelsen: “Pero sobre todo 

debe señalarse que ese “liberalismo cultural” forma parte del arsenal teórico de la socialdemocracia 
alemana [...] Es por ello que muchas de las características de la teoría política kelseniana que se 
consideran habitualmente como definitorias de su carácter liberal eran compartidas em realidad por 
sectores importantes de la socialdemocracia de manera general sobre todo em lo que se refiere a la 
importancia dada a la educación de masas, al valor universal de la ciencia, y, hasta certo punto, al 
pacifismo en política internacional. (HERRERA, 1987, p. 86). 
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Entretanto, se recuperarmos a “batalha do método” nas ciências sociais, é 

Kelsen que, ao lado de Weber, exprime a crise da noção de ciência como 

instrumento do progresso humano. Isto porque, ao considerar a ciência como 

instrumento cognoscitivo fechado em si mesmo, coloca-se em contraposição à 

aplicação da ética nas ciências sociais. Ora, nesses termos, seria esta ciência “ética” 

que deveria ser considerada “otimista”, por acreditar poder resolver os problemas de 

ordem valorativa de modo pretensamente científico.  

Além do mais, não se pode atribuir à racionalidade kelseniana uma 

“instrumentalidade” no sentido de que esta produza certeza e segurança jurídicas 

através de suas deduções lógicas; apenas para exemplificar, constate-se que a 

“decisão judicial” em Kelsen trata-se no fundo de ato volitivo, e não cognoscitivo, 

como já dito. 

*** 

Observe-se, portanto, que se quisermos associar Kelsen e o liberalismo 

através de considerações quanto à ciência e à racionalidade em ambos, talvez 

culminemos por encontrar um distanciamento que até então não havia sido 

considerado. 

Uma problematização possível desta questão seria àquela que identifica o 

racionalismo de Kelsen como um contraposto radical a uma concepção de direito 

natural (de cunho historicista e empirista) vinculada ao liberalismo. Daí nossa 

insinuação, irônica, produzida no título desta seção, que se Kelsen e o liberalismo 

estão unidos pela ciência, permanecem separados pelo direito natural. Senão 

vejamos. 

Ficando apenas na superfície dessa perspectiva, em vez de vislumbrarmos um 

mesmo contexto em que todos os autores são efetivamente liberais por participarem 

de um mesmo contexto intelectual (derivados de uma concepção de mundo 

entendido como “racional-liberal”) poder-se-ia pensar em duas vertentes de 

racionalismo conformadas sob diferentes ordens de validação.  

Por um lado, um racionalismo cartesiano mais nítido e expressivo em Kelsen, 

que cria o direito conscientemente por deliberações racionais. Por outro lado, uma 

matriz de racionalidade que busca sua validade num direito natural de cunho 

historicista e que valoriza uma postura liberal através da “ordem espontânea da 

sociedade”. Nesse sentido, identificamos uma postura (crítica) de Kelsen que pode 
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ser compreendida como desvinculada de um racionalismo “metafísico” individualista 

e liberal que caracterizou a filosofia do direito natural num período anterior ao seu. 

Essa crítica poderia ser vista naquilo que Alf Ross chamou de “direito natural 

disfarçado” (ROSS, 2000, p. 291), tanto àquele identificado na Alemanha (direito 

natural histórico de Savigny)108, como na Inglaterra (tendências conservadoras 

encontradas em Burke), quanto na França (com sua posterior conversão em direito 

positivo). 

Nessa linha de raciocínio, temos no historicismo de Hayek uma ideologia do 

direito natural (um direito natural evolucionista) que, no aspecto político-jurídico, se 

apresenta liberal-individualista, pois seu critério do bem se volta em prol do 

desenvolvimento das liberdades individuais.  

Desse modo, surge a hipótese de interpretarmos a doutrina kelseniana como 

uma doutrina desprendida do liberalismo porque desprendida do direito natural 

liberal – reafirmando o antijusnaturalismo kelseniano.  Aliás, neste ponto resgata-se 

a crítica ao marxismo, considerado por Kelsen também como uma doutrina de direito 

natural. Afinal, como diria Alf Ross, “o direito natural pode ser conservador, 

evolucionista ou revolucionário” (2000, p. 307). 

 Estas singelas colocações têm o intuito de ressaltar que a simples 

generalização que articula Kelsen e os autores liberais numa determinada 

concepção de ciência/racionalidade não liquida contradições. Ou seja, ainda que se 

parta de uma “crítica geral da racionalidade” notamos diferenças consideráveis nos 

resultados da aplicação dessa racionalidade em Kelsen e em autores como Hayek, 

por exemplo. 

