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“Portanto, nós nos desgarramos para 
longe da verdade, a luz da Justiça não 
brilhou para nós e o Sol não se levantou 
para nós” (Sab. 5,6). 
 
 
“Desterrada a justiça que é todo reino 
senão pirataria? [...]” AGOSTINHO, Santo, 
Cidade de Deus, .IV,4). 



 

 

RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho de dissertação tem por finalidade investigar “A 

fundamentação da justiça na tradição teológico-filosófica antiga e seus reflexos na 

filosofia jurídico-política medieval agostiniana”. Para tal, primeiramente, busca-se 

elucidar e refletir acerca das principais construções teóricas anteriores a Santo 

Agostinho (354-430 d.C.), que lhe servirão de base para a elaboração de sua 

jusfilosofia política, ou seja, de sua doutrina político-jurídica. Nesse ínterim, o estudo 

centra-se,  inicialmente, nos principais expoentes e aspectos da chamada “Tradição 

Judaico-Cristã”, a saber, o Antigo Testamento hebreu e o Novo Testamento cristão. 

Destarte, neste sentido, verificam-se os elementos basilares constitutivos, 

especificamente, do pensamento jusfilosófico-político do Santo Doutor, tais como: os 

conceitos advindos da justiça retributiva presente na “Velha” e/ou “Antiga” Aliança, a 

observância e interpretação literal da Lei, concepções típicas da tradição judaica. Na 

tradição cristã está presente o contraponto a ideia anterior. A justiça distributiva 

concretizada no amor (caridade), ensinado por Jesus, e também, o conteúdo jurídico 

das Cartas Paulinas, dentre muitas categorias relevantes para a formação e 

consolidação do aparato conceitual que se verificará como pilar sob o qual se edificou 

toda a jusfilosofia política agostiniana. Num segundo momento, apresenta-se a noção 

de justiça na “Tradição Greco-Romana” e busca-se analisar contribuições da tradição 

grega no pensamento político de Platão, e elementos da tradição romana na filosofia 

jurídica de Marco Túlio Cícero que também estão presentes como fundamentos 

político-jurídicos agostinianos. Num terceiro e último momento, elucida-se como, a 

partir dos pressupostos expostos nos corpus teóricos anteriormente mencionados, 

Agostinho constrói sua jusfilosofia política, fundamento da Civitas (Estado), por ele 

pensada. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The present work of dissertation aims to investigate "The foundation of justice 

in the ancient theological-philosophical tradition and its reflections in Augustinian 

medieval juridical-political philosophy". For this purpose, it is firstly sought to elucidate 

and reflect on the main theoretical constructions prior to St. Augustine (354-430 AD), 

which will serve as a basis for the elaboration of his political jusophilosophy, that is, his 

legal-political doctrine. In the meantime, the study focuses initially on the main 

exponents and aspects of the so-called "Judeo-Christian Tradition", namely, the 

Hebrew Old Testament and the Christian New Testament. Thus, in this sense, the 

basic constitutive elements, specifically, of the jusphilosophical-political thought of the 

Holy Doctor, such as: the concepts arising from retributive justice present in the "Old" 

and / or "Ancient" Alliance, the observance and interpretation literal of the Law, typical 

conceptions of the Jewish tradition. In the Christian tradition the counterpoint to the 

previous idea is present. The distributive justice concretized in love (charity), taught by 

Jesus, and also the juridical content of the Pauline Letters, among many categories 

relevant to the formation and consolidation of the conceptual apparatus that will be 

seen as the pillar under which all political philosophy has been built Augustinian period. 

In a second moment, the notion of justice in the "Greco-Roman Tradition" is presented 

and it is tried to analyze contributions of the Greek tradition in the political thought of 

Plato, and elements of the Roman tradition in the legal philosophy of Marco Túlio 

Cícero that also are present like Augustinian political-juridical foundations. In the third 

and last moment, it is elucidated how, based on the assumptions set out in the 

aforementioned theoretical corpus, Augustine constructs his political jusophilosophy, 

the foundation of the Civitas (State), which he thought of. 

