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RESUMO 
A migração do Estado Liberal para o Estado Social, por si só, não resultou no advento da 
concepção funcionalista do Direito. Apesar de figurar como importante evento, não foi a 
condição necessária e suficiente para a criação das diversas funções da ordem jurídica. Na 
verdade, elas já existiam latentes no mundo fático, apenas não eram utilizadas, observadas 
nem difundidas como na contemporaneidade. Aqui não se trata de um cenário novo, mas sim 
de um antigo relido e observado sob uma nova ótica. E, em meio às várias funções que a 
ordem jurídica assume ou assumirá, surgem também heurísticas que precisam ser verificadas 
para o aperfeiçoamento da teoria funcionalista em meio a uma série de tendências e 
problemas a ela intrínsecos. Dessa forma, conclui-se que a análise funcional do direito é 
contagiada por heurísticas que podem indicar a utilização dispensável de algumas funções da 
ordem jurídica assim como também apontar perspectivas sobre elas que são adotadas de 
maneira equivocada. A metodologia de pesquisa adotada foi dedutiva, quanto ao método 
científico. Fundamental, quanto à finalidade. Observacional, quanto à natureza. Qualitativa, 
quanto à forma de abordagem do problema. Exploratória, quanto aos objetivos. Bibliográfica 
e documental, quanto aos procedimentos técnicos. Longitudinal, quanto ao desenvolvimento 
no tempo. 
 
Palavras-chave: Análise funcional do Direito. Ordem jurídica. Heurísticas intrínsecas. 
 
ABSTRACT 
Migration from Liberal State to Social State did not result in the advent of law´s functionalist 
conception by itself. Despite being an important event, it was not the necessary and sufficient 
condition for the creation of several functions of legal order. In fact, they already existed, 
latent in factual world. They just were not used, observed or disseminated as in 
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contemporaneity. There is not a new scenario here, but an old one reread and observed from a 
new perspective. In the midst of the several functions that legal order can assumes or will 
assume, heuristics arise and need to be checked for the improvement of functionalist theory, 
that presents a series of intrinsic tendencies and problems. Thus, it is concluded that 
functional analysis of law is permeated by heuristics that may indicate the expendable use of 
some functions of legal order just like point out perspectives on them that are adopted in a 
misguided way. Methodology adopted was Deductive, in relation to scientific method. 
Fundamental, in relation to purpose. Observational, in relation to nature. Qualitative in 
relation to problem´s approach. Exploratory, in relation to objectives. Bibliographic and 
documentary, in relation to technical procedures. Longitudinal, regarding development in 
time. 
 
Key words: Functional analysis of law. Legal order. Intrinsic heuristics. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, principalmente quando entendido como técnica, o Direito opera sob 

o ponto de vista da função protetora e repressiva. Ambas igualmente insuficientes para 

atender aos fins propostos com o advento do Welfare State.    

O cenário trazido pelo Estado social, ao contrário do que ocorreu no Estado liberal, 

compatibiliza-se melhor com condutas de incentivo. Normas clássicas de desestímulo e seus 

respectivos comandos negativos (proibições) são intrínsecas ao liberalismo.1  

Daí a insuficiência da função protetora, por exemplo, que se ocupa primordialmente da 

tutela dos atos lícitos, e da função repressiva, que se preocupa, antes de mais nada, com a 

coibição de práticas tidas como ilícitas por uma dada ordem jurídica. 

No mesmo sentido de insuficiência, pode-se apontar a função repressiva. Apesar de 

ainda dominante (BOBBIO, 2007, p. 7) no seio da sociedade, mais notadamente na noção 

rudimentar do plain man
2, que, por exemplo, alimenta a ideia de que a mera manifestação em 

qualquer procedimento judicial, acarretar-lhe-ia o risco de ser preso, há um patente 

desprestígio às normas de organização e prevenção.  

Para fugir da concepção grosseira supracitada, é importante a distinção entre termos 

importantes como: comandos e proibições, prêmios e castigos, sanções positivas e negativas. 

Dessa forma, fica-se bem claro, talvez até mesmo para uma mente como um mínguo senso 

jurídico, de que não só de sanções de privação da liberdade opera o Direito. A ciência jurídica 

pode se fazer valer, respeitar e obedecer de outras formas.  

                                                           
1A função típica da ordem jurídica do Estado Liberal é de garantir a paz social, com base na previsão dos valores 
reputados interessantes socialmente e da repressão às condutas contrárias aos valores previamente estabelecidos. 
Prevalece a ideia de restrição da atuação do Estado e proteção da liberdade individual. (MATIAS, 2009, p.70) 
2Homem médio. (COASE, 1937, p. 386). 
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É essencial observar que as referidas funções clássicas não estabelecem uma relação 

de sobreposição. Em outras palavras, não se auto excluem, mas sim, aplicam-se 

concomitantemente. 

 Nesse diapasão, é possível que uma dada norma opere com mais de uma das 

finalidades supracitadas e ao mesmo tempo. Esta é uma boa razão para lembrarmos por que a 

norma é tão mais densa e rica do que o enunciado normativo em si.  

Bobbio, com a sua peculiar lógica, nos oferece ao menos quatro situações diferentes: 

1) comandos reforçados por prêmios, 2) comandos reforçados por castigos, 3) proibições 

reforçadas por prêmios e 4) proibições reforçadas por castigos. 

Daí a relevância do tema proposto. A análise das heurísticas em torno da teoria 

funcional do Direito pode revelar as inclinações e falhas que as diversas vertentes apresentam. 

Dessa forma, o estudo do tema ganha importância para que essas distorções sejam saneadas e 

o correto entendimento sobre a utilização das funções da ordem jurídica seja sedimentado. 

A seguir, serão expostas as perspectivas genéricas sobre o tema, acompanhadas pela 

explanação específica sobre cada heurística em particular. 

 

2 ASPECTOS GERAIS  

 

A transição entre os Estados de Direito3 (liberal, social, democrático) é um fator 

categórico que fortemente influenciou a ciência jurídica em vários aspectos. A regulação da 

economia e o impulsionamento do princípio da solidariedade seriam bons exemplos disso.  

A perspectiva funcionalista da ordem jurídica teve como gatilho justamente a 

passagem do Estado Liberal para o Estado Social de Direito. Aqui emerge a relevância da 

função jurídica em razão do seu potencial e do crescente interesse em torno da sua utilização. 