 Se assim é, de que ponto de vista devem ser vistas as doutrinas liberais e as 

kelsenianas? Questão que não pode deixar de ser mencionada é àquela que diz 

respeito ao relativismo kelseniano. 

Nesse sentido, um primeiro passo é reconhecer que o relativismo de Kelsen é 

contraposto a um absolutismo derivado das doutrinas de direito natural. Assim, 

talvez esse seu relativismo não conduza ao liberalismo e sim, contraponha-se a ele.  

Mas para percorrer essa perspectiva teríamos de resgatar todo o trajeto de 

uma concepção filosófica relativista, tanto nos termos kelsenianos como nos termos 

liberais, inclusive averiguando em que medida uma doutrina política liberal, que 

                                                             
108 Sobre Savigny, cf. Thiago Reis, Direito e método na teoria possessória de Savigny, 2013. 
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elege e defende a predominância de valores substantivos coaduna com o relativismo 

político nos termos kelsenianos (relativismo tomado como equivalência de valores).  

E ainda mais. Teríamos de proceder também a uma investigação minuciosa 

daquilo que Kelsen apresenta como uma “mentalidade liberal”, pois para ele, existe 

uma sintonia entre uma estrutura psicológica individualista e o liberalismo (segundo 

Kelsen, o liberalismo expressa a particularidade de um carácter). No fundo, teríamos 

que, entre outras coisas, contrapor um “ceticismo kelseniano” ao “niilismo liberal”.109 

Entretanto, se assim o fizéssemos, entraríamos num nível de análise que, por 

sua alta profundidade filosófica, extrapolaria os limites desta pesquisa, nos termos 

que foram expostos nesta dissertação (mais propriamente político-jurídica do que 

filosófico-metodológica).110 

Uma última consideração.  

Para um trabalho de maior envergadura, além das questões filosóficas que 

acabamos de mencionar, talvez fosse preciso projetar maior relevo sobre a própria 

história de Kelsen (um agnóstico em matéria de religião indiferente a nacionalidade) 

e a situação político-cultural na qual desenvolveu seu pensamento. Nesse sentido, é 

significativo o relato produzido por um discípulo de Kelsen em Viena, Josef L. Kunz:  

 

Nós, os vienenses de nascimento, somos católicos no sentido da palavra 
grega, quer dizer, universalistas. A velha e grande Áustria foi, em uma 
esfera menor, quase uma Pan-Europa, quase uma Sociedade das Nações. 
Somos universalistas, somos tolerantes, antifanáticos. Amamos a paz. 
Nossa situação geográfica radica no verdadeiro centro da Europa, no 
coração do velho continente. Somos democratas, somos liberais, somos 
individualistas. Os austríacos da velha Áustria e os da pequena república de 
hoje são quase o único povo europeu que não é, em absoluto, nacionalista. 
Somos europeus. A vida cultural é para nós uma necessidade mais 
imperiosa do que comer. Somos os filhos de uma grande e velha cultura 
(...). A nós não podem nos fazer fanáticos nem as palavras do nacional-
socialismo nem de nenhum outro “ismo”. (...) Pela mesma razão temos 

                                                             
109 Consoante Herrera: “Para el jurista austríaco, existe una sintonía entre la visión del mundo y la 

estructura psicológica individualistas y el liberalismo. El liberalismo expresa la particularidad de un 
carácter: el individualista niega al Estado pues no lo entiende; y el individualismo lleva a la anarquia 
política y al nihilismo ético. Kelsen traza también un paralelo entre Nietzsche (filósofo del apolítico 
siglo XIX) y el liberalismo: la idea del superhombre está en relación con la negación del Estado; la 
moral nietzscheniana de los señores y el ideal político-económico del liberalismo son el producto del 
mismo derecho del más fuerte sobre el más débil. En cambio, para él, el sentido de autoridad sólo 
pertenece a un modo de consideración específicamente normativo. La educación política (que el 
individualismo liberal y su naturalismo científico son incapaces de promover) debe despertar el 
querer consciente del Estado [...], no solamente el amor por el Estado [...]”. (HERRERA, 1998, p. 
203). 

110 Estas colocações não devem ser vistas como uma espécie de subterfúgio para deixar de enfrentar 
a questão (desde o início sabíamos da complexidade envolvida na relação Kelsen/liberalismo); 
ocorre que todas essas colocações demandam uma análise mais paciente, inviável nessa 
dissertação.  
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uma tendência ao relativismo e, algumas vezes ao ceticismo, como todos os 
povos velhos, seja de Viena ou de Paris. (KUNZ , apud SICHES, p. 184-185, 
tradução nossa, grifo nosso). 