 
Keywords: Justice. Judeo-Christian Tradition of Law. Greco-Roman Legal 
Philosophy. Ancient and Medieval Political-Juridical Theory. Augustinian Political 
Jusfilosophy. 
 
  



 

 

RÉSUMÉ 
 
 
 

Le présent travail de thèse vise à enquêter sur "Le fondement de la justice dans 

l'ancienne tradition théologique et philosophique et ses réflexions dans la philosophie 

politico-juridictionnelle augustinienne du Moyen Age". À cette fin, nous cherchons 

d’abord à élucider et à réfléchir sur les principales constructions théoriques antérieures 

à saint Augustin (354-430 ap. J.-C.), qui serviront de base à l’élaboration de sa 

jusophilosophie politique, c’est-à-dire de sa doctrine politico-juridique. Dans 

l’intervalle, l’étude se concentre dans un premier temps sur les principaux 

représentants et aspects de la prétendue "tradition judéo-chrétienne", à savoir l’Ancien 

Testament hébraïque et le Nouveau Testament chrétien. Ainsi, en ce sens, les 

éléments constitutifs de base, en particulier, de la pensée politique et philosophique 

du Saint-Docteur, tels que: les concepts issus de la justice rétributive présents dans 

l’Alliance "Ancienne" et / ou "Ancienne", le respect et l’interprétation littéral de la loi, 

conceptions typiques de la tradition juive. Dans la tradition chrétienne, le contrepoint à 

l'idée précédente est présent. La justice distributive concrétisée dans l'amour (la 

charité), enseignée par Jésus, ainsi que le contenu juridique des lettres pauliniennes, 

parmi de nombreuses catégories pertinentes pour la formation et la consolidation de 

l'appareil conceptuel qui sera considéré comme le pilier sur lequel toute philosophie 

politique a été construite Période augustinienne. Dans un deuxième temps, la notion 

de justice dans la "tradition gréco-romaine" est présentée et on essaie d'analyser les 

contributions de la tradition grecque à la pensée politique de Platon et des éléments 

de la tradition romaine dans la philosophie juridique de Marco Túlio Cícero qui sont 

également présents Fondations politico-juridiques augustiniennes. Au troisième et 

dernier moment, il est expliqué comment, sur la base des hypothèses énoncées dans 

le corpus théorique susmentionné, Augustin construit sa jusophilosophie politique, le 

fondement de la Civitas (État), à laquelle il a pensé. 

 
Mots-clés: justice, tradition judéo-chrétienne du droit; Philosophie juridique gréco-
romaine; Théorie politico-juridique antique et médiévale, philosophie politique 
augustinienne 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Conforme ensina Bittar e Almeida, primordialmente, é preciso salientar que 

o alcance da doutrina cristã, que é fundamentalmente religiosa, [...] foi 
capaz de produzir suficiente abalo no espírito humano. É desse 
patrimônio inestimável de influências, informações e valores que se 
devem retirar alguns preceitos básicos sobre justiça [...]. Direito e 
Justiça como temas básicos de pesquisa, não podem dispensar um 
tratamento mínimo à questão religiosa, mas isso não quer dizer que o 
Cristianismo fosse uma doutrina política ou jurídica (BITTAR ; 
ALMEIDA, 2002,  p. 148 – 149). 
 

Em consonância com a mesma linha de raciocínio e análise da temática 

proposta no presente labor monográfico, afirma o pensador Giorgio Del Vecchio: 

A sublime doutrina religiosa e moral que, nascida na Palestina, se 
difundiu, em poucos séculos, em grande parte do mundo “civilizado”1, 
provocou uma profunda transformação nas concepções de Direito e 
de Estado. Originariamente, porém, a doutrina cristã não tinha um 
significado jurídico ou político, mas tão somente moral. O princípio 
cristão da caridade, do amor e da fraternidade, não se propôs a obter 
reformas políticas e sociais, mas sim, reformar as consciências (1979, 
p. 59). 
 

E com isso, se pode perceber, sócio-historicamente, como há de se expandir 

tal ideal e, como esse passa a abranger e englobar todas as áreas da vida e do 

comportamento cotidiano do homem, principalmente no plano ético-político-jurídico, 

sendo notória a sua influência em épocas posteriores da história da humanidade, e, 

ainda hoje, fazendo-se presente de modo basilar e fundante enquanto constitutivo do 

mundo ocidental. 