Com a mudança na postura do Estado, que deixou tão somente de adotar posturas 

negativas e passou a cumprir prestações positivas, o Direito passa a ser encarado sob outra 

ótica. Deixa-se de preocupar inteiramente com a estrutura, de como ele é feito, e passa a se 

intentar para a sua função, ou seja, para que ele serve. 

                                                           
3A valorização exacerbada do indivíduo, que no âmbito do direito importava na garantia da liberdade puramente 
formal, ensejou a gestação de nova concepção de Estado, o Estado Social, decorrente de modificação 
superestrutural do Estado Liberal Burguês. A mudança de paradigma do Estado Liberal para o Estado Social foi 
significativa, importante para a correção de rumo da economia, mas insuficiente para atender às necessidades da 
complexa sociedade contemporânea e garantir a liberdade e igualdade materiais (MATIAS, 2019, p. 72-73, 75.)  
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Daí o terreno fértil para a evolução da teoria estrutural, robustamente representada por 

Kelsen, para a teoria funcional. Com essa nova roupagem, o Direito passa a ser encarado 

também como técnica, como instrumento que irá balizar a atuação estatal e que adota como 

diretrizes as garantias individuais e coletivas. 

Contudo, há de ressaltar que a teoria estrutural assegura mobilidade (BOBBIO, 2007, 

p. 53-54), objetividade, neutralidade e eficácia ao ordenamento jurídico. Enquanto que a 

teoria funcional, em meio ao seu potencial de atingir postas finalidades, pode dar ensejo ao 

acoplamento da Política sobre o Direito. A utilização da técnica permeada por contrastes 

ideológicos (BOBBIO, 2007, p. 55-56). 

Sendo assim, resta estremecida a teoria sociológica da ordem jurídica em dois pontos: 

1) Direito como subsistema do sistema social, e 2) Direito como fenômeno social além das 

questões do Estado.4  

De todo modo, a análise funcional não excluiu a estrutural.  Tratou-se apenas de mero 

olhar para a finalidade da ordem jurídica, ao lado da sua estrutura. E essa vista simultânea 

pode se dar a qualquer tempo. O que há de novo no que tange as teorias supracitadas é a 

utilização da função promocional da ordem jurídica.  

 
3 COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS FUNÇÕES 

 

Em uma crítica terminológica à teoria dos direitos fundamentais, Lima (2004, p. 171-

182) coloca que é temerário adotar a nomenclatura “geração” dos direitos fundamentais, pois 

passa a ideia de que as gerações posteriores substituem as anteriores.   

Nesse mesmo sentido, é interessante verificar se a relação entre as várias funções da 

ordem jurídica, desenvolvidas ao longo do tempo, ocorrem de forma supletiva ou cumulativa. 

Haverá entre elas uma relação de circularidade ou de exclusão?  

                                                           
4 Por teoria sociológica do direito entendia-se, naquela época, uma teoria que via no direito uma produção da 
sociedade em todas as suas formas, e não apenas uma produção do Estado, e que, assim, tinha uma incidência 
direta sobre o problema das fontes. Teoria sociológica do direito era sinônimo, ao menos na Itália (mas também 
na França, se pensarmos na teoria da instituição de Renard, na teoria do direito social de Gurvitch, que 
posteriormente, viria a tornar-se um dos maiores representantes do renascimento da sociologia jurídica), de 
teoria da pluralidade dos ordenamentos jurídicos. Enquanto o alvo das teorias sociológicas do direito é, hoje, o 
formalismo, o alvo das teorias sociológicas de ontem era o estadismo. Historicamente, o pluralismo jurídico, do 
qual Gurvitch foi o mais fervoroso defensor, fora uma das tantas manifestações da falsa crença, comum tanto aos 
liberais radicais quanto aos socialistas libertários, de que o desenvolvimento da sociedade industrial teria por 
efeito uma diminuição das funções do Estado, um tipo de reabsorção do Estado pela sociedade civil. O que 
aconteceu foi exatamente o contrário. Para quem queira considerar o direito como fenômeno social, o problema 
do pluralismo perdeu grande parte de seu interesse. Com o enorme aumento das funções do Estado na passagem 
do Estado liberal para o Estado social, o problema fundamental para uma teoria sociológica do direito, isto é, 
para uma teoria que considere o direito como um subsistema do sistema social geral, é o de verificar se, 
paralelamente, não foram aumentadas e mudadas as funções do direito, e entenda-se, do direito estatal, o que 
explica o imprevisto surgimento e a rápida difusão da perspectiva funcionalista (BOBBIO, 2007, p. 83). 
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A primeira opção parece ser mais plausível. Até mesmo porque a verificação 

apriorística já dá sinais para uma ligação de simultaneidade. Para tanto, basta observar os 

quatro possíveis cenários colocados por Bobbio e já citados anteriormente. 

Nada impede que uma dada função da ordem jurídica, independente de qual ela seja, 

contenha em seu bojo os quatros cenários. É claro que a caracterização de cada uma delas se 

dá pela preponderância de um cenário em detrimento do outro, porém aquele cenário menos 

contemplado ainda sim estará operante, só que em um menor grau. 

O cenário preponderante atua como a regra geral, e presumidamente desejado pelos 

valores contidos em uma dada ordem jurídica, sejam eles preconizados por comandos ou 

proibições.  

Contudo, a regra sempre deixa espaço para exceção, dada sua incapacidade de 

contemplar todas as situações possíveis. Daí, resta construído o ambiente propício para a 

atuação do cenário minoritariamente desejado. Falha a regra, opera-se a ressalva. 

Desobedecido o comando, aplica-se o castigo. Contrariada a proibição, executa-se a sanção.  

Logo, se há a convivência dos possíveis cenários que as várias funções da ordem 

jurídica colocam, há também a coabitação das próprias funções entre si. Caso todos os 

ângulos e prismas que contidos em cada uma delas coabitem harmonicamente, não há razão 

para pensar que as funções desmontarão umas às outras 

Por isso a atuação de uma não necessariamente exclui a operação de outra5. 

Prepondera a concomitância e não a repulsão. Como dito, a mera observância das 

características individuais de cada uma já denota uma inclinação à coexistência. 

Tomando, por exemplo, duas funções clássicas: protetora e repressora, é perfeitamente 

plausível considerar que uma ordem jurídica possa proteger os direitos e valores dos seus 

tutelados ao mesmo tempo em que reprimi os respectivos atos e omissões atentatórias. 

Da mesma forma, nada obsta que haja promoção dos comandos e proibições por 

prêmios, não obstante aplicação do castigo para aqueles indivíduos que, mesmo 

vigorosamente encorajados a obedecer, simplesmente não o fazem. As situações basilares são 

os padrões almejados, mas não deixam de ser alternativas postas e tangíveis à conduta 

humana.  

 

                                                           
5 Por mais que a teoria do direito como ordenamento repressive esteja estreitamente ligada à teoria que acabamos 
de examiner (nos velhos manuais, Thomasius é considerado, ainda que de modo equivocado, o iniciador da 
teoria do direito como coação), convém não confundir, do ponto de vista analítico, a distinção entre sanções 
positivas e sanções negativas. Com termos de uso mais comum, uma coisa é a distinção entre comandos e 
proibições, outra coisa é a distinção entre prêmios e castigos. As duas distinções não se sobrepõem. (BOBBIO, 
2007, p. 6).  



47 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 

ISSN 2595-1408 

4 INSUFICIÊNCIA DAS FUNÇÕES PROTETORA E REPRESSORA 
 

A corrente que considera suficientes a função protetora e repressora para a ordem 

jurídica, está, ao menos, ameaçada. Haja vista a sucumbência da sua posição exageradamente 

simplificada quando comparada à crescente difusão das mais variadas técnicas de motivação.6 

Christianus Thomasius defendia que a ordem jurídica era essencialmente protetora, 

pois tão somente através dos comandos negativos poderia se achar uma diferenciação entre 

Direito e moral, seja ela individual ou coletiva. 

O posicionamento simplista de Thomasius alimenta ainda a ideologia liberalista. Certo 

de que a transição para o Estado social deixa claro que as funções de proteção e repressão já 

não são suficientes para promover a efetividade7 dos valores contidos na ordem jurídica.  

Verifica-se que a própria concepção do filósofo alemão é contraditória, mais 

especificamente no ponto que intenta diferenciar Direito da moral coletiva. Os preceitos 

morais coletivos precisam de algo além da simplória regulação e repressão de condutas para 

serem efetivamente contemplados.  

De certo, haverá algum valor que precise ser promovido ou até mesmo restaurado, não 

obstante outras situações. Essas benesses, por exemplo, não são alcançáveis tão somente com 

proteção e repressão. 

Para se proteger, pressupõe que já se possua ou detenha o que se quer salvaguardar. 

Não há que se falar em assegurar a defesa de algo que não se tem ainda. Para tanto, seria 

cabível primeiro promover a obtenção desse bem ou direito para que só depois então se possa 

defendê-lo. 

Nesse mesmo sentido, podemos expor a limitação da função repressora. Como coibir 

condutas que violem algum bem ou direito que sequer foi adquirido ainda? Além do mais, 
                                                           
6 Tomando essa observação como ponto de partida, proponho-me a examinar um dos aspectos mais relevantes – 
e ainda pouco estudado na própria sede da teoria geral do direito – das novas técnicas de controle social, as quais 
caracterizam a ação do Estado social dos nossos tempos e a diferenciam profundamente da ação do Estado 
liberal clássico: o emprego cada vez mais difundido das técnicas de encorajamento em acréscimo, ou em 
substituição, às técnicas tradicionais de desencorajamento. É indubitável que essa inovação coloca em crise 
algumas das mais conhecidas teorias tradicionais do direito, que se originam de uma imagem extremamente 
simplificada do direito. Refiro-me, em particular, à teoria que considera o direito exclusivamente do ponto de 
vista da sua função protetora e àquela que o considera exclusivamente do ponto de vista da sua função 
repressiva. É desnecessário acrescentar que, com frequência, as duas teorias encontram-se sobrepostas: o direito 
desenvolve a função de proteção em relação aos atos ilícitos (que podem ser tanto atos permitidos quanto 
obrigatórios) mediante a repressão dos atos ilícitos. (BOBBIO, 2007, p. 2). 
7 Neste contexto, o paradigma do Estado Social formal, mero Estado de Direito, mesmo que não mais expresse 
os valores liberais clássicos, não é suficiente. Necessário é qualificar a sua atuação, o que significa adequá-lo aos 
compromissos axiológicos previstos na Constituição Federal. O ordenamento não pode estar restrito às funções 
de regulação das condutas e de repressão das ofensas aos padrões estabelecidos, devendo induzir à prática dos 
valores eleitos. (MATIAS, 2019, p. 76.) 
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uma vez violado o que se já tem, mais forte do que reprimir quem deu causa à violação, é a 

tendência de tentar restaurar o status quo do que foi violado.  

Tanto o é que, a ordem jurídica contemporânea já dá hoje exemplos de atenuação e até 

mesmo exclusão do castigo nos casos em que se consegue restituir ou reparar o dano infligido 

sobre o bem ou direito tutelado. Cita-se institutos com efeitos análogos à desistência ou 

arrependimento eficaz, sem prejuízo.    

O autor alemão defendia também as normas de negação evitam o mal maior da guerra 

e mantém o bem “menor” da paz. Em certo ponto, um entendimento que se assemelha ao 

Contrato Social de Rousseau, enquanto pacto intermediador do estado natural para o civil 

(BOBBIO, 2007, p. 3). 

Entretanto, essa premissa fecunda a crítica no sentido que a sua teoria simplista 

apresenta um teor mais ideológico do que jurídico. Sem prejuízo do contraponto mais 

contundente é o que se baseia na supressão de outras eminentes funções da ordem jurídica, 

que como exposto acima, são necessárias para a efetiva concretização dos valores e preceitos 

que permeiam a ordem jurídica. 

De certo, o Direito seria muito pobre se a sua função se resumisse exclusivamente à 

manutenção da ordem pública. Talvez se assim fosse, a ciência jurídica resumir-se-ia tão 

somente ao ramo Penal, quando é perceptível que o Direito opera sob a ótica de várias outras 

ramificações, sem desconsiderar as novas que por ventura surgirão. 

 

5 A PREDOMINÂNCIA DA FUNÇÃO REPRESSORA 

 

Em corroboração à heurística da circularidade entre as funções da ordem jurídica, não 

é de se estranhar que alguma função clássica se perpetue ao longo tempo, já que as novas 

funções não as excluem. 

O caso mais patente e relevante pairo no domínio da função repressora até então. 

Bobbio8 cita uma justificativa contundente para tanto: a força é necessária para que o Direito 

posse se valer.  

                                                           
8 Na teoria geral do direito contemporâneo, ainda é dominante a concepção repressiva do direito. Quer a força 
seja considerada um meio para obter o máximo de respeito às normas (primárias) do sistema, quer seja 
considerada como o conteúdo mesmo das normas (secundárias), a concepção dominante é certamente a que 
considera o direito como um ordenamento coativo, estabelecendo, assim, um vínculo necessário e indissolúvel 
entre direito e coação. Este se traduz na importância exclusiva dada às sanções negativas: a coação é, ela própria, 
considerada uma sanção negativa ou, então, o meio extremo para tornar eficazes as sanções (negativas), 
predispostas pelo ordenamento mesmo para a conservação do patrimônio normativo. (BOBBIO, 2007, p. 7).  
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De fato, dado o histórico de guerras e conflitos que a humanidade já presenciou, é 

difícil imaginar que todos os indivíduos vão se submeter voluntariamente à imposição da 

vontade de outro, mesmo que consubstanciada em normas positivadas. Afinal, homo homini 

lupus est. 

Realmente que sentido faria se simplesmente o poder de quem quer desobedecer tem 

uma maior capacidade de vincular condutas do que aquele que intenta se fazer obedecido. E 

essa reflexão se estende para qualquer que seja a natureza do fator real de poder, seja física, 

econômica, política ou social. 

Tomando o exemplo mais palpável, o da força física. Que meios o Estado teria de 

coagir a seguir a ordem jurídica vigente, um grupo armado que detenha um poderio bélico 

superior? Por isso são comuns disposições constitucionais que vedem a criação de grupos 

armados, já que deixaria brecha para que em algum momento esses venham a sobrepujar o 

controle exercido pelas forças oficiais de defesa. 

Na mesma linha de raciocínio, poder-se-ia elencar o poder econômico. Reflete-se que 

interesse teria um dado fisco em tributar um contribuinte cujos efeitos sistêmicos da 

esmagadora fortuna9 traz mais vantagens econômicos ao país do que a regular incidência 

tributária.      

No mesmo sentido de Bobbio, segue Kelsen, ao afirmar categoricamente que o Direito 

é coação,10 ou seja, no sentido em que ele coloca, um ato físico que funciona como uma 

sanção e aplica um mal ao destinatário que tiver descumprido o comando ou a proibição. 

Contudo, a teoria que melhor parece justificar a heurística de perpetuação da função 

repressora da ordem jurídica é a que Arnaldo Vasconcelos se filia. Baseado nela, ele descarta 

duas outras vertentes: 1) o Direito não se vincula em nenhum momento à coação, e 2) Direito 

e coação necessariamente estão interligados.
11  

                                                           
9 Esse cenário já existiu no mundo fático mesmo em relação a uma nação integrante do G-20. (BREAKING 
NEWS ENGLISH, 2011, online)  
10 Uma outra característica comum às ordens sociais a que chamamos Direito é que elas são ordens coativas, no 
sentido de que reagem contra as situações consideradas indesejáveis, por serem socialmente perniciosas - 
particularmente contra condutas humanas indesejáveis – com um ato de coação, isto é, com um mal - como a 
privação da vida, da saúde, da liberdade, de bens econômicos e outros -, um mal que é aplicado ao destinatário 
mesmo contra sua vontade, se necessário empregando até a força física - coativamente, portanto. (KELSEN, 
1998, p. 23) 
11 3ª teoria – Representa, de longe, o melhor posicionamento acerca das relações entre Direito e coação. Seu 
enunciado é este: a coação no Direito é meramente acidental, isto é, eventual, e nunca essencial, permanente. 
Desse modo, não se pode falar em coação do Direito, mas tão somente em coação no Direito. Não pertence, 
nunca, ao Direito coagir. Quem coage, com autorização do Direito, é a autoridade judiciária. E o faz tomando-o 
por remédio heroico, a fim de tentar recompor, nos limites do possível, os Direitos e garantias negados ou 
esbulhados. Dentre seus defensores, sobressaem dois eminentes jusfilósofos modernos: Hegel e Jellinek. É de 
Hegel (1997, p. 04) esta sentença: “a violência e a tirania podem constituir um elemento do Direito positivo, mas 
trata-se de um acidente que nada tem a ver com a sua natureza”. Desde logo, essa teoria é a melhor, inclusive 
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Excluído 1) porque chega a ser utópico considerar de que o Direito por si só será 

suficiente para reprimir as condutas indesejadas, ainda mais considerando os fatores reais de 

poder supracitados. 

Eliminado 2) porque simetricamente à corrente anterior, é deveras precipitado 

conceber que todas as situações tuteladas pelo Direito, dependam de uma coação 

necessariamente intrínseca a ele, de modo a desconsiderar precocemente a possibilidade de 

cumprimento espontâneo do comando ou da proibição. 

Tais considerações podem ser melhor visualizadas na fórmula que o autor cearense 

cria para ilustrar a dinâmica do fenômeno jurídico, aplicada para nas suas mais diversas 

ramificações.12  

A exemplo de como faz Bobbio, a investigação em torno dessa função não 

desconsidera que a sanção (negativa) e, por consequência, a coação, seja ainda o melhor 

método13 para efetivamente reprimir condutas indesejadas.  

                                                                                                                                                                                     

porque não precisa negar evidências, ao reconhecer: a) a geral observância espontânea do Direito; b) a existência 
das chamadas leges imperfectae e das obrigações naturais que, por sua natureza, afastam a possibilidade de 
coação; c) a juridicidade e positividade do Direito Internacional, nada obstante carecer de tribunais 
internacionais que possam garantir eficácia a suas normas. Mas, sobretudo é a mais consistente porque afasta os 
preconceitos amesquinhadores do ser humano, reconhecendo que ele é passagem entre extremos, e não estática 
figura posicionada em qualquer dos pontos opostos que marcam o início e o fim do caminho. (VASCONCELOS, 
, 2010, p. 393-394). 

12  
Lê-se: a norma (N) incide sobre o fato (F), gerando o Direito (D); dado o Direito (D), deve ser a prestação (P) ou 
a não-prestação (ñP); dada a não-prestação (ñP), deve ser a sanção (S); dada a sanção (S), deve ser a coação (C). 
Identificam-se, aí, três momentos decisivos: o da concreção do Direito-relação, o da prestação e o da não-
prestação. Pelo primeiro, o Direito adquire existência real, fazendo nascer para as partes obrigações correlatas e 
recíprocas. Satisfeitas estas, o Direito se extingue naturalmente pela consumação. Caso contrário, a parte, que 
não teve satisfeita a prestação que lhe era devida, poderá: a) conforma-se sem mais com o não recebimento de 
sua prestação, ou b) recorrer ao Estado, a fim de cobrá-la judicialmente; adotada esta opção e, afinal, 
reconhecido de modo oficial o Direito do autor da ação, de novo surgem duas possibilidades: a parte vencida a) 
cumpre de logo a decisão judicial, extinguindo-se por consequência o Direito-relação; ou b) mais uma vez nega-
se a satisfazê-la, abrindo a possibilidade de execução forçada da sentença. É precisamente nesse horizonte – e só 
agora – que se vislumbram, em primeiro plano, a possibilidade do uso da força física (coatividade) ou, em 
segundo, o próprio ato de execução da força física (coação), determinada pela autoridade judicial, como tentativa 
derradeira e extrema de fazer-se valer o Direito. Esta, ressalve-se mais uma vez, é a coação legítima. 
(VASCONCELOS, 2010, p. 389). 
13 Com efeito, o papel do direito na sociedade é comumente considerado do ponto de vista da sua função 
predominante, que sempre foi aquela, mais passiva que ativa, de proteger determinados interesses mediante a 
repressão dos atos desviantes. Não há dúvida de que a técnica das sanções negativas é a mais adequada para 
desenvolver esta função, a qual é, ao mesmo tempo, protetora em relação aos atos conformes e repressiva em 
relação aos atos desviantes. Contudo, a partir do momento em que, devido às exigências do Estado assistencial 
contemporâneo, o direito não mais se limita a tutelar atos conformes às próprias normas, mas tende a estimular 
atos inovadores – e, portanto, a sua função não é mais apenas protetora, mas também promocional –, surge, 
paralelamente ao emprego quase exclusivo das sanções negativas, as quais constituem a técnica específica da 
repressão, um emprego, não importa se ainda limitado, de sanções positivas, que dão vida a uma técnica de 
estímulo e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em lugar da repressão de atos considerados 
socialmente nocivos. (BOBBIO, 2007, p. 24-25). 
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Por sinal, melhor explicação não haveria para fundamentar a predominância da função 

repressora, mesmo em meio às novas funções emergentes. Contudo, o que se critica é a sua 

perpetuação pura, de modo a desprestigiar sanções positivas (premiais), por qualquer que seja 

o motivo, e não o caráter predominante em si.  

Estas últimas devem operar em percentuais diferentes de zero, independentemente da 

função adotada majoritariamente pela ordem jurídica, principalmente por conta do advento do 

Estado social que exige, em alguma medida, a promoção de condutas desejáveis e harmônicas 

com os valores prestigiados pelo Direito. 

Além do que, o temor das consequências oriundas da coação está longe de ser a única 

causa decisiva para os que os indivíduos obedeçam, por vontade própria, às normas cogentes. 

Entretanto, essa variedade é melhor disciplinada pela sociologia.14 

 

6 A PREDOMINÂNCIA DA FUNÇÃO REPRESSORA 

 

Bobbio
15

 evidencia uma certa tendência em se relacionar determinadas normas com 

dadas sanções. No caso, normas positivas (comandos) com sanções positivas (prêmios) e 

normas negativas (proibições) com sanções negativas (castigos). 

                                                           
14 Se não é por medo ou ameaça, nem por temor do uso da força física, por que, então, as normas jurídicas e o 
Direito são, em geral, espontaneamente observados? Há uma revelha lição de muitos séculos, colhida por 
Xenofonte (1948, p.49) em um diálogo do rei Cambises com seu filho Ciro, na época um adolescente, a qual tem 
o sabor de verdade experimentada e sedutora: “Porém mais breve, meu filho, é o caminho de conseguir uma 
obediência voluntária, que é muito mais vantajosa”. O princípio elementar que daí emana parece ser este: é por 
sabedoria que se observa espontaneamente a lei. Para acatar-se de modo voluntário a lei existem, porém, muitos 
outros motivos, decorrentes de situações especiais, como sejam: a) por costumes assimilados no seio da família; 
b) por imitação da conduta dos membros das associações de maior status econômico e social; c) por motivos 
religiosos ou morais d) por comodismo; d) em razão de integração a grupos profissionais ou institucionais de 
relevo político, econômico, financeiro, comercial, científico, literário, artístico etc., para os quais é quase sempre 
mais vantajoso arcar com os prejuízos sofridos por uma ilegalidade ou injustiça do que expor-se à censura 
pública. Mesmo porque a disputa poderá ser, ainda, vista como manifestação de incivilidade ou de insegurança 
econômico-social; e) muitas pessoas também descartam a ação judicial por temor da perda de tempo e dos 
traumas provocados por aborrecimentos sobrevindos no curso do processo, além, finalmente, da incerteza das 
decisões e da quantidade de recursos possíveis. Generalizando, os sociólogos diriam, com Eugen Ehrlich (1986, 
p.55), que o “homem age de acordo com o direito, acima de tudo, porque as relações sociais o obrigam a isso”. 
Sublinhe-se: as relações sociais, e não jurídicas. Evitar-se-ia a coação jurídica pela existência preferencial do 
amplo sistema das coações sociais, que permeiam a vida do homem em sociedade. (VASCONCELOS, 2010, p. 
398-399). 
15 Ainda que, de fato, as normas negativas se apresentem habitualmente reforçadas por sanções negativas, e as 
sanções positivas se apresentem predominantemente predispostas ao (e aplicadas para o) fortalecimento das 
normas positivas, não há qualquer incompatibilidade entre normas positivas e sanções negativas, de um lado, e 
normas negativas e sanções positivas, de outro. Em um sistema jurídico, muitas das normas reforçadas por 
sanções negativas são normas positivas (comandos de dar ou de fazer). As técnicas de encorajamento do Estado 
assistencial contemporâneo aplicam-se, embora mais raramente, também às normas negativas. Em outras 
palavras, pode-se tanto desencorajar a fazer quanto encorajar a não fazer. Portanto, podem ocorrer, de fato, 
quarto diferentes situações: a) comandos reforçados por prêmios; b) comandos reforçados por castigos; c) 
proibições reforçadas por prêmios; d) proibições reforçadas por castigos. Apesar de as duas distinções – entre 
comandos e proibições, e entre prêmios e castigos – não se sobreporem, os prêmios estão, com efeito, geralmente 



52 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 

ISSN 2595-1408 

Isso ocorre automaticamente, como se fosse funções sensoriais e motoras que são 

dirigidas pela área primária do córtex. Em outras palavras, como uma resposta biológico, 

instintiva e involuntária. 

Contudo o autor italiano assegura que nada obsta que as relações entre as supracitadas 

classificações de normas e sanções possa variar um pouco mais. Como já sinalizado antes, 

toda a matéria da teoria funcional da ordem jurídica opera com circularidade e não exclusão.  

Logo, nada obsta que proibições sejam reforçadas por premiações, e que a 

desobediência a comandos seja punida com castigos, inclusive ao mesmo tempo em que 

operam as relações padrões. 

Para tanto basta uma interpretação mais reflexiva dos possíveis cenários já postos para 

uma dada ordem jurídica. Aliás, são justamente percepções como essas16 que são exigidas 

com a implementação das diretrizes traçadas pelo Estado social. 

Aqui, sanção é utilizada em sentido amplo.17 Logo não se restringe a medidas que 

visem tão somente reparar desvios nos padrões de condutas estabelecidos pelos comandos e 

ou pelas proibições, mas também como a implementação de outras medidas, mesmo indiretas, 

que visem à oferta de prêmios ou incentivos. Dessa forma, espera-se despertar ou continuar 

fomentando a colaboração dos administrados. Tirá-los de uma postura passiva, para uma mais 

ativa.  

                                                                                                                                                                                     

ligados a comandos, e os castigos, a proibições. Existe a tendência de premiar ou punir uma ação mais do que 
uma omissão – mas uma ação ou é o comportamento conforme a um comando, ou é o comportamento não 
conforme a uma proibição. Em outras palavras, é mais fácil premiar uma ação do que uma omissão – mas, então, 
aquilo que é premiado é um comportamento previsto por uma norma positiva. É mais fácil punir uma ação do 
que uma omissão – mas, então, aquilo que se pune é um comportamento a uma proibição. Se quisermos uma 
prova do contrário, considere-se uma omissão – esta pode ser tanto um comportamento de acordo com uma 
proibição quanto um comportamento contrário a um comando. No primeiro aspecto, é um comportamento que se 
prolonga no tempo e que está destinado a não suscitar uma reação positiva determinada; no Segundo aspecto, 
induz mais a uma reparação do que a um castigo (BOBBIO, 2007, p. 6).   
16 Há, ainda, dois bons e fortes procedimentos que poderão ser utilizados com maior amplitude, objetivando 
diminuir ainda mais a incidência da aplicação judicial da força física ou coação, por si já insignificante, e que são 
estes: 1º. – motivar o cumprimento da prestação, não com a ameaça de pena, mas com o aceno da possibilidade 
de prêmio. À sanção penal, antepor a sanção premial. Por exemplo: Substituir a intimidação da multa de tantos 
por cento na ocorrência do atraso da prestação, pela oferta do desconto de tantos por cento caso o devedor se 
disponha a quitar a dívida antes do prazo estipulado; 2º - consoante sugestão de Maquiavel (1979), agir os 
legisladores com rigor no sentido de persuadir os cidadãos a se manterem nos seus limites, “tirando-lhes a 
esperança de poder errar impunemente”. Para tanto seriam necessários, como preliminares, uma ordem jurídica 
sem discriminações e um aparelho judicial ágil e eficiente na distribuição da justiça. (VASCONCELOS, 2010, 
399). 
17 O conceito de sanção, em sentido amplo, refere-se à medida que um ordenamento normativo dispõe com o 
intuito de reforçar o respeito às suas leis e, em alguns casos, remediar os efeitos de uma possível inobservância. 
Neste sentido, todo ordenamento assume a pretensão de ser efetivo, ou seja, de não desaparecer em consequência 
de uma generalizada falta de atenção às normas que o compõe, estatuindo medidas que podem ser classificadas 
em função do momento da violação. (MATIAS; BELCHIOR, 2007, p. 163.) 
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Outra inclinação18 evidenciada por Bobbio no que tange a relação entre normas e 

sanções reside na predisposição em premiar ou castigar uma ação. Não há uma premissa 

necessária que exclua a omissão nem que a desprestigie em uma espécie de ordem de 

preferência, uma vez que ela é um comportamento igualmente regulado, só que sob um 

prisma diferente da ação. 

A omissão é o comportamento desejado quando a norma negativa exige abstenção, a 

vedação em agir de uma dada forma. E como já dito na outra tendência, nada obsta que as 

proibições sejam reforçadas por prêmios. Logo, não deve haver obste também à premiação da 

omissão, já que inserida dentro do âmbito da norma negativa.  

A proibição clássica de “não jogar o lixo na rua” e os seus respectivos benefícios ou 

incentivos para aqueles que atenderem à Política Nacional de Resíduos Sólidos, evidencia de 

modo direto o cenário de proibição reforçada com prêmio. 

Daí o que parece alimentar essa tendência é a mesma postura simplista adotada pelos 

naturalistas. Haja vista que é inegavelmente mais fácil reger um sistema jurídico que seja 

construído apenas com um tipo de norma e sanção correlacionadas. 

 

7 CONTINÊNCIA DA FUNÇÃO PROMOCIONAL SOBRE AS FUNÇÕES POSITIVA 

E NEGATIVA 

 

A função positiva seria aquela estrita função da ordem jurídica que preconiza o 

encorajamento de condutas. Aqui as prestações afirmativas dão a tonalidade a essa vertente 

funcional.  

Tal não acontece por acaso. A utilização dessa função pressupõe uma mudança de 

contexto, uma quebra de paradigma. Mais uma vez se toma como exemplo categórico a 

transição do Estado Liberal para o Estado Social, no qual as ações estatais positivas passam a 

permear o ordenamento e serem exigidas pelos particulares. 

                                                           
18 Existe a tendência de premiar ou punir uma ação mais do que uma omissão – mas uma ação ou é o 
comportamento conforme a um comando, ou é o comportamento não conforme a uma proibição. Em outras 
palavras, é mais fácil premiar uma ação do que uma omissão – mas, então, aquilo que é premiado é um 
comportamento previsto por uma norma positiva. É mais fácil punir uma ação do que uma omissão – mas, então, 
aquilo que se pune é um comportamento a uma proibição. Se quisermos uma prova do contrário, considere-se 
uma omissão – esta pode ser tanto um comportamento de acordo com uma proibição quanto um comportamento 
contrário a um comando. No primeiro aspecto, é um comportamento que se prolonga no tempo e que está 
destinado a não suscitar uma reação positiva determinada; no Segundo aspecto, induz mais a uma reparação do 
que a um castigo (BOBBIO, 2007, p. 6-7).   
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Contudo, o fato funcionalismo estar sendo aplicado, não necessariamente implica em 

afirmar que a função positiva está atuante. A ordem jurídica pode perfeitamente estabelecer 

normas que desencorajem condutas, em outras palavras, prestações negativas. 

A função positiva não é lato senso nem assume sozinha tudo o que se insere na teoria 

funcional.  E é nesse viés que a faceta antagônica se revela. A ordem jurídica pode também 

operar com uma função negativa.19 

Sendo assim, a abstenção ou omissão também pode operar em prol do funcionalismo. 

Aqui, não se vivencia uma alteração na conjuntura atual, mas sim a sua manutenção. A 

continuidade de um status quo que, até o presente momento, tem sido bom e útil a todos que 

influencia.  

O viés que se deve atentar para essa função é o de que o que Bobbio denomina 

disfunção.20 A função negativa denota regularidade, bom funcionamento, enquanto a 

disfunção, o contrário: irregularidade, mau funcionamento. 

Enfim, o que se propõe com essa última heurística é verificar uma possível continência 

da função promocional sobre essas duas funções supracitadas. Nada obsta que se promova por 

meio de normas, sejam elas de conduta ou de organização, comportamentos resultantes tanto 

do encorajamento quanto do desencorajamento.21 

Não se verifica aqui um motivo robusto o suficiente para a utilização de duas funções 

autônomas para se (des)promover condutas. Uma mesma função pode, concomitantemente, 

balancear os cenários, isto é, ora fomentar, ora desanimar comportamentos. 

                                                           
19

 Sub b: o que o direito tenha uma função implica também que tenha uma função positiva? Sei muito bem que, 
tocando neste problema, atravesso o cabo das tempestades do funcionalismo, do qual um dos postulados é, ou 
parece ser, que, posto que uma instituição tenha uma função, esta só pode ser positiva. Mas uma coisa é o 
funcionalismo, que é uma teoria global da sociedade e do qual aqui não me ocupo, outra coisa é a análise 
funcional de um instituto, a qual pode muito bem prescindir daquele tipo de filosofia social que é o 
funcionalismo e que não é de modo algum incompatível com uma análise crítica do instituto, fundada, 
precisamente, na maior ou menor utilidade social da função que aquele instituto desempenha. Enquanto a análise 
funcional pode ignorar o funcionalismo, uma teoria crítica da sociedade – que entendo ser qualquer teoria que 
proponha não apenas ver como uma sociedade funciona mas também como não funciona ou como deveria 
funcionar – não pode ignorar a análise funcional, porque a crítica de um instituto começa exatamente pela crítica 
à sua função, isto é, pela consideração da sua eventual função “negativa”. (BOBBIO, 2007, p. 92) 
20 Portanto, não deve confundir a função negativa com a perda de função, que já mencionei, e tampouco com a 
disfunção, que se verifica quando um instituto executa mal a sua função positiva. A disfunção pertence à 
patologia da função, a função negativa, à fisiologia (uma vez que toda análise funcional está ligada a uma 
concepção organicista da sociedade, as metáforas extraídas do comportamento do corpo humano são 
inevitáveis). A disfunção diz respeito ao funcionamento de um determinado instituto, a função negativa, à sua 
funcionalidade. Um instituto com funcionalidade positiva pode funcionar mal sem que, por isso, sua função se 
torne negativa, assim como um instituto com funcionalidade negativa pode funcionar bem sem que a sua função 
se torne positiva. (BOBBIO, 2007, p. 92) 
21 Por fim, a terceira tendência abordada por Bobbio trata-se exatamente da passagem da função tradicionalmente 
repressiva do direito para a função promocional, onde o Estado assume o papel de encorajador (leia-se 
premiador) ou desencorajador de condutas. Não restam dúvidas de que no Estado social é mister um constante 
trabalho de estímulos a comportamentos considerados economicamente vantajosos. (MATIAS, 2009, p. 167.) 
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8 CONEXÃO DA FUNÇÃO PROMOCIONAL COM A ORDEM ECONÔMICA 

 

O início da aplicação da teoria funcional encontrou na esfera econômica um forte 

fundamento. Apesar de que hoje, com uma maior variedade de novos institutos e técnicas 

aplicadas pelo Direito contemporâneo, não pareça estranha a utilização de prêmios não 

pecuniários, nos primórdios, a função promocional da ordem jurídica restringia-se a 

recompensas estritamente econômicas.  

Esse era o posicionamento de positivistas do calibre de Jhering
22. Para eles, as 

recompensas somente se aplicam no âmbito privado. É compreensível para época, pois a 

transdisciplinaridade entre Direito e Economia é posterior. Antes disso, prevalecia o 

raciocínio que prêmios são tão somente monetários, uma espécie de lucro inserido no binário 

do lógico do sistema econômico. 

Contudo, não tarda para que seja verificado que institutos, teorias e técnicas 

econômicas podem ser também aplicados em todas as ramificações do Direito23, de modo a 

buscar a eficiência em patamares bem maiores que a aplicação da ciência jurídica isolada. 

Aliás, essa é a macro contribuição que a vertente funcional da análise econômica do Direito 

oferece. 

Fora que a aplicação de preceitos econômicos ao sistema jurídico reverbera no 

controle mais eficiente e tempestivo das externalidades24, uma vez que é notório que o 

processo legislativo está longe de acompanhar o timing das mudanças sociais.  

                                                           
22 No que se refere à sociedade de seu tempo, Jhering, embora reconheça a importância da recompensa, 
circunscreve sua eficácia à esfera das relações do comércio privado, a qual compreende tanto as relações de troca 
quanto as relações associativas. Desse modo, a esfera da atividade econômica diferencia-se claramente da esfera 
da atividade política, e o critério de distinção torna-se o emprego diverso das duas alavancas fundamentais do 
movimento social. A alavanca que move a sociedade econômica é a recompensa; a que move a sociedade 
política é a pena. Com a distinção entre uma esfera de aplicação predominante das recompensas e uma de 
aplicação predominante das penas, Jhering reproduzia a distinção hegeliana entre sociedade civil e Estado, a qual 
espelha a cisão entre a esfera dos interesses econômicos e a dos interesses políticos, e entre a condição do 
burguês e a do cidadão, característica da incipiente sociedade industrial. Também a concepção repressiva do 
direito, como outrora a concepção protetora, é um modelo teórico que permite representar, com particular 
precisão, um determinado tipo histórico de sociedade, aquela na qual a atividade econômica esteja subtraída, ou 
se deseja que esteja cada vez mais subtraída, à intervenção do poder político. (BOBBIO, 2007, p. 10) 
23 Referida vertente contraria a idéia de eficiência econômica tão cara aos autores da formulação positivista. 
Afasta-se da Escola Normativista, defendendo que os modelos econômicos são limitados extratos da realidade, 
não podendo ser usados para definir políticas públicas intervencionistas ou para corrigi-las. Baseia-se, dessa 
forma, no individualismo normativo, sustentando que apenas o julgamento individual pode criar condições para 
a valoração de alternativas normas jurídicas. Assim, a sua perspectiva funcional pressupõe a compreensão da 
estrutura que origina a regra legal e que verifica a relação de custo/benefício da mesma. A análise econômica 
funcional trata, ainda, da interferência de estruturas de mercado e alheias ao mercado no sistema jurídico, 
realizando o estudo comparativo de fontes alternativas de elaboração do direito, centralizadas ou não, que podem 
oferecer regras eficientes. (MATIAS, 2009, p. 160.) 
24 A ação eficiente no controle de externalidades se torna importante parâmetro de análise e de aplicação dos 
princípios econômicos ao Direito, apresentando-se como critério a ser utilizado pelos juristas. Destaque aos 
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 Não é difícil conceber que mais célere seria o estudo e direcionamento das leis para a 

resolução das externalidades negativas do que iniciar a sua elaboração a partir delas. Dessa 

forma, não importa quão rápido e prática seja a elaboração das normas, a ordem jurídica 

sempre estará desatualizada ante a mudança de valores da sociedade hipercomplexa. 

E para além da aplicação irrestrita no sistema jurídico, a capacidade de influência da 

função promocional do Direito também se conecta à política. Mesmo que de forma indireta, 

as premiações funcionam como verdadeiros instrumentos econômicos25 direcionadores de 

políticas públicas, seja com o intuito de encorajar ou desencorajar. 

 

9 CONCLUSÃO 

 

A análise funcional do Direito é vergastada por heurística que, por vezes, podem 

revelar a utilização desnecessária de algumas funções da ordem jurídica ou também 

perspectivas sobre elas que são tomadas de forma errônea. 

Não há relação de exclusão entre as variadas funções assumidas pela ordem jurídica, 

nem sequer entre a teoria funcional e estrutural. O que ocorre em ambos os casos é correlação 

de circularidade. Tanto funções diferentes quanto as teorias citadas podem ser aplicadas 

simultaneamente sem prejuízo de uma a outra. 

                                                                                                                                                                                     

conceitos de eficiência de Pareto e Kaldor-Hicks.  Inserida nesse contexto, a busca pela maximização da 
eficiência que resulte no controle de externalidades envolve o estudo das leis e sua aplicação, tendo por 
propósito o uso da Teoria Econômica para recomendar como as leis devem ser criadas e impostas para que 
induzam os agentes a agir de forma eficiente. Utiliza-se o critério de eficiência de Pareto junto com todas as 
outras premissas da economia neoclássica.  Segundo a eficiência de Pareto, a modificação de um quadro será 
superior ao anterior estado de coisas, se dela resultar benefício para ao menos um sujeito, sem gerar prejuízo 
para outros.  Pode-se abordar a eficiência também pela mera “maximização de ganhos e minimização de custos” 
e, sob essa ótica, uma situação será eficiente se a única maneira de elevação dos benefícios for, também, o 
aumento dos custos. (ROSA; CARMO; 2019, p. 93.) 
25 Dentre os instrumentos de política ambiental, Battesini divide-os em três categorias, quais sejam: instrumentos 
legais, instrumentos econômicos e instrumentos de comunicação e persuasão moral. Os instrumentos legais, 

chamados de instrumentos de comando-controle ou de regulação direta, atuam no controle direto sobre a 
atividade danosa ao meio ambiente. Dá por meio de criação de normas, procedimentos e padrões a serem 
observados pelos agentes poluidores, assim como previsão para penalidades havendo violação dos ditames. 
Quanto aos instrumentos econômicos, denominados também de instrumentos de mercado ou de regulação 
indireta, “implicam na geração de incentivos, considerados mediante análise da relação custo-benefício”. É o 
caso, por exemplo, da tributação ambiental, concessão de subsídios, criação de mercados de transferência de 
quotas de poluição21, dentre outros. Já os instrumentos de comunicação e coerção moral, de acordo com 
Battesini, são mecanismos utilizados para conscientizar e informar os agentes poluidores sobre o dano ambiental. 
Alguns exemplos que podemos mencionar é o marketing ambiental, a educação e selos ambientais. Quanto aos 
instrumentos econômicos, denominados também de instrumentos de mercado ou de regulação indireta, 
“implicam na geração de incentivos, considerados mediante análise da relação custo-benefício”. É o caso, por 
exemplo, da tributação ambiental, concessão de subsídios, criação de mercados de transferência de quotas de 
poluição21, dentre outros. (MATIAS, 2009, p. 162.) 
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A insuficiência das funções clássicas da ordem jurídica é patente. Tanto o Direito na 

sua acepção protetora quanto na repressora, não são capazes por si só de contemplar as 

variações que as circunstâncias fáticas exigem.  

A função repressora ainda opera com preponderância no âmbito da ordem jurídica. 

Afinal sem a força necessária, o Direito não se pode valer entre os indivíduos cuja vontade 

encontra diversos motivos para não obedecer às normas que não conseguem se impor.  

É desnecessária a manutenção de uma classificação que contenha a função positiva e 

negativa da ordem jurídica. Ambas podem ser abrangidas pela função promocional da ordem 

jurídica que tanto encoraja quanto desencoraja condutas. 

As ramificações jurídicas eminentemente econômicas inicialmente impulsionaram o 

desenvolvimento da função promocional do Direito, mais notadamente no que tange as 

premiações. Contudo, não restringem a atuação desta função ao seu âmbito. Hoje, outros 

ramos se utilizam dos seus preceitos, inclusive sem a utilização de premiações pecuniárias.  
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