 

O desenvolvimento desta dissertação, com todas as suas limitações, acaba 

aqui. Encaminhemo-nos às nossas conclusões. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

  

 O recurso aos rótulos ideológicos tem sua utilidade na rápida referência a um 

autor e a uma doutrina política ou tradição filosófica. Ocorre que tais rótulos não 

expressam, por si só, o conteúdo teórico e doutrinário subjacente à rotulagem. 

Embora não seja preciso abandonar o recurso aos rótulos, é certo que alguns deles 

guardam maior polêmica do que outros quanto a seu conteúdo.  

 Assim, rótulos como Kelsen “antimetafísico”, Kelsen “democrata”, Kelsen 

“pacifista”, seriam, muito provavelmente, considerados pouco problemáticos, 

sofrendo poucas objeções quando relacionados ao conteúdo que representam. Mas 

e o que dizer de Kelsen “liberal”?  

 Pois bem. A origem desta pesquisa está vinculada à inquietude quanto a essa 

rotulagem, pois embora corresponda ao mainstream acadêmico da tradição jurídico-

política, não nos soa suficientemente justificável (e é na controvérsia que vamos 

apurando o fio das convicções). 

 Propusemos então investigar se as características da doutrina liberal e da 

doutrina kelseniana convergiam a ponto de permitir que o rótulo de “liberal” fosse 

adequadamente imputado a Hans Kelsen.  

 Ocorre que ao longo dos debates, o “liberalismo kelseniano” foi-se 

apresentando cada vez mais questionável. Viena e Weimar demostraram a 

proximidade de Kelsen e de suas teorias com o socialismo austríaco e alemão. Do 

debate com o marxismo, extraiu-se a crítica kelseniana à ideologia liberal-burguesa.  

 Especificamente quanto ao confronto “Kelsen e Hayek”, constatamos que os 

elementos comparativos apresentaram-se com feições distintas nos dois autores: o 

Rechtsstaat de Hayek mostrou-se substancial; o de Kelsen, formal. E mais: valores 

políticos considerados liberais como “propriedade privada” e “segurança jurídica” 

não só não encontraram guarita na doutrina kelseniana, como foram por ela 

criticados. 

 Além disso, o vínculo necessário entre democracia e regime capitalista, 

defendido por Hayek, encontrou refutação em Kelsen. O mesmo ocorreu quanto ao 

vínculo entre liberdade “política” e liberdade “econômica”. Em verdade, a própria 

liberdade individual hayekiana apareceu em Kelsen como “negação de tudo aquilo 

que é social e político”.   
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 No geral, aspectos “liberais” das concepções kelsenianas como 

“parlamentarismo”, “compromisso”, “neutralidade”, “formalismo”, “legalismo”, e até 

concepções sobre a ciência e a racionalidade modernas, demostraram-se 

desvinculados de seu nascedouro liberal, servindo a propósitos políticos de outras 

doutrinas políticas.  

 Considerando a doutrina kelseniana como apresentada aqui (conjunto teórico e 

atitude política) a “apoliticidade” kelseniana nos pareceu ter sido “confundida” com 

seu apartidarismo. Até mesmo seu relativismo, considerado o responsável por essa 

apoliticidade liberal, se mostrou mais orientado a confrontar o absolutismo de uma 

doutrina jusnaturalista-individualista do que como um método a serviço do 

liberalismo. 

 Assim, a crítica que vincula Kelsen à doutrina liberal através desses aspectos 

supramencionados (valores políticos protegidos ou métodos característicos) foi-se 

desfazendo de seu caráter de obviedade.  

É bem verdade que há associações possíveis entre a doutrina kelseniana e a 

doutrina liberal, mas definitivamente não encontramos motivos suficientes que 

justificassem imputar a Kelsen o rótulo de liberal. Nem encontramos o sugerido 

representante do capitalismo e defensor dos negócios da burguesia, nem mesmo 

um suposto Kelsen político burguês e conservador.  

Por tudo, argumentamos que a doutrina kelseniana é intelectualmente e 

ideologicamente independente dos cânones liberais assim como estes foram 

apresentados nessa pesquisa. Nesse sentido, a não ser que se proponha uma 

ressignificação do liberalismo, imputar a Kelsen o rótulo de liberal parece-nos 

equivocado.  

Seja como for, o que esta dissertação se propôs objetivamente a fazer, para 

dizer o mínimo, foi demonstrar que existem “TENSÕES NO LIBERALISMO DE 

KELSEN”.  
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