No tocante à temática que será abordada durante a dissertação que aqui se 

inicia, tem-se que, ao longo da Idade Média, o pensamento filosófico-cristão foi 

influenciado, sucessivamente, tradição judaico-cristã testamentária e, filosoficamente 

falando, pela filosofia platônica, principalmente na sua versão neoplatônica (na 

Patrística) e pela filosofia neoplatônica-aristotélica (na Escolástica), cujos principais 

expoentes são, respectivamente, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino.  

A Patrística formou-se e consolidou-se como paradigma filosófico do 

Cristianismo, desde a gênese mais primitiva da religião cristã, perdurando no período 

                                                 
1 A esse vocábulo, corresponde ao mundo romanizado da época, ou seja, que sofre a influência e o 

domínio direto da cultura clássica greco-romana. Os não-romanizados, ou seja, “não-civilizados”, 
chamavam-se bárbaros. 
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que vai do século II d.C. ao século VII d.C. O principal legado filosófico desse período 

converge e advém do pensamento dos primeiros Padres da Igreja, reunidos e 

sistematizados de forma magistral na pessoa de Santo Agostinho, Bispo de Hipona 

(354-430 d.C.), autor de uma filosofia/teologia considerada o “elo de transição” entre 

o mundo antigo e novo mundo que começar a surgir com a Idade Média. Neste 

trabalho de transição, Agostinho aparece como a grande síntese de 

apropriação/superação, da Tradição Judaico-Cristã mais a Filosofia Clássica Greco-

Romana, que reaparece com uma nova roupagem formando o que veio a se chamar, 

por ele mesmo, de “nossa filosofia cristã”, que seria a base da civilização medieval.  

No tocante à Justiça, objeto de estudo aqui, Agostinho, nutrido pelos dois 

supracitados corpus teóricos: a Tradição Judaico-Cristã e a Filosofia Clássica Greco-

Romana, concebe a justiça como sendo a pedra angular da sociedade civil, assim 

como reconhece a existência de “Leis” que devem ser guias na vida cotidiana dos 

homens, em função de sua salvação, e, assim, formula o seu conceito de Direito. Para 

tal, Agostinho estabelece uma estreita relação de dependência entre Justiça, Ordem, 

Leis e Direito, de modo que, onde um não existir, não existirá também o outro. Daí, na 

obra Sobre a Cidade de Deus, Agostinho dizer que: “onde não há verdadeira Justiça, 

não pode dar-se verdadeiro Direito. Como o que se faz com o Direito, se faz 

justamente, é impossível que se faça com o Direito o que se faz injustamente” (De civ. 

Dei, II, 21).  

Após apresentar o intróito acima referido, percebe-se a real importância de, 

objetivando conhecer e refletir acerca da jusfilosofia agostiniana e da ontologia de 

suas principais categorias e seus principais conceitos, analisar, inicialmente, a 

evolução e a formação de seu pensamento político-jurídico a partir de seus principais 

alicerces e referenciais constitutivos, a saber, a Tradição Judaico-Cristã. 

Após a elucidação introdutória dos conteúdos supramencionados, partir-se-á 

em direção ao estudo da relação existente entre a Justiça e os fatores fundantes da 

“Civitas” agostiniana. 

Destarte, percebe-se que, a jusfilosofia agostiniana é ainda hoje atual, e, por 

isso mesmo perene. O pensamento de Santo Agostinho ultrapassa, e isso pode ser 

facilmente constatado, os limites dos mansus, alodius, vicus e villae; dos castelos, das 

cidadelas e dos feudos medievais, assim como o momento histórico do qual emerge, 

a saber, a Antiguidade Clássica Tardia em seu momento de transição rumo à nascente 

Idade Média. Seu pensamento não está situado, apenas, na contextualização positiva 
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e estagnada, pétrea e cristalizada de uma época da história universal, não 

expressando, apenas e simplesmente um momento particular da caminhada da 

humanidade “civilizada” rumo à conjuntura política tal como hoje se conhece. 

