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Tratarei em b reves linhas dum assunto que é quási o ponto de
coincidência de vários problemas que as diversas escolas teem tentado
e tentam resolver, de diferentes modos, isto é, se, e em que sentido,
a positividade constitue um elemento do direito.
A tese de que o direito é essencialmente positivo não é sustentada,
como se poderia crer, sómente por filósofos positivistas. Estes partem
do pcincípio de que o saber jurídico é legítimo sómente emquanto se
mantêm nos limites da experiência. Ora a experiência, diz por exemplo VANNI, mão apresenta o direito senão como um facto das sociedades humanas, como um fenómeno histórico». É pois absurdo falar
dum direito ideal, racional ou absoluto que não seja concebido como
decorrendo dos factos, e os possa ui trapassar de qualquer modo. O
direito realmente existente é sómente o in cit;itate positum, isto é, vigente na sociedade politicamente organizada, em um dado momento
histórico, por efeito de fôrças determinadas.
Estes argumentos são geralmente repetidos pelos escritotes positivistas, mesmo com o aspecto de peremptória demonstração, nos casos
em que, se bem observarmos, eles se reduzem a um mero círculo vicioso ou a uma petitio principii' que se forma com a premissa que
depois vem apresentada como conclusão. A impossibilidade dum
direito não positivo deduz-se simplesmente disto: de que se supoz
a priori que o direito era sómente um fenómeno, e só podia ter existência empírica. A demonstração deste principio presuposto parece
supérflua aos positivistas, que todavia não hesitam em repelir sem
qualquer análise crítica a noção do direito natural, em toda s as suas
formas antigas e recentes. Admitido, pois, que um direito não positivo não é um direito, tal adjectivo unido ao direito, seria vazio de
sentido e como que um pleonasmo segund_o pensa Be~GBOHM, que to-

-6da via não se exime de o empregar, tão viva e difundida é aindacom grande escândalo seu- a crença em um direito superior ao direito vigente.
Mas se esta solução simplista do problema se pode compreender
na escola positiva, mais grave e significativo é o facto de até filósofos
de outras escolas se inclinarem, em certo modo, para esta solução.
Alguns, inspirados especialmente em HEGEL e tambêm em Vrco, reconhecem que a ideia do direito é absoluta, inexaurível e domina na
sua essência todas as suas particulares manifestações no campo histórico; mas afirmam, por outro lado, que sórnente na história tem
realmente vida o direito. A antítese tradicional entre o direito natural
(ou racional) e o positivo é meramente formal neste sentido, segundo
LASSON e FrLOMUSI GuELFI, os quais igualmente negam a existência
dum direito diverso do positivo, encarando, de resto, nesse mesmo
direito, contingente e variável, o cunho da ideia eterna que se desenvolve concretamente através das instituições. O elemento ideal
do direito- aquele que V1co denominava o 11ero- é, pois, de acôrdo
com tal concepção, por si mesmo incompleto e deve integrar-se com
o certo, ou seja com a posição histórica, para que surja própriarnente
o direito.
Não sem razão, ao observar tais tendências na moderna filosofia
jurídica idealista, podia um adversário desta, como era V ANNr, sentir-se satisfeito, vendo nelas um parcial acôrdo com as doutrinas por
êle professadas. Não são pois- exclamava êle- sómente os positivistas que afirmam ser o direito positivo o único e verdadeiro direito!
E opunha êsse argumento a PETRONE, que pouco antes, respeitando as
tradições clássicas, tinha eloquentemente reivindicado a legitimidade
teórica do direito natural.
Mas a breve trecho o próprio PETRONE, renovando a discussão,
declarava entender por direito natural «não um direito concreto e
realizado mas sómente um principium cognosccndi das leis imprescindíveis da conduta na ordem da convivencia social». O direitoexplicava êle- caracteriza-se pela objectividade, pela consistência determinada, formulada, limitada, ou seja pela determinação exterior e
positiva. O momento essencial da existência do direito está na ®éo~ç ,
na sat~zmg, isto é, na sua posição; sem o que se tem a justiça, mas
a justiça não objectivada, a justiça amorfa e desarticulada, a justiça
ideológico-subjectiva, e não o direito própriamente dito. Assim, sem
mesmo mudar substancialmente a sua orientação especulativa no problema particular que vinha debater, PETRO~E acabava por aceitar uma
solução análoga à que já fôra proposta pelos seus adversários.
