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RESUMO

Arnaldo Vasconcelos (1945-2017), jusfilósofo cearense, autor da Teoria da norma jurídica (2016), dentre outras obras, é o autor da maior 
refutação do pensamento positivista no Brasil, sob o advento da publicação da Teoria Pura do Direito – repasse crítico de seus principais 
fundamentos (2009). O autor transcende a experiência jurídica de seu tempo e propõe-se enfrentar uma questão sedimentada no inconsciente 
coletivo dos juristas; esse é o papel do jusfilósofo, na medida em que coloca em crise o conformismo cujas entranhas se arraigam no pensamento 
e tornar-se difícil superá-las. Não raro, lê-se nos ramos doutrinários que se ocupa de assentar que a norma jurídica tem característica imperativa, 
reproduzindo inadvertidamente o que se aceitou ao longo do tempo, aprioristicamente. Para Arnaldo Vasconcelos a norma jurídica é regra de fim, 
evidenciando o processo de interpretação para a aplicação normativa, isto porque atende ao conceito mais amplo de norma jurídica, englobando 
o legal, o ilícito, o lícito e não se vincula, tão somente, ao processo de criação estatal, tampouco a sua obrigatoriedade dependeria da atuação do 
poder institucionalizado ou coação, posto que a norma jurídica espelha-se na liberdade. Com efeito, é necessário repassar a problematização do 
tema, em breve passeio pelo arcabouço teórico percorrido por Arnaldo Vasconcelos e, por último, demandar as consequências do que se pode 
chamar de manifesta inconsequência jurídica. A metodologia empregada é do tipo bibliográfica, tomando-se como referencial teórico o 
pensamento de Arnaldo Vasconcelos e a consignação de sua teoria da norma jurídica, ao passo que a abordagem é livre e exploratória sobre a 
temática, dada a importância de uma reflexão crítica sobre o problema. O jusfilósofo assinala o certame do imperativo normativo, como 
problema de essência é conjecturado na estranheza pela qual algumas doutrinas colocam, inadvertidamente, a imperatividade como 
característica da norma jurídica, a despeito de sua difusão sem qualquer explicação criteriosa. A crítica à imperatividade, como recupera Arnaldo 
Vasconcelos, deriva, a princípio do jurista tcheco Hans Kelsen (1881-1973), ao afirmar em síntese que não se distingue a norma jurídica da norma 
moral; que a imperatividade é diferente de coativismo e que sem o ilícito, a única coisa que caracterizaria a norma jurídica, esta fracassaria, mas 
este primeiro Kelsen do juízo hipotético deixou-se enveredar, , secundariamente, pelo imperativismo despsicologizado. Para tanto, Arnaldo 
Vasconcelos rediscute a questão com o juízo hipotético disjuntivo, do jusfilósofo argentino Carlos Cossio (1903-1987), com a sua teoria egológica 
do direito, reafirmando o papel da liberdade entre a escolha pelo adimplemento lícito (endonorma) e a sanção do ilícito (perinorma), daí porque o 
sujeito, verbi gratia, pode adimplir ou não uma obrigação voluntariamente, antes que possa a ser responsabilizado por isso. Para Arnaldo 
Vasconcelos a concepção da norma jurídica é um predicado do ser-acidente, vale dizer, como elemento contingencial da experiência humana, em 
relação aos fatos e que são o ser-substância, isto é, os elementos de natureza; o jurídico é a qualificação do fato humano, social e econômico, de 
tal sorte que o Direito abrange o fato de qualquer ordem a qual o legislador atribui valor, a fim de preservá-lo, concluindo-se que o problema da 
norma jurídica conectar-se com o ser-substancial é fato, muito embora a norma encontra-se no campo acidental. Neste sentido Arnaldo 
Vasconcelos constrói que essas dimensões tem como consequência uma à outra, em uma palavra a norma jurídica transita entre esses dois 
mundos, o ser o dever-ser, o substancial e o acidental, não obstante, a natureza da norma jurídica ocupa o espaço comportamental da liberdade, 
diametralmente oposto ao campo da imperatividade.
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