Sua postura marca uma postura fundamental no interior do século IV da Era 

Cristã, na medida em que permite a realização de uma distinção das discussões que 

ocorreram a partir da difusão de seus construtos ético-político-jurídicos, assim como 

as revisões, releituras e apropriações do conteúdo de seu pensamento a partir de suas 

obras. 
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2      A FUNDAMENTAÇÃO TEOLÓGICO-JURIDICA ANTIGO-TESTAMENTÁRIA 

 

 

2.1    DELINEAMENTOS E CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA 

 

Vários povos da Antiguidade Oriental e Ocidental, em suas respectivas fases 

de pensamento pré-filosófico, mítico, que tinham um cotidiano de vida em maior 

contato com a natureza, o que, apriorística e necessariamente, os aproximavam mais 

de Deus, ou de uma revelação primitiva, e, daí, surgem noções de Lei e Direito 

Natural, como base e fundamento para toda e qualquer Lei e Direito Positivo. 

Das sociedades e povos primitivos da Antiguidade Oriental, os hebreus 

(judeus), especificamente, foram os que evidenciaram e colocaram o contraste entre 

o Divino (Criador) e o humano (criatura) em maior destaque, de modo que 

influenciaram, até hoje, os conceitos de Lei, Direito e Justiça ocidentais. 

 A Cultura Hebraica (judaica) acreditava que a Lei Natural era conhecida pelos 

homens ou através da manifestação direta de Deus (como na aliança de Abraão, no 

Decálogo entregue a Moisés no Sinai etc.), ou pelas revelações dos Profetas que 

denunciavam as injustiças e mazelas da sociedade, em defesa da Lei e da Justiça 

“Naturais” de Deus, ou, ainda, por via e meio da consulta que cada homem podia fazer 

ao seu próprio coração, à sua própria consciência, já que este é criatura do Pai Criador 

e feito por Ele, à sua imagem e semelhança (cf. TILLY, 2004, 146 p ).  

Por isso, a mentalidade judaica sempre foi legalista, atrelando, ligando e 

relacionando a todos os atos de sua vida um sentido de juridicidade retributiva, típico 

da Lei mosaica que, em vários aspectos, se identifica com a Lei mesopotãmico-

caldaica (babilônica) de Hammurabi, a Lei de Talião (Jus Talionis), imortalizada pela 

máxima “olho por olho, dente por dente” (cf. BITTAR ; ALMEIDA, 2002, p. 148-167). Outro 

importante aspecto a ser mencionado refere-se à questão do Pacto Bíblico firmado 

entre Deus e Abraão, representante do “povo (escolhido) de Deus”, como se verifica, 

é o único que expressa uma noção ou ideia de uma relação jurídica de coordenação, 

enquanto que outros “pactos” e/ou “contratos”, na história das ideias, apresentam o 

aspecto de uma relação jurídica de subordinação (ex: O Leviathãn, do pensador 

contratualista inglês Thomas Hobbes de Malmesbury, dentre outros pensadores 

contratualistas e iluministas). 
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Toda a Bíblia Sagrada, ou seja, tanto o Antigo Testamento, mais 

especificamente no Pentateuco, a Torah judaica (de onde derivam termos como “Lei 

Velha”, “Lei Mosaica”, “Antiga Aliança” etc...), quanto o Novo Testamento, mais 

especificamente nos Evangelhos Apostólicos e Epístolas de São Paulo (de onde 

derivam termos como “Lei Nova”, “Nova Aliança”, “Lei do Amor e da Caridade” etc...), 

e dessa forma, a Lei Natural, Eterna, Divina, Atemporal, relacionava-se, não apenas 

às leis físicas, mas, também e principalmente, às leis éticas e morais. A vida 

“iluminada”, virtuosa, ou pecaminosa, promíscua, acontece sempre na presença e 

consciência de Deus, que é onipresente, onipotente e onisciente, traz, em sua própria 

estrutura, o pilar fundante da Lei Natural, advinda intrinsecamente da Lei Divina, ou 

até mesma considerada como tal, e que, por ser divina, é, também, por isso, 

considerada eterna e, por isso mesmo é que é a base fundamental de todo o Direito 

Positivo vigente, e esse é o estudo inicial dos fundamentos teológico-jusfilosóficos 

bíblicos presentes na herança da Tradição Judaico-Cristã. 

