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1 RESUMO 

 

A ciência jurídica é rica em possibilidades investigativas. Muitos são os juristas com 

formação filosófica atuantes na área do Direito. Dentre eles, destaca-se o jusfilósofo 

austríaco Hans Kelsen, o qual abordou o Direito sob um aspecto puro, desvinculado 

de qualquer influência social, transformando-o em uma ciência autônoma, mediante 

sua "Teoria Pura do Direito". Segundo Kelsen, a norma jurídica estabelece um 

comportamento humano que deve ser observado. Pesquisando um pouco do Direito 

Bíblico, porém, pode-se verificar que a teoria por ele criada já era objeto da estrutura 

jurídica no cânon das escrituras bíblicas. Embora não positivada, a estrutura jurídica 

de Moisés já seguia o parâmetro estabelecido por Kelsen. Assim, mediante 

levantamento bibliográfica, esse estudo descritivo, do tipo transversal e qualitativo, 

procura abordar as semelhanças e divergências presentes no sistema kelseniano e 

na legislação mosaica, propondo-se, assim, uma sobreposição comparativa de 

ordens normativas, estudando-se a “Teoria Pura do Direito”, sob a ótica da 

legislação deuteronomista. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A ciência jurídica é rica em possibilidades investigativas. Muitos são os juristas com 

formação filosófica atuantes na área do Direito. Dentre eles, destaca-se o jusfilósofo 

austríaco Hans Kelsen o qual abordou o Direito sob um aspecto puro, desvinculado 

de qualquer influência social, transformando-o em uma ciência autônoma em sua 

"Teoria Pura do Direito". Segundo Kelsen, a norma jurídica estabelece um 

comportamento humano o qual deve ser estritamente observado, sob pena de 

punição. Pesquisando um pouco do Direito na Bíblia, sobretudo em Moisés, pode-se 

verificar que a teoria criada por Kelsen já fazia parte da estrutura jurídica do direito 

hebreu. Embora não positivada, a estrutura jurídica de Moisés já seguia o parâmetro 

estabelecido por Kelsen, trazendo uma ideia de norma hipotética fundamental, 

constituição e normas inferiores. 

 

3 OBJETO 

 



Identificar as semelhanças presentes nas doutrinas mosaica e kelseniana, uma vez 

que ambos os sujeitos tiveram representatividade significante em vertentes legais, 

seja ela a extrema legalidade abordada por Kelsen, resumindo o direito aos ditames 

legais estabelecidos pelo legislador em sua atividade típica, seja por Moisés, com a 

temor do povo às leis religiosas as quais Deus era o próprio legislador. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Em vista da presente proposta, este estudo seguiu o procedimento metodológico 

descritivo, do tipo transversal e qualitativo, pela análise de bibliografias 

referenciadas no tema tratado. Para o desenvolvimento desta pesquisa, tendo em 

vista o objetivo proposto, foram coletados dados em referências teóricas que trazem 

textos exegéticos do Livro do Deuteronômio e livros de autoria do jurista austríaco 

Hans Kelsen que abordem seu pensamento jurídico positivista ao desenvolver a 

“Teoria Pura do Direito”. Ressalte-se, todavia, a inicial leitura das obras-primas as 

quais este estudo se fundamenta, quais sejam, o “Deuteronômio” e a “Teoria Pura 

do Direito”, conforme autoria de seus escritores, sem quaisquer influências externas. 

O estudo de obras interpretativas, posteriormente, foi realizado visando à 

solidificação das ideias inicialmente traçadas. 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

5.1 Entendendo a Teoria Pura do Direito 

  

Ao expor sua teoria, Kelsen nada mais quis do que abordar o direito sob uma 

perspectiva desprovida de axiologia. Sabedor de que o direito não pode ser 

desprovido dos valores que lhe agregam e transformam, o jurista propôs sua teoria 

buscando a visualização do direito como ciência autônoma, independente do 

pensamento ético, político ou social. Dessa forma, Kelsen faz separação entre o 

direito e, por sua vez, do ideal de justiça.1 

 

                                                           
1
 Acerca da temática, Kelsen aborda a descrição jurídica da norma e retira dela qualquer valor. Assim, o direito 

passa a ser visto não como a positivação de valores tidos como justos, mas, sim, como o dever-ser jurídico, isto 

é, aquilo que a própria norma almeja. 



Seu estudo foi restringido à análise do direito positivo, de modo a estabelecer uma 

forma e um fundamento da existência do direito, desmistificando sua estrutura com 

“os próprios elementos e instrumentos que ele fornece” (SIQUEIRA, 2010, p. 9).  

 

Neste contexto, Kelsen verá o Direito como uma estrutura simples de 
coerção, disposto de forma sistemática e hierarquicamente organizada de 
normas (não-morais) e que dispõem acerca das condições necessárias para 
que os agentes do Estado possam impor sanções (SIQUEIRA, 2010, p. 12). 

 

Em que pese a ideia do jurista de que apenas o Direito é capaz de produzir as 

normas jurídicas, ele não deixa de lado a possibilidade de se utilizar da expressão 

“fonte de direito”, da qual a lei é a principal, a outras representações normativas, que 

não tenha fundo jurídico-positivo, como é o caso dos princípios morais. 

 

Sob a perspectiva moral, a norma pode estabelecer uma concepção daquilo que é 

bom ou mau, justo ou injusto e que, futuramente, poderá ser imoralmente visto, uma 

vez que as exigências morais de então podem ser modificadas posteriormente. 

Dessa forma, a Teoria Pura do Direito não pressupõe a influência desses valores no 

sistema jurídico positivo, muito menos aceita a presença de uma moral válida em 

todos os tempos e em todas as partes (KELSEN, 1998, p. 78). 

 

A moral tem por fonte, assim como o direito, práticas reiteradas. Kelsen chega a citar 

os profetas e fundadores de religiões como fonte de normas morais. Todavia, a 

distinção básica entre moral e direito se encontra quando este busca na coerção o 

mecanismo que confere à lei sua validade, ao passo que, segundo relata o próprio 

jurista, “a Moral é uma ordem social que não estatui quaisquer sanções desse tipo, 

visto que suas sanções apenas consistem na aprovação da conduta conforme as 

normas e na desaprovação da conduta contrária às normas...” (KELSEN, 1998, p. 

71). 

 

Na linha do raciocínio exposto, afirma Kelsen ser o Direito uma norma de caráter 

moral apenas em sua forma e “não se aceita, de modo algum, a teoria de que o 

Direito, por essência, representa um mínimo moral” (KELSEN, 1998, p. 74) até 

mesmo pelo fato de que, em sendo o direito essencialmente moral, “não faz 

qualquer sentido a exigência [...] de que o Direito deve ser moral” (KELSEN, 1998, p. 



75). 

 

5.2 Dinâmica Israelita e Conteúdo Deuteronômico 

 

Em que pese a atribuição da autoria da narrativa bíblica do Deuteronômio a Moisés, 

essa veracidade ainda é contestada, por haver variações no estilo da escrita ao 

longo de seus trinta e quatro capítulos. Todavia, não se procura abordar a 

responsabilidade pela autoria da obra, mas, sim, sua essência, sobretudo no caráter 

normativo cuja finalidade era “conduzir Israel às fontes de sua vida social e 

religiosa”, sendo certo que o livro trata do “retorno às origens, da busca de suas 

raízes mais profundas” (LOPEZ, 1992, p. 11). 

 

Em sua obra, Félix Garcia Lopez aborda o Deuteronômio como um código de leis, 

destacando nele o Código da Aliança (Deus fala e Moisés lhe escuta) e o Código 

deuteronômico (Moisés transmite a mensagem ao povo) (LOPEZ, 1992, p. 39-40). 

 

Segundo a narrativa bíblica, o Deuteronômio é a segunda lei, uma vez que sua 

origem, as duas placas de pedra nas quais continham os dez mandamentos foram 

danificadas. Nesse sentido, “o quinto livro recebeu o nome de Deuteronômio, 

vocábulo que significa segunda lei, em hebraico Devarim, que significa ‘coisas’, e 

apresenta-se em forma de discursos, pronunciamentos por Moisés ao povo de 

Israel”, e prossegue: “Moisés enuncia ao povo os mandamentos que este deve 

seguir, repreende o povo pelas faltas do passado, indica os castigos que serão 

aplicados aos transgressores e as promessas de D’us aos que escolheram o 

caminho correto.” (FACCIOLLA, 2005, p. 11). 

 

Ao longo de todo o livro, observa-se que, embora houvesse chefes de tribo, juízes e 

sacerdotes no meio do povo, não havia distinção no sentido de torná-los superiores, 

uns em relação aos outros; ao contrário, prevalecia o sentimento de convivência em 

unidade, com “nivelação da desigualdade”, fazendo com que todos se 

estabelecessem como uma única família, orientados pela mesma lei. Nesse sentido, 

“o Deuteronômio aparece fortemente colorido pela ideia unificadora de comunidade 

ou de povo” (LOPEZ, 1992, p. 11-12). 



 

No corpus legislativo, distinguem-se, geralmente, dois tipos de leis: as casuísticas, 

que têm por objeto os casos particulares e são formuladas no condicional (cf. 

Deuteronômio 13:13 e 15:12), e as apodíticas, as quais, elevando-se acima dos 

casos individuais, tendem à abstração e se transformam em princípios gerais, 

válidos para todos e na maioria dos casos. Estas últimas são constituídas na forma 

imperativa (cf. Deuteronômio 5:7).  

 

O estilo do código legislativo deuteronômico é pessoal e persuasivo, procurando 

convencer. Daí a presença de muitas leis acompanhadas de exortações, 

admoestações e motivações de caráter histórico (cf. Deuteronômio 16:1). 

 

Quanto à organização, segundo Antonius H. J. Gunneweg, os israelitas podem ter 

se organizado com o compromisso comum de adoração a Deus, constituindo uma 

forma de direito. Todavia, o mesmo autor não afirma a existência de um direito 

escrito ou qualquer outra forma de reconhecimento de fato de uma estrutura jurídica. 

É certo, porém, que o Código da Aliança representou uma forma de direito 

positivado no meio do povo, estabelecendo regras apodíticas (prestações negativas) 

e causuísticas (condicionais) (GUNNEWEG , 2005, p. 134-135). 

 

Outro fato importante de se notar é que o direito hebreu tem característica proibitiva, 

de modo que ele “não prescreve um agir determinado, mas exclui comportamentos 

tidos como incompatíveis com a natureza de Israel” (GUNNEWEG , 2005, p. 135). 

 

No que tange à aliança firmada entre Deus e o povo, em relação a este último, o 

cumprimento da lei é capaz de protegê-lo de si mesmo. As tábuas visíveis dos 

mandamentos, então, passam a representar o Deus invisível (GUNNEWEG , 2005, 

p. 106).2 

 

No Deuteronômio, resumem-se as palavras de Moisés as quais eram direcionadas 

ao povo de Israel, como forma de exortação, tendo verdadeiro peso legislativo. Essa 

legislação tinha como objetivo a restauração dos israelitas, abordando, 

                                                           
2
 A posterior sublimação do personagem de Moisés é tão-somente a última personificação que formula esse 

entendimento de aliança, lei e revelação divinas de Javé como Deus de Israel por excelência. 



resumidamente, que a “vida, bênção ou maldição dependem unicamente do fato de 

Israel aceitar as dádivas de Javé e passar a servir unicamente a Javé, cumprindo a 

lei”. (GUNNEWEG , 2005, p. 304). 

 

Por fim, importante notar que em muitas passagens do texto bíblico é destacado que 

o coração do homem é corruptível e, portanto, há necessidade de estabelecimento 

de preceitos os quais precisam ser observados, evitando-se a ação do povo 

conforme sua própria consciência, julgando por bem aquilo que lhes aprouvesse. 

Nesse sentido, Moisés transmite ao povo que não havia segredos em manter um 

relacionamento de fidelidade com Deus, pois o mandamento que a eles era 

ordenado “não é encoberto e tampouco está longe” (cf. Deuteronômio 30:11), 

completando assim sua analogia:  

 

Não está nos céus, para dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que no-lo 
traga, e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco está além 
do mar, para dizeres: Quem passará por nós além do mar, para que no-lo 
traga, e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está 
mui perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para a cumprires 
(Deuteronômio 30:12-14)

3
 

 

5.3 Norma Jurídica 

 

Latu sensu, norma jurídica é uma regra de conduta, abrangendo, na estrutura do 

ordenamento jurídico, atos normativos, resoluções, portarias, princípios gerais de 

direito, costumes jurídicos e as leis. Esta última, objeto do estudo kelseniano, é vista 

de modo peculiar, pois ela é responsável por determinar o agir de outrem.4 

 

A norma expressa o sentido jurídico dos fatos externos, de modo que “o conteúdo de 

um acontecer fático coincide com o conteúdo de uma norma que consideramos 

válida” (KELSEN, 1998, p. 5). Desse contexto, temos em Kelsen a definição de 

norma como “o sentido de um ato através do qual uma conduta é prescrita, permitida 

ou, especialmente, facultada, no sentido de adjudicada à competência de alguém” 

                                                           
3
 Texto em versão traduzida por João Ferreira de Almeida (1995). 

4
 Em Kelsen, quando um ato de vontade humana tem como objetivo intencional a conduta de outrem, estamos 

diante de uma norma, sendo esta objetivamente direcionada pelo dever-ser. 



(KELSEN, 1998, p. 6) e sua função terá sempre um sentido intencional.5 

 

Kelsen dá vida à norma quando diz que sua existência independe da manutenção do 

querer de seu criador. Assim “o indivíduo que, com o seu ato intencional dirigido à 

conduta de outrem, criou uma norma jurídica, não precisa continuar a querer essa 

conduta para que a norma que constitui o sentido do seu ato valha (seja vigente)” 

(KELSEN, 1998, p. 11). 

 

5.4 Sobreposição de Estruturas Normativas 

 

Feita a síntese do conteúdo kelseniano e deuteronômico, restou-nos, agora, a 

concretização da proposta inicialmente realizada neste estudo, qual seja, a 

sobreposição comparativa de ambas as ordens normativas. 

 

6 RESULTADOS  

 

A pesquisa proposta evidenciou que Hans Kelsen, embora tenha sido intitulado autor 

da Teoria Pura do Direito, tratou de positivar um sistema jurídico já vigente. A bem 

da verdade, Kelsen não propôs uma criação, mas, sim, apresentou a estrutura do 

sistema jurídico. Nesse sentido, comparando-se ao direito hebreu, pôde-se constatar 

a existência de um sistema cuja estrutura, pautada na estrita obediência aos 

preceitos divinos, observando-se os decálogo e as outras leis, criaram um 

ordenamento que se assemelha à proposta de Kelsen, qual seja, norma 

fundamental, lei maior (constituição) e normas infraconstitucionais. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estabelecida a ressalva introdutória no sentido de que a escassez de material 

específico quanto ao tema poderia, aparentemente, de alguma forma, ofuscar o 

caráter científico desta pesquisa, chegasse à conclusão de que se trata de um tema 

que ainda carece de melhor aprofundamento, tanto individual quanto coligado, 

                                                           
5
 O direito posto tem como fulcro o estabelecimento das relações humanas. Não se pode negar que, sob essa 

ótica, a norma espera uma atividade positiva daquele a quem ela se direciona, para que, de fato, sua existência 

possa ser medida em eficácia. 



sendo certo que a discussão aqui estabelecida é de caráter filosófico não tendo, 

quiçá, aplicabilidade prática fora do campo das ideias. 

 

Não obstante, toda a discussão ora travada deve ser vista como algo de importância 

considerável, uma vez que o direito também se fundamenta na filosofia a qual é 

imprescindível neste trabalho, além de ser estudado, também, sob o aspecto 

histórico-comparativo, o que não deixaram de ser levado em conta em todo o 
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