Cqnvêm advertir que em todJs estas controvénias filosóficas a
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positividade do direíto é sempre compreendida em um sentido muito
mais amplo do que o que lhe dão os juristas práticos e não os filósofos. Para estes, o direito positivo significa, por vezes, sómente o
sistema vigente no Estado a que pertencem; motivo porque, em tal
concepção, não são consideradas como positivas as normas seguidas
por outros povos ou em outros tempos, e menos ainda as de povos e
tempos muito remotos. Tal uso restrictivo do termo liga-se, sem
dúvida, ao hábito mental, que já BAcoN definiu, quando aos defeitos
característicos dos filósofos contrapoz os não menos característicos dos
juristas: << Philosophi proponunt multa di c tu pulchra, sed ab usu remota. Jurisconsulti autem suae quisque patriae /egum, vel etiam Romanorum aut pontificiarum placitis obnoxii addicti, judicio sincero
non utuntur sed tamquam JJinculis sermocinantur ».
·
Nada é, por consequência, mais contrário a uma compreensão
scientífica da fenodlenalogia do direito, do que considerar unilateralmente as instituições pertencentes a uma determinada sociedade humana em particular, num dado momento histórico, como se as instituições não estivessem sujeitas à lei da relatividade, que domina
igualmente todos os fenómenos, e pudessem ser consideradas exclusivamente como tendo a sua primitiva autoridade. Mas de tal ilusão
não me proponho ocupar-me aqui, pois que precisamente se trata
duma ilusão subjectiva, que se desfaz no próprio momento em que se
enuncia, e não dum critério teóricamente elaborado e de qualquer
modo defensável. Sôbre êste ponto estão e devem estar de acôrdo,
principalmente nos nossos dias, todas as escolas de filosofia jurídica:
em que o direito tem universalmente urna realidade fenoménica ou
positiva emquanto se produz e é formulado históricamente para as
sociedades humanas, tenha ou não àlêm dessa realidade uma outra
metempírica e puramente ideal. Para resolver esta, que é a verdadeira questão, é necessário, todavia, determo-nos um pouco em volta
dêste ponto, que, não obstante ser comumente aceite, não é esclarecido com exactidão. É mister, portanto averiguar: quando é que o
direito é verdadeiramente positivo? Como se cumpre e em que consiste essencialmente a sua posição?
A resposta a tais perguntas seria simples se a regra do direito
nascesse sempre de modo uniforme e se fosse no mesmo instante e a
um só tempo concebidri, formulada e aplicada. Mas ninguem ignora
que a aceitação duma dada norma supõe um processo assás complicado e a maior parte das vezes demoradíssimo.
Existem em cada povo concepções fundamentais sôbre os modos
e os fins da conduta, que representam as exigências comuns da natureza humana, acomodada ao gráu de desenvolvimento e em relação
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bem que não se achem expressas em um código. Subordinadamente
a estas determinações fundamentais que não sofrem, dado o seu carácter, senão um mínimo de variações, veem-se modificando successivamente as .normas jurídicas, juntamente com as demais normas da
conduta. O processo de elaboração é, por sua nature-za, contínuo, e
forma-se não( só mediante a obra colectiva e anónima como por intermédio : de orgãos espec:ialmente constituídos, que · valem sómente
emquanto reconhecidos e aceitos pela vonté: de social preponderante
(princípio da ra~ão histórica suficiente). Por vezes, a enunciação das
normas precede a existência de certos orgãos determinados, tendo
aquelas autoridade no meio social; outras vezes, porêm, acontece o
contrário. Em qualquer dos casos, a vontade que se apresenta como
impe1·ativo representa a resultante e a síntese do querer colectivo.
A instituição histórica do direito tem sempre raís nas exigências e
aspirações das consciências individuais, se bem que nem sempre estas
se manifestem unísonamente, repentinamente inspiradas por uma entidade transcendente, como pareceu à escola histórica.
Verdade é que cada sujeito colabora de certo modo, ainda que em
parte mínima, na realização do direito, trazendo a sua apreciação jurídica para o meio social no qual esta se põe em contacto com o conceito das demais. O que nós chamamos o direito positivo dum povo
é precisamente a expressão média dessas concepções, com a sua
eqüação histórica aproximativa e por ·isso mesmo sempre renovada.
Se por direito positivo entendemos aquilo que em um certo momento regula ifectivamente a vida dum povo, é claro que na fórmula
deveremos compreender assim nele também a parte que não foi nunca
objecto duma deliberação expressa, pelo que seria absurdo restringir
a qualificação de positivo sómente ao direito estatuído pela lei. O
que se poderá antes perguntar é se tudo o que é prescrito por lei
constitue direito positiYo. Convêm lembrar que em muitas leis se
conteem elementos não jurídicos, como narrações históricas, afirmações de fé, cálculos financeiros; e que a distinção entre lei formal e
lei material se funda precisamente sôbre a reconhecida falta, em algumas leis, dum conteúdo jurídico, próprio e verdadeiro. Mesmo a
respeito das leis que contem regras de direito, não se pode verdadeiramente dizer_ que estas sejam positivas pelo simples. facto de terem
sido promulgadas e apresentarem sinais extrínsecos de validade; devendo com êste critério, ter-se em consideração a sua. e_fectiva aplicação e aplicabilidade. Casos de leis não expressamente revogadas e
nem mesmo consideradas letra morta, dão-se freqüentemente na his-
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tória jurídica dos povos , até . os mais adeantados, não só em conseqüência de contingências .de facto que tiram a possibilidade de pôr
em prática certas normas, como também de novos princípios jurídicos
que surgem e se tornam eficazes substituindo aquelas. Portanto, nem
todas as· leis, como tambêm não sómente as leis, constituem realmente
o direito positivo dum povo.
A positividade não se pode, tão pouco, restringir exclusivamente
à prática seguida. A repetição de actos uniformes não basta, por si
só, para .produzir o costume, em sentido jurídico. Existem regras
observadas geralmente, o mais das vezes por tradição imemorável e
fundadas sôbre uma opinião de utilidade ou conveniência, que não
implicam todavia obrigação alguma nas relações entre os indivíduos.
Existem também regras que são reputadas obrigatórias no sentido de
que a .infracção delas l·egitimaria a reprovação pública, mas que
mesmo assim são .áesprovidas de objectiva exegibilidade, motivo por
que lhes é negado o carácter de direito.
Para que tenhamos verdadeiramente direito positivo não basta,
pois, a enunciação abstracta dum princípio jurídico, nem mesmo a
observância duma prática qualquer, mas é necessário que um critério
de natureza jurídica- determinando uma obrigação e uma pretensão
correlativa- se infunda no sistema regulador dum certo pôvo e que
a sua observância não dependa do mero arbítrio daquele que a êle
está sujeito ou da mera fôrça do interessado em faze-lo valer. É necessário, por outras palavras, que exista uma organização social capaz
de corroborar a vontade do indivíduo emquanto pretende fazer valer
a regra do direito.
O momento crítico em que se patenteia e se efectiva de modo
cabal a existência duma norma jurídica positiva- seja introduzida por
lei ou pelo costume- é tambêm o da aplicação judicial. Esta aplicação dá própriamente à norma uma eficiência completa. Arranca-a
do seu estado de potência genérica e leva-a ao contacto da realidade
viva, que sofre a sua influência definitiva. Poderíamos estar tentados,
seguindo um fácil e superficial realismo, a considerar o direito positivo sómente neste seu particular momento.
Mas o que é certo é que o direito existe e actua, disciplinando as
relações sociais, antes da sentença judicial e mesmo independentemente desta: a possibilidade de fazer valer uma norma por meio dos
orgãos do Estado torna positiva . a norma, se bem que a sua possibilidade não sendo efectuada. lhe infunda um carácter virtual; o que
acontece na maioria dos casos, pois que é fora de dúvida que qualquer norma não ser-ia seguida se, de ordinário, não fosse observada
espontâneamente.
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Admitir que a positividade do direito consiste sómente na sua
aplicação judicial, equivaleria a confundir a função do juíz com a do
legislador, anulando esta práticamente, e retirando à outra a própria
base. A lógica intrínseca da actividade .judicial obriga, efectivamente,
a conceber o direito como objectivamente anterior, isto é, como dado
já ao juíz, que não deve creá-lo mas procurar a norma, e aplicá~la a
cada caso. Se não existir ainda a lei (como por exemplo nos primeiros gráus da evolução jurídica), ou esta não se poder aplicar ao
caso em questão, o juíz deverá reportar-se ao organismo lógico do
sistema em vigor, considerando-o como um todo único e compreensivo, pelo menos virtualmente, da inteira realidade. A observação
histórica e psicológica confirma a necessidade de semelhante recurso
a um princípio universal, que embora enunciado e formulado para o
caso em questão não deriva dêle, mas ao contrário deve precede-lo
para lhe dar sentido e autoridade.
É digna portanto de oposição a tendência que hoje se manifesta
na escola do chamado direito livre: pela qual se entende deixar ao
arbítrio do juíz, não sómente a decisão do caso em questão, mas tambêm a declaração da norma a seguir na mesma decisão. Veem assim
a desconhecer-se inteiramente os requisitos e os limites lógicos da
função judicial, os quais, no Estado moderno, teem tambêm o significado duma fundamental garantia de liberdade. · O uso impróprio
das palavras não deve induzir em êrro: a pretendida «liberdade na
aplicação do direito» constituiria efectivamente, alêm dum paralogismo
teórico, um perigo permanente contra a liberdade jurídica dos cidadãos, que tem precisamente a sua base na certeza do direito, e, especialmente, na indiscutível soberania da lei.
Não quer isto dizer, bem entendido, que o juíz se deva tornar cego
instrumento de aplicação mecânica do direito. Emquanto se opuzesse
sómente a tal concepção a «freirechtliche Bewegung» seria ela plenamente justificada. Ninguem pode desconhecer que a interpretação do
direito, e principalmente a que se exige do juíz, tem o carácter dum
verdadeiro e original repeusamento que supõe uma especial aptidão,
procurando aproveitar as sugestões nascentes das soluções em contínua renovação. A interpretação do juíz é um elemento subordinado
mas necessário para o desenvolvimento do sistema vigente: ela suscita , como um fermento, as potências ideais passadas e chega a descobrir mesmo nas leis antigas significados que os próprios autores não
puderam entrever. Ficam, portanto imutáveis na interpretação os
fundamentos lógicos do sistema e a unidade orgânica da sua estrutura,
ao passo que dentro dêsses limites o sistema recebe, com a sua aplicação, novos e fecundos incrementos.

Assim, de gráu em gráu, a natural vocação humana para o direito
vem-se determinando e verificando históricamente: a exigência genérica uási sepultada no nosso espírito, traduz-se, como diz Vrco, em
«máximas demonstrativas da justiça» e as máximas formuladas genéricamente descem até às inúmeras contingências, adaptam-se e aderem aos casos singulares. O aspecto do sistema não sofre scisões
nem se muda ex abrupto: uma contínua elaboração orgânica lhe permite, porêm, uma progressiva renovação, que não se poderá nunca
interromper, não se interrompendo a própria vida das sociedades.
Acontece, assim, que uma ideia jurídica deve ser defendida durante
séculos antes que seja introduzida nas ordens positivas, quer por deliberação expressa, quando a ideia tenha adquirido fôrça histórica suficiente, quer começando a inspirar, embora inconscientemente, a prática na solucão de cada caso.
Ora, se ,de tal ,hatureza é o processo que conduz à posição histórica do direito; se tratando-se precisamente dum processo ou duma
transformação empírica, não é possível estabelecer a priori o momento em que uma ideia jurídica se torna positiva, nem aquele em
que deixa de o ser, parece-nos claro que a positividade não se pode
considerar como essencial ou imanente à ideia, mas, de preferência,
como elemento extrínseco e acidental em face dela. Os factos ou a
série de factos que tornam positiva uma determinação jurídica, não a
tornam simultâneamente jurídica, pois que esta propriedade não é
histórica, mas puramente lógica e superior, neste sentido, às vicissitudes e ao decurso do tempo. Qualquer que seja o gráu da fôrça
social que a mantêm, seja ou não por um certo tempo preponderante,
seja afirmada por muitos ou sustentada por poucos, uma proposição
jurídica conserva o seu significado próprio, isto é, fica uma proposição
jurídica, sem que para lhe reconhecer tal carácter, seja necessário
averiguar da aplicação que ela possa ter tido em um ou outro momento histórico.

Quais sejam os elementos lógicos que constituem própriamente a
juridicidade, já foi indicado incidentalmente; poderemos no entanto
esclarecer em breves palavras o assunto.
Entre as formas de apreciação e determinação da acção, uma de ve
necessáriamente respeitar às acções de vários indivíduos, quando em
relação entre si. Cumpre, em outros termos, oferecer um critério
que permita esboçar uma organização objectiva, um sistema de compatibilidade ou compossibilidade recíprocas entre os sujeitos activos,
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pleta, pois que a actividade humana ficaria indeterminada e amorfa
em um dos seus aspectos fundamentais. O direito é precisamente o
critério que avalia, define em sentido objectivo ou correlativo a conduta dos vários indivíduos. Ele não diz respeito à actividade de cada
um, senão quando em relação com a actividade dos outros; não regula a conduta do indivíduo uti singulus, mas sómente do socius.
Todo o predicado jurídico é pois, transubjectivo e bilateral, implicando
uma condição de interdependência, um limite e uma relação entre várias pessoas. Esta relação, por muito vário que possa ser o seu conteúdo, tem sempre formalmente um significado: o que é considerado
lícito a uma parte não pode ser impedido pela outra; a licitude é, ao
mesmo tempo, uma exigibilidade do respeito a que corresponde uma
anâloga obrigação; e desta rigorosa correspondência entre os termos
da relação depende precisamente a sua natureza jurídica.
Qualquer proposição em que se verifique esta estrutura, isto é, se
afirme uma tal relação intersubjectiva, tem incontestávelmente o carácter do direito. Daí a identidade e, juntamente, a variabilidade do
direito; pois que infinitas proposições são possíveis segundo a mesma
espécie lógica, como a história com exemplos quási contínuos nos demonstra. Mas nem todas as proposições jurídicas teem sido verificadas históricamente; e aquelas que se verificam em um pôvo, nem
sempre podem ser constatadas em outros; as que dominaram em certas idades, decaíram a seguir em outras. A positividade é pois , um
episódio que pode sobrevir e sobrevirá certamente a respeito de ideias
jurídicas ainda não actuadas, emquanto que terminará para muitas
das que actualmente vigoram.
Considerar como direito sómente aquilo que nos aparece como
positivo, conduzir-nos ia lógicamente a negar a juridicidade de todos
os sistemas que não tenham atingido tal fase empírica ou a tenham
já ultrapassado. Por tal critério, só porque o direito romano deixou
de ser positivo, teria tambêm deixado de ser direito! Assim ficaria
desconhecida a natureza das normas jurídicas (por exemplo, projectos
de lei) que são elaboradas em substituição ou ampliação das vigentes,
cumprindo adstringi-las a não se sabe qual categoria, até ao momento
em que, por sua vez, adquirissem vigor. Chegar-se-ia, emfim ao
absurdo, de fazer depender o sentido intrínseco duma máxima do
facto extrínseco da sua aprovação e observância.
Os que seguem a doutrina da essencial positividade do direito indicam, muitas vezes, esse caracter como um critério para a distinção
entre direito e moral. Mas precisamente tal aplicação da doutrina,
que, se fosse verdadeira, teria capital importância, mostra pelo contrá-
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rio a sua irreparável improcedência. Posto que a moral tenha uma
existência histórica e positiva, e o problema tenha sómente êste aspecto, vale para ela não menos que para o direito. Os que afirmam,
seguindo por exemplo AHRENS, que a moral é absoluta e invariável e
o direito pelo contrário relativo aos lugares e aos tempos, cometem,
em nosso entender, um duplo êrro: esquecem por um lado que o princípio da relatividade histórica se aplica à fenomenologia moral tanto
como à jurídica, e desconhecem, por outro lado, que um absoluto
moral não é lógicamente possível sem um correspondente absoluto
jurídico.
Que cada povo tenha uma própria moralidade positiva, coerente
com o próprio sistema de direito, e sujeita portanto a um análogo
desenvolvimento, é verdade que dispensa demonstração, principalmente depois dos recentes estudos sôbre o assunto. Na realidade as
duas espécies de 1Cleterminações encontram-se e compõem-se em um
concreto organismo ético ou sistema regulador, que é precisamente o
produto e o expoente histórico dos conceitos dominantes sôbre os
modos e os fins da conduta.
As regras duma ou outra espécie teem, porêm, diverso carácter
pelo que respeita aos dois fundamentais pontos de vista, segundo os
quais a conduta pode ser observada. O direito diz respeito à configuração objectiva da acção e afirma-se onde é possível colisão entr_e
as acções de vários sujeitos, traçando o limite das respectivas exeqUIbilidades. A moral, pelo contrário, disciplina em outro sentido, e
tende a resolver a colisão entre as diversas acções que o mesmo suJeito quer praticar. Os preceitos morais são, pois, subjectivos ou
unilaterais, pois que mesmo tendo referência a outros indivíduos, determinam sómente a conduta daquele que os deve cumprir, ao passo
que os preceitos jurídicos são essencialmente objectivos ou bilaterais,
porque significam sempre uma determinação correlativa da conduta
de vários indivíduos. Desta diferente natureza lógica entre uma e
outra categoria deriva a diferença nas suas expressões e sancções,
isto é, a forma diversa por que as normas jurídicas e morais fazem
sentir a respectiva fôrça, quando são igualmente reconhecidas e observadas. Tal diferença não impede, todavia, de reconhecer que existe
em cada sociedade humana uma moral vigente que se revela nos cos·
tumes, a qual é histórica e relativa como o direito que nasce e se
desenvolve juntamente com ela.
Nenhum critério distintivo nos é fornecido pelo simples facto da
positividade, se dêle não remontamos ao significado intrínseco das
normas postas e seguidas. Considerando êsse significado, descobri·
mos que o direito e a moral teem cada um, a seu modo, uma maneira
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de ser-ou antes, de aparecer-na esfera da expenência. Mas, como
formas de apreciação dos actos, são ambos superordenados a essa esfera e denotam um dever ser, uma exigência deontológica. Sim, a
moral como o direito exprimem, em suma, ainda que segundo um
ângulo visual diverso, um ideal de conduta que pode ser violado físicamente sem que, por isso, cesse de valer como ideal.
Ninguem duvida ·que, em um dado sistema, a norma jurídica se
mantenha tal, mesmo que na realidade alguem a possa contrariar.
A transgressão cai imediatamente sob a norma, mas não a destroe;
o direito violado subtráe-se à acção da violência-disse bem RosMINI
-como uma entidade imortal, inacessível a qualquer potência material que não chega a tocá -lo. Neste valor hiperfenoménico está própriamente a verdade do direito, que análogamente à da moral, não
se apoia nos factos, mas de preferência procura impôr-se a estes e
que não pode ser limitada pelas instituições vigentes, quaisquer que
sejam, e antes se afirma alêm delas e, algumas vezes, mesmo contra
elas. O próprio direito positivo, emquanto representa uma realidade
de facto, é submetido a uma avaliação sub especie juris, isto é, quer
ser equiparado a um critério da justiça, sem nenhuma sancção histórica. Esse critério vive na consciência humana, que é una e uniforme
nos seus princípios, e sôbre os quais êle se vem desenvolvendo própriamente. Nas instituições que se sucedem na história, a vocação
jurídica da consciência reflecte-se inegavelmente, mas não chega a
ser exgotada. Mesmo porque o desenvolvimento das instituições não
seria possível se não se pudesse opôr um novo direito ao já estabelecido, ou se não existisse uma natural jurisdição que a consciência
exerce a seu modo, sôbre os objectos já contemplados nas organizações jurídicas positivas e mesmo sôbre as próprias organizações. A
antítese entre o direito natural e o positivo entre o cpúoe~ otx.~Xtov e o
vóp.wooeod o[x.~Xtov, sôbre a qual repousa em todos os seus desenvolvimentos a clássica filosofia do direito, exprime precisamente essa lei
fundamental do nosso ser, essa necessidade duma refracção do absoluto no relativo. Em vão se tem tentado eliminar a antítese, negando
dogmáticamente o seu primeiro termo ou procurando confundi-lo com
o segundo. A exigência do direito natural permanece, não obstante
as negações positivistas e as atenuações dum equívoco histericismo;
permanece, não obstante os erros, bem mais nocivos, daqueles mesmos que a sustentaram com expressões inadequadas ou métodos impróprios. O direito natural existe, isto é, tem valor, por isso mesmo
que existe e tem valor o ser humano, do qual é atributo insepa·
râ\'el; e as suas determina~ões procedem exactamente do exame
da natureza humana, que a razão pode fazer dobrando-se sôbre si
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mesma: ex ratiocinatione animi tranquilli, para repetir a forma de
S. Tomás.
O dogma essencial da positividade do direito resolve-se assim pela
crítica, demonstrando que a positividade não é outra cousa senão uma
ima§em passageira e superficial dum~ ver~a~e _mais pr.of~nda. P:anáhse do processo que conduz à poszção histonca do direito, obngando a reconhecer no próprio processo um consecutivum, a respeito
da ideia que se põe, confirma de modo indirecto, mas irrefragável, a
legitimidade duma deducção pura do direito come> ideal.