  

2.2     NATUREZA DA CONCEPÇÃO JUSNATURALISTA DO JUDAÍSMO ANTIGO 
 

Nas sociedades mais simples e rudimentares, primitivas, não há uma distinção 

clara entre as esferas do mundo natural, da natureza, animada ou inanimada, e o 

mundo dos seres humanos, dos homens e seus problemas. Nessa percepção, deuses 

e espíritos naturais dirigem, governam e consubstanciam as forças e os poderes que 

regem o mundo natural e tudo o que nele está contido, inclusive a esfera humana, a 

sua conduta e atividades na Terra, além da vida em sociedade. Todavia, no começo, 

nenhuma diferenciação ou distinção é feita entre as leis físicas da natureza e dos 

fenômenos naturais, que regem e direcionam a ordem e a hierarquia do cosmos 

universal, do universo e os decretos dos deuses, ou de seus representantes humanos, 

por “eles” ‘escolhidos”, “iluminados” ou “inspirados”, que determinam, nessa ótica, a 

ordem social, da sociedade humana terrena, corpórea e material. 

Assim, os deuses ou poderes sobrenaturais reinam sobre tudo e todas as 

coisas existentes, e, em virtude disso, depende do arbítrio dele, por exemplo, para 

que a justiça seja realizada e as suas Leis naturais concretizadas, materializadas e 

efetivadas na Terra. É notório, seguindo esta linha de raciocínio, que a natureza está, 

realmente, em posição inferior com relação ao sobrenatural, aos deuses, e, estando, 
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portanto, o “natural”, submetido aos caprichos e aos decretos, ou seja, ao controle do 

metafísico-transcendente, de uma maneira completa e geral (cf. Josué 10, 03-12). 

O natural (a natureza), deste modo, é a maneira como se pode esperar que as 

coisas e as pessoas, normalmente, comportem-se. Não obstante, como o 

sobrenatural pode intervir, soberanamente, em qualquer esfera e momento, é para os 

deuses e seus poderes sobrenaturais que os seres humanos devem voltar-se, com 

todo o seu temor, respeito e atenção, em busca da verdadeira explicação 

transcendente e causa para o curso e a evolução dos eventos e fenômenos divinos, 

sendo estes naturais ou humanos. 

Os hebreus (judeus), por exemplo, refutaram todos os sistemas politeístas e 

panteístas de religião e de governantes divinos, e consolidaram em seu lugar, um 

monoteísmo indelével, no qual a vontade de Deus Javé ditou o padrão moral para 

toda a humanidade, e, a obediência dos homens a essa vontade, era assegurada pela 

punição divina dos delinquentes, não importando se fossem eles indivíduos ou povos 

inteiros, em sua totalidade.    

Inicialmente, em momento anterior à vinda do Messias Jesus de Nazaré, o 

Cristo, e seus ensinamentos, a justiça, para a comunidade judaica, para o judeu, de 

uma maneira geral, era sinônimo de retribuição. Sendo, assim, uma sociedade cuja 

percepção jurídica se dava de forma retributiva, com base no “jus talionis”, traduzido 

e materializado na máxima do “olho por olho, dente por dente”, uma característica 

típica de agrupamentos sociais mais simples, rudimentares e primitivos que 

consideravam a sociedade como parte da natureza e a natureza como parte da 

sociedade, intima e mutuamente (e dialeticamente) interligadas. 

Assim pensavam os judeus (hebreus) em sua gênese, nas suas etapas mais 

primitivas de evolução social, como e da mesma forma que a grande maioria dos 

povos teocráticos da antiguidade (oriental) semítica e mística. Nesse ínterim, qualquer 

evento natural, “caso fortuito” ou “força maior” é considerado e interpretado, 

hermeticamente, uma punição divina, de Deus ao homem e, destarte, os membros da 

sociedade primitiva temiam os eventos, fenômenos naturais, que representavam a 

justiça e a ira divinas, como temiam à própria morte. 

