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A IDEIA DO CRITÉRIO ÉTICO EM CONTRAPONTO COM A CRISE DO 

POSITIVISMO JURÍDICO. 

 

Resumo: 

O presente trabalho propõe-se a contribuir no tocante ao que se refere ao critério 
ético e seu poder de modificar o cenário do positivismo jurídico contemporâneo, 
de que modo este pode auxiliar na aplicação do Direito, levando em conta um 
equilíbrio entre a decisão subjetiva do magistrado e a pura aplicação da lei, 
tendo em vista também a crise do positivismo jurídico, para isso, se faz 
necessário perpassar o contexto histórico do positivismo jurídico, os seus 
principais defensores e verificar quais as modificações advindas com a pós 
modernidade jurídica. O objetivo do presente trabalho é provar que através de 
um embasamento ético, se possa transformar o positivismo jurídico 
contemporâneo. O sistema pelo qual se efetuou este trabalho será o método 
indutivo através da análise do pensamento de autores nacionais e internacionais 
no tocante à filosofia e o direito. 

Introdução: 

Inúmeros paradigmas instaurados ao longo dos anos pela globalização sofreram 

ruptura, dentro desse contexto mutável o positivismo jurídico passa por um momento 

de complexidade. Com as guerras pelas quais passamos desde o século XX até os 

dias atuais a autoridade jurídica, bem como seus institutos, foram em grande parte 

transformados. 

Outro fator que abalou as estruturas jurídicas foi a concepção de espaço e 

tempo modificadas pelos meios de comunicação instantânea. Com isso a pós-

modernidade veio revelar a dificuldade de eficácia da normatividade jurídica em 

atender a demanda da nova sociedade e seus meios ideológicos modificados e 

completamente transformados.  

Em suma, será desenvolvida uma abordagem que dimensione a transformação 

do homem nestas últimas décadas, primando por demonstrar as rupturas ocorridas no 

sistema jurídico positivista. Analisando ainda as transformações ocorridas neste 

período de modernidade. Encerrando com a introdução do tema que é o centro deste 

artigo, tema este que trata do critério ético como uma ideia viável, a partir deste 

pressuposto, entra em foco a discussão do dever do juiz na pura aplicação da lei ou 

não, e caso não, até onde a decisão do magistrado pode fugir do que está escrito na 

norma, sem chegar a se tornar uma decisão arbitrária e abusiva. Desta forma, o 

critério ético passa a ser uma concepção humanista que possibilita ao magistrado uma 

opção para a aplicação da lei. 
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Também será exposta a conceituação da categoria ética e critério ético humano, 

quanto a ética, segundo Abbagnano1, ética deriva do grego ethos, que significa hábito. 

Em geral, entende-se ética como a ciência que estuda as causas diversas que levam o 

homem a agir de determinada forma. 

O direito é entendido como a manifestação dos costumes de determinada 

sociedade, portanto, como estes podem modificar-se através do tempo, também o 

pode o ordenamento jurídico. Assim, entende-se que não se pode considerar o direito 

como “acabado”, pois ele está em constante transformação2. 

Será demonstrado então, o surgimento do positivismo e seu surgimento durante 

a modernidade e o posicionamento dos pensadores que contribuíram para sua 

solidificação, nesse ínterim ressalva-se que para Villey pode-se considerar Thomas 

Hobbes como o fundador do positivismo jurídico. Segundo o autor, foi Hobbes quem 

impulsionou a aplicação do positivismo científico em áreas como a filosofia, política e 

direito3. 

Montesquieu foi outro pensador de grande contribuição para a teoria positivista. 

O autor francês trás em sua obra O Espírito das Leis uma abordagem sobre todas as 

leis que regem a natureza. As divindades, os animais, o mundo material, os 

fenômenos da natureza e o próprio homem, todos estes são regidos por suas leis. O 

diferencial do homem é que este, por possuir a racionalidade, é capaz de violar e 

transformar as leis que o cercam. Apesar da abordagem jusnaturalista do pensamento 

de Montesquieu, o autor reconhece a superioridade do Direito Positivo, que através da 

coerção intrínseca em suas normas, leva o homem a agir da maneira devida4.  

Contudo, foi com Hans Kelsen quem de fato delimitou o objeto da ciência 

jurídica, elevando o Direito à categoria de ciência pura. Para o autor, a ciência jurídica 

deve voltar-se apenas para o que está contido no enunciado normativo. 5 

Objetivos: 

Quanto aos objetivos gerais: 
 Evidenciar de que maneira o critério ético humano pode transformar o 

positivismo jurídico, tendo em vista uma aplicação voltada para o contexto atual, 
buscando um equilíbrio entre a decisão subjetiva do magistrado e a pura aplicação da 
lei.Quanto aos objetivos específicos:  

                                                           
1 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 2.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1992. p. 384. 
2  HEGEL, G.  Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder 

Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982 

(Werke in zwanzig Bänden 7). 
3
 VILLEY, M. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

4
 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

5
 KELSEN, H. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003 
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a) Estudar o contexto histórico do positivismo jurídico, seu surgimento durante a 
modernidade e o posicionamento dos pensadores que contribuíram para sua 
solidificação. 

b) Verificar quais foram as transformações advindas com a pós modernidade 
jurídica e por qual motivo o positivismo jurídico por si só não condiz com a realidade 
atual. 

c) Conceituar a categoria ética e critério ético humano, através da análise de 
pensadores que versem sobre ambos os termos. 

d) Analisar como o critério ético atua na transformação da racionalidade humana, 
e de que modo isto pode ser aplicado no campo jurídico. 

Metodologia: 

O método utilizado na fase de investigação foi o indutivo, baseado nas 

pesquisas bibliográfica e documental, onde será utilizado vasto material bibliográfico 

sobre o critério ético, positivismo e crise do positivismo e filosofia do Direito. Foram 

acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da 

pesquisa bibliográfica e do fichamento, para que se atingissem todos os passos 

inicialmente apresentados no Projeto de Trabalho. 

Desenvolvimento: 

Segundo Abbagnano, ética deriva do grego ethos, que significa hábito. Em geral, 

entende-se ética como a ciência que estuda as causas diversas que levam o homem a 

agir de determinada forma.6 

Para que o critério ético do humano surja, é necessário que cada indivíduo 

cultive a própria existência, utilizando-se do modo mais adequado, conforme seu 

próprio juízo. Aprendendo a agir conforme seu próprio critério de integridade, o 

indivíduo aprende a se relacionar melhor com os demais, direcionando suas ações 

para o que sua natureza exige, e não apenas por suas opiniões ou preferências 

momentâneas. 

O critério ético estabelece uma relação entre o bem individual e o bem comum, 

sendo assim capaz de voltar as leis existentes na própria ordem racional para um bem 

comum. Desta forma, a orientação racional proporcionada pelo critério ético deve 

acompanhar o autoconhecimento, pois as variáveis sociais podem influenciar a 

compreensão da natureza do próprio indivíduo. 

Importante ressaltar que o desenvolvimento do indivíduo tem uma constante 

relação com a coletividade, isso apanha desde a relação com a Natureza à inter-

relações com os demais indivíduos, que virão a definir as condições de autoafirmação 

da pessoa como EU.7 

Antonio classifica critério como sendo o ponto que estabelece a diferença entre 

uma relação tanto de coisas, como de ideologias, de indivíduos, de características, 

                                                           
6 ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 2.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1992. 
7
 VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Ética e Direito. São Paulo: Loyola, 2002. p. 243. 
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interessante observar que para a sociedade, o critério ético é o que a lei ou a opinião 

pública estabelece como verdadeiro ou falso, neste caso as pessoas identificam então 

o critério como se partindo de um critério legal, onde a lei é que discrimina o bem e o 

mau, o certo e o errado, o pró e o contra. Entretanto o bem r o mal no interior de um 

critério legal são relativos à história e ao modo de pensar, são conexos com a 

relatividade do direito positivo. Na realidade o bom e o mal são verificados pelos 

resultados sociais: se uma lei traz como efeito o bem estar, então é boa, do contrário, 

é negativa.8 Nota-se então que este mal efeito é o que faz de nosso direito positivo 

muitas das vezes inadequado em suas aplicações. 

1.0 O Positivismo Jurídico em seu Contexto Histórico, seus Principais 

Defensores e a diferenciação entre Direito positivo e Direito Natural: 

O positivismo jurídico desenvolveu-se em função do positivismo científico, 

buscando estabelecer um critério imparcial, seguro e objetivo para a aplicação do 

Direito. A norma jurídica, portanto, viria a ser este critério, sendo delimitada como o 

objeto de estudo da ciência jurídica. 

Aristóteles em sua obra Ética a Nicômaco, faz em seu capítulo VII do livro V a 

diferenciação entre o dito Direito Positivado e Natural, neste texto ele determina que: 

 “Da justiça Civil uma parte é de origem natural, outra se funda na lei. Natural é 

aquela justiça que mantém em toda parte o mesmo efeito e não dependo do fato de 

que pareça boa a alguém ou não, já a fundada na lei é aquela que, ao contrário não 

importa se suas origens são estas ou aquelas, mas sim como é, uma vez sancionada.9 

                 Ademais, dois são os critérios os quais Aristóteles utiliza para 

distinguir o direito natural e positivo, pois, o direito natural é aquele que tem em toda 

parte a mesma eficácia, já o direito positivo é apenas nas comunidades políticas em 

que é posto.10 

Segundo Villey, pode-se considerar Thomas Hobbes como o fundador do 

positivismo jurídico. Segundo o autor, foi Hobbes quem impulsionou a aplicação do 

positivismo científico em áreas como a filosofia, política e direito11. 

Hobbes não encontra no Direito Natural um sistema de regras que obrigue o 

indivíduo a cumpri-las, restringindo-se apenas ao campo moral. É por este motivo que, 

                                                           
8
 Meneghetti. A. O critério ético do humano. Porto Alegre: Ontopsicologica Editrice, 2002. p. 29. 

9
  Lembrando que: neste texto o direito positive é ditto “direito legal” (nomikón díkaion) e o natural é 

ditto como “physíkon”. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. trad. de A. Plebe. Roma: ed. Laterza, 
1999. p. 144-145. 
10

 BOBBIO, Norberto. O positivism jurídico: Lições de Filosofia do Direito; trad: Márcio Pugliesi, 
Edson Bino, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006. p. 16. 
11

 VILLEY, M. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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para Hobbes, é apenas com a instituição de um contrato social, ou seja, de um Direito 

Positivo, que as regras adquirem um caráter obrigatório12. 

Montesquieu foi outro pensador de grande contribuição para a teoria positivista. 

O autor francês trás em sua obra O Espírito das Leis uma abordagem sobre todas as 

leis que regem a natureza. As divindades, os animais, o mundo material, os 

fenômenos da natureza e o próprio homem, todos estes são regidos por suas leis. O 

diferencial do homem é que este, por possuir a racionalidade, é capaz de violar e 

transformar as leis que o cercam. Apesar da abordagem jusnaturalista do pensamento 

de Montesquieu, o autor reconhece a superioridade do Direito Positivo, que através da 

coerção intrínseca em suas normas, leva o homem a agir da maneira devida13.  

Montesquieu também atenta para a questão da especificidade das leis, devendo 

elas serem adequadas às necessidades de cada Estado. As normas jurídicas devem 

ser, segundo o próprio autor, “(...) tão próprias ao povo para o qual foram feitas que 

seria um acaso muito grande se as leis de uma nação pudessem servir uma para 

outro”14. 

Contudo, foi com Hans Kelsen quem de fato delimitou o objeto da ciência 

jurídica, elevando o Direito à categoria de ciência pura. Para o autor, a ciência jurídica 

deve voltar-se apenas para o que está contido no enunciado normativo, o mesmo em 

sua obra intitulada Teoria pura do Direito afirma que: 

O conhecimento jurídico é voltado para se determinadas normas, que conferem 

a certos fatos o caráter de atos jurídicos (ou não jurídicos) e que também se originam 

de atos jurídicos semelhantes. É preciso atentar para o fato de que a norma, no 

sentido de valor específico, é um tanto diferente do ato psíquico no que ele for 

voluntário ou representado. É preciso distinguir com clareza o fato de querer ou de 

representar-se a norma voluntária ou representada da norma que, de algum modo, foi 

querida ou representada. [...] Com a tese de que só as normas jurídicas podem 

constituir o objeto do conhecimento jurídico, afirma-se apenas uma tautologia, pois no 

Direito, o único objeto do conhecimento jurídico é a norma.15 

 Contudo, Kelsen não deixa de considerar que a norma jurídica é embasada 

por uma norma moral. O que o autor alemão trás à tona é a ausência de uma moral 

absoluta, pois ela pode mudar de acordo com a época, a sociedade e a própria 

cultura16. 

                                                           
12

 HOBBES, T. Leviatã ou matéria forma e poder de uma república eclesiástica e civil. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003.  
13

 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
14

 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
15

 KELSEN, H. Teoria pura do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
16

 KELSEN, H. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003 
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 Manuel Atienza, foi após a publicação da obra de Kelsen que aumentou o 

número de adeptos do positivismo jurídico, sendo que o debate entre esta corrente e o 

jusnaturalismo tornou-se um dos grandes debates na teoria jurídica ao longo do século 

XX17.  

 O positivismo jurídico tem grande importância na construção do direito, pois 

limitou ao abuso de autoridade ao restringir sua atuação ao que está posto na lei. 

Assim, o cidadão não deve preocupar-se com imposições estatais abusivas, visto que 

está protegido pelo enunciado normativo. 

 Com o surgimento do Neoconstitucionalismo, constata-se uma evolução no 

positivismo jurídico, na medida em que a relação entre Direito e Moral passa a ganhar 

maior importância, principalmente através da discussão dos princípios, que 

diferentemente das regras, possuem um caráter mais abrangente, como diretrizes do 

direito de modo geral. 

2.0 O Critério Ético do Humano como Auxílio para transformação do atual 

sistema Jurídico em Crise: 

O Positivismo Jurídico, e por consequência todo o sistema jurídico, encontra-se 

em crise, dentre outros fatores, porque perdeu sua legitimidade enquanto emanador 

da ordem jurídica, visto que não acompanha mais as mudanças sociais, partindo desta 

ideia o sistema jurídico está em eminente descompasso com suas finalidades. 

Por conta disso, nota-se que:  

“No Brasil, a formação multicultural, o gigantismo territorial, as mais variadas 

necessidades sociais, a má administração governamental, o sistema capitalista, o 

sistema econômico, a má distribuição de renda, a corrupção em todos os poderes, o 

desvio dos interesses estatais sempre no interesse de minorias, dentre outros 

aspectos, propiciam as movimentações sociais em busca de soluções a problemas, 

que acabam se consubstanciando em formas de Pluralismo Jurídico. No país a 

ineficácia estatal está atrelada a diversos fatores, tais como históricos, humanos, 

excesso de formalismo, burocracia e principalmente pela falta de vontade e interesse 

dos representantes dos três poderes e resolver a crítica situação em que se encontra 

o país.”18 

Esta crise, é um sinal de que falta uma forma eficaz para tratar esse problema e  

                                                           
17

 ATIENZA, M. Dejemos atrás el positivismo jurídico. Revista Isonomía, Out. 2007. 
18 GRIBOGGI, A. M. Pluralismo Jurídico e a Crise do Positivismo Jurídico no Brasil. In: 

Congresso Nacional do CONPEDI, 2007, Belo Horizonte. In: Anais do XVI Congresso 

Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 3413. Disponível em: 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/angela_maria_griboggi.pdf Acesso em: 

08/11/2012. 
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amenizá-lo, a melhor opção seria adotar um critério ético para que houvesse a solução 

de impasses jurídicos e consequentemente para que os juristas fizessem o direito 

alcançar de forma efetiva suas finalidades respeitando seus princípios, principalmente 

o da equidade. 

Quanto ao princípio da equidade suscitamos que uma norma jurídica justa pode 

ao ser aplicada no caso concreto, tornar a solução injusta. O juiz, nesses casos, pode 

e deve suavizar o rigor da norma, adaptando-a as peculiaridades e circunstâncias 

particulares do caso concreto. Surge, então, a eqüidade, que é o “critério particular da 

justiça de cada caso”19. 

Quanto à ética Foucoult Afirma, de forma muito pertinente que, com relação à 

construção do critério ético no indivíduo, esta “construção ética do eu[…] é uma tarefa 

politicamente indispensável de resistência ao poder na atualidade”20. 

No mesmo texto, Foucault apresenta que essa idéia jurídica do poder é "[...] 

centrada exclusivamente no enunciado da lei e no funcionamento da interdição"21  

Nesse ínterim, observa-se que para Foucault o poder não pode ser reduzido ao 

simples texto da lei, aliás, quando as instituições jurídicas como um todo conseguem 

compreender e pôr em prática os valores da Justiça e Utilidade Social,  nota-se 

claramente sua vontade de orientar a conduta do indivíduo para a realização do que é 

bom e disseminar o Bem. A categoria que traduz e efetua essas perspectivas no 

mundo cotidiano é a Ética.22  

Resultados: 

Com relação à ideia do critério ético do humano, como um meio auxiliador para a 

resolução de impasses, controvérsias jurídicas, nasce a dúvida seguinte: de que 

maneira, como encontrar, um equilíbrio entre a decisão subjetiva do magistrado e a 

pura aplicação da lei?  

Esta é uma questão de suma importância, afinal o magistrado, como aplicador 

da norma, é o que de forma efetiva buscará a resolução dos litígios. 

Antonio Meneghetti, nos demonstra em sua obra O critério ético do humano que 

há uma forma, que garante a chegada à um critério ético em comum, este acrescenta 

                                                           

19 MONCADA, L. C. de. Lições de Direito Civil: parte geral, 4
a 

ed., Coimbra: Livraria 

Almedina. p. 40. 
20

 FOUCAULT, M. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 306. 
21

 FOUCAULT, M. Historia da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 83. 
22

 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Ética da autenticidade e Alteridade: Critérios estéticos 
para a produção do Direito na Pós- Modernidade. Revista Húmus, n°4, p.31. 2012. Disponível em: 
http://humus.pro.br/201243051.pdf  Acesso em: 05/02/2013. 
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que “ética é entendida no sentido de ação prática, portanto, implica na consciência e 

voluntariedade, por isso, consistência dinâmica real.”23  

Este também afirma que o magistrado: 

“é um sujeito que busca atuar a própria ambição ou vontade de potencia no 

“palácio” do poder social, quando deve confrontar, sofre  medo e a castração da 

opinião do coletivo contingente e a coação a repetir os próprios estereótipos, ocultos 

ou não[...]” 

Isto demonstra o quão limitado nas suas funções é o Magistrado, até porque: 

“Uma vez definida a lei, também os mandantes tornam-se “mandados”. Sem 

isso, exautora-se a obrigação para todos da lei. O corpo recebe diretivas da cabeça: 

mas estas diretivas, uma vez dadas, são orgânicas também para a cabeça.”24 

Meneghetti, de forma sábia afirma que para saber se o critério usado em 

determinado caso é válido, é necessário, observar: 

“1) Compreender a identidade da natureza humana; 

2) Adequar esse critério nas multíplices aplicações das relações diversificadas 

dos sujeitos como indivíduos e como sociedade; 

3) Fazer essa adequação com uma racionalidade exata, esta racionalidade deve 

para ser exata; deve ser formalizada, a) em si mesma, tem a identidade da natureza, 

b) na funcionalidade, c) na relação, entendendo o ambiente histórico e seu contexto.25 

Compreende-se então que quando se identifica uma controvérsia e se opta por 

usar como meio auxiliador para a resolução o critério ético, então se faz necessário 

testar esse critério em todos os campos e ver sua aplicação de forma funcional, 

relacionando este com todo o contexto à sua volta, sem dar margem à pura aplicação 

da lei por parte do Magistrado nem dando margem à uma solução baseada em muito 

subjetivismo. 

Vale ressaltar que:  

“Logo, ao subjetivismo do Juiz são incorporados outros subjetivismos, deixando, 

pois, de ser o subjetivismo do magistrado tão-só. 

Além disso, o ato decisório do Juiz denomina-se sentença, que vem de ‘sentir’, 

tal como a palavra ‘sentimento’. O que se pretende é que o Juiz, ante o fato que Ilhe é 

posto à apreciação, expresse o que dele sente e, diante desse sentimento, defina a 

                                                           
23

 MENEGHETTI. A. O critério ético do humano. Porto Alegre: Ontopsicologica Editrice, 2002. p. 
153. 
 
24

 MENEGHETTI. A. O critério ético do humano. Porto Alegre: Ontopsicologica Editrice, 2002. p. 
156. 
25

 MENEGHETTI. A. O critério ético do humano. Porto Alegre: Ontopsicologica Editrice, 2002. p. 43 
e 44. 
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situação. Existe algo mais subjetivo do que ‘sentimento’, ‘sentir’, ‘sentença’? Todavia, 

como as pessoas não foram educadas para expressar o que sentem (ao contrário, 

foram-no para reprimir), busca-se racionalizar, dando-se contornos técnicos para 

esconder o sentimento. Tais contornos servem, além de esconder (em- bora sem 

eliminar) o que se sente, para ‘persuadir o órgão censor’, e para dar aparência de 

neutralidade. A regra é o Juiz apreciar o fato e apurar seu sentimento em relação a 

ele, para posteriormente buscar argumentos técnicos-legais para justificá-lo. Não é o 

técnico, a lei, que precedem ao sentimento, mas este que precede àqueles, todos 

emer- gentes da ideologia.”26 

É notório então, que há intrínseco à função de jurista certo subjetivismo, porém, 

é sim necessário certa cautela, para evitar abusos na prática da função do magistrado, 

é por isso que se mostra o equilíbrio entre aplicação da norma e uso do meio 

auxiliador, a melhor saída para a reconquista da efetiva funcionalidade do Direito. 

Considerações Finais: 

Por concluinte, entende-se que o critério ético do humano se demonstra como 

sendo uma alternativa viável e de extrema funcionalidade, se usado como meio 

auxiliador pelo magistrado para a resolução de litígios.  

Lembrando que o objetivo geral foi cumprido afinal foi possível demonstrar de 

que maneira o critério ético humano pode transformar o positivismo jurídico, para 

melhor, acompanhando as mudanças constantes de nossa sociedade, tendo em vista 

uma aplicação voltada para o contexto atual. 

Mostrou-se o critério ético do humano a melhor alternativa para auxiliar na 

resolução de impasses jurídicos, afinal, não é mais possível se ater apenas a norma, 

sendo que nossa sociedade vive em constante transformação e o contraste de 

realidades são grandes, por conta disso como podemos nos limitar à normas idênticas 

em todos os locais, rígidas e que perdem sua funcionalidade, quando ferido algum 

princípio próprio da função do Direito? 

Por conta da relevância desta pesquisa, se faz necessário dar continuidade à 

mesma de forma à priorizar o uso do critério ético como meio auxiliador nas 

resoluções pacíficas de controvérsias. 
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