“Essa concepção social-personalista-divina da natureza pode ser uma 

consequência derivada diretamente de um verdadeiro monoteísmo, segundo o qual a 

natureza é a criação máxima de Deus” (LLOYD, 1998). Javé, Adonai, que é ontológica, 

originária e necessariamente onipotente, onipresente e onisciente, e, sendo, desta 
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maneira, a manifestação de sua justa e reta vontade, seus desígnios, ou seja, a saber, 

a materialização e concretização inicial de seu plano, seu projeto primeiro e divino.  

Tal percepção da natureza pode ser verificada nos livros iniciais das Sagradas 

Escrituras, o Pentateuco, os cinco livros-base da doutrina judaica, que formam a 

Torah, o Livro das Leis, e que corresponde à parte inicial do Antigo Testamento da 

Bíblia Sagrada Cristã, como, por exemplo, no Livro de Gênesis, o Livro inicial, onde a 

criação é um ato divino, é um comando de Deus, e, por isso, quando passa a existir 

de forma física, corpórea, concreta e material, a natureza e o natural passam a 

obedecer ao seu criador, desta maneira, na condição de criatura, igualmente à todas 

as outras coisas “criadas” por Deus, com todo o seu amor e poder (cf. Gênesis 1, 1 et 

seq.). 

Semelhantemente à natureza, em virtude de ser a criação máxima divina, o 

homem, como parte dessa mesma natureza, e, também, criatura feita por Deus, 

obedecem, conjunta e simultaneamente às ordens de Deus, do Rei dos reis, Javé, 

assim, de acordo com as suas leis judaico-mosaicas,   

qualquer evento natural que afete o homem deve ser interpretado 
como proveniente e advindo da justiça divina e Deus, como é justo, só 
ocasiona fenômenos naturais aos seres humanos por merecimento 
dos mesmos, a saber, se for um mal, representa uma punição ao 
homem por sua má conduta; se for um bem, uma recompensa por sua 
boa conduta (KELSEN, 1997, p. 39).  

Para melhor elucidar a noção de punição dentro da concepção “natural-divina” 

da Tradição Judaica, por exemplo, pode-se enumerar a morte, vista e explicada pelos 

judeus como o maior de todos os males, sendo considerada como uma punição por 

algum pecado cometido ou desvio da “Lei”, assim como a necessidade de trabalho, 

as dores do parto, etc..., já que, os judeus relacionam essas “retaliações” divinas, 

diretamente com a herança que os homens, os seres humanos, herdaram de Adão e 

Eva, com o seu “pecado original”, a queda originária do homem (cf. Gênesis 3, 17; 6, 

5; 11, 1-9; Êxodo 7, 14 et seq.; Números 21, 4 et seq. etc.). 

Desse modo, percebe-se, portanto, que, é por intermédio da natureza que Deus 

pune os malfeitores, os homens que tornam má a boa, divina e harmoniosa ordem da 

natureza, a “lei (do) natural” (cf. Gênesis 4, 9 et seq.; 19, 23 et seq.; Levítico 10, 1 et 

seq.; Números 20, 12; etc...). Uma importante ressalva a ser feita, é que, homens e 

animais, assim como as plantas, fauna e flora estão submissos e vulneráveis á lei de 
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retribuição de Javé, de acordo com o pensamento judaico, por ambos são criados a 

partir do sopro da criação, o sopro do espírito de Deus Adonai (Êxodo 21, 28).  

Com a evolução e o desenvolvimento da ideia hebraica de monoteísmo, a 

vontade inflexível e austera de Deus apresentava menor margem para os fáceis e 

acessíveis compromissos morais e éticos de outra fé, outros credos religiosos 

baseados na crença em um panteão de divindades, típico das sociedades primitivas 

e antigas politeístas. 

Embora a religião desempenhasse um papel decisivo no investimento, na 

investidura da Lei com a sua peculiar santidade (aspecto particular de sociedades 

teocráticas e/ou teocêntricas), não se pode pensar que todas as “leis” que regem um 

“Estado” (em sua forma mais rudimentar), fossem, necessariamente, dadas por Deus 

e diretamente aos homens por Ele reveladas. Normalmente, havia uma concepção ou 

esta era estabelecida, no sentido de distinguir as partes da Lei consideradas e tidas 

como divinas, e, portanto, fundamentais, perfeitas, virtual e virtuosamente imutáveis, 

haja vista que consubstanciavam a própria estrutura da sociedade em questão e a 

relação de seus membros com os seus respectivos ou respectivo governante 

(dependendo do momento histórico em análise), e o universo, juntamente com as leis 

do cosmos em geral; quando comparadas com outras leis que eram 

caracteristicamente feitas pelo homem, e, por isso, isentas de significação cósmica, 

divina, sendo estas leis tidas como o verdadeiro oposto, antagonismo em relação às 

primeiras, acima relacionadas, e, assim sendo, as leis humanas seriam, 

necessariamente, imperfeitas e mutáveis, caso não formuladas através e por meio da 

inspiração divina do Talmud, livro de interpretações do código ético-político-jurídico 

judaico, a Torah, conforme afirma Perelman: 

[...] ainda assim, apesar deste ideal absoluto, é preciso constatar que, 
mesmo quando as Leis são apresentadas como revelações de um ser 
divino ou quase divino, sua aplicação jamais deixou de suscitar 
controvérsias entre os mais qualificados intérpretes, como se vê 
claramente através das entrelinhas dos textos talmúdicos (PERELMAN, 

2000, p. 9).  

É importante ressaltar, também, que em grande parte das sociedades antigas 

e primitivas, não havia identificação direta dos governantes com os deuses, com as 

divindades, e, por conseguinte, havia uma distinção nítida entre o eternamente divino 

e o conjunturalmente humano, na esfera da lei, nos âmbitos legal e, também, judicial.    
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2.3     PRINCÍPIO DA JUSTIÇA RETRIBUTIVA NO JUDAÍSMO ANTIGO 

 

Como e conforme já mencionado anteriormente (supracitado), em quase todas 

as religiões, a punição e a recompensa não têm a mesma importância (Cf. PERELMAN, 

1999, p. 313). Quase sempre, a punição está em primeiro plano, já a recompensa, em 

último; e essa é a base teórico-prática do sistema de justiça judaico, com aplicações 

na forma de sanções socialmente organizadas.  

É sabido que a justiça considerada com uma “retribuição” signifique, 

primeiramente, punição é a consequência do fato de ser a ameaça de punição por 

conduta indesejável (não a promessa e a expectativa de recompensa pela conduta 

contrária, louvável, dessa maneira), e, assim, verifica-se a técnica específica do 

Direito positivo; e a ideia de que a justiça sempre reflete, mais ou menos a realidade 

social, tal como manifestada no Direito positivo, e, seguindo o raciocínio, percebe-se 

que o princípio da retribuição é apresentado e considerado, também, “jus talionis”, a 

saber, a Lei de Talião, “olho por olho, dente por dente” (cf. Deuteronômio 19, 19 et 

seq.; Êxodo 21, 23-25; Levítico 24, 19-21; Juízes 1, 4 et seq.; Salmo 137; etc.) 

No livro de Jó, por exemplo, que é um dos documentos históricos e literários 

que mais caracterizam e exemplificam a crença judaica na justiça perfeita de Deus 

Javé, as dúvidas em relação á essa qualidade, essa virtude absoluta e perfeita de 

Deus Todo-poderoso, originadas do sofrimento imerecido, personificado na figura de 

Jó, são dissipadas e sanadas pela Providência e pela Presciência Divinas, própria de 

Deus, haja vista que Ele redime Jó, o homem temente a Deus, perfeito e justo, de 

coração puro e conhecido profundamente por Javé, que tira todas as suas dúvidas e 

questionamentos interiores, e, como se pode inferir, o princípio da retribuição é 

mantido, finalmente. 

Porém, o princípio da retaliação (“jus talionis”) não parece ser perfeita e 

inteiramente compatível com, por exemplo, as regras estabelecidas e enunciadas em 

Levítico 19, 18-33 et seq., porém, neste ínterim, quando se diz “Amarás o próximo 

como a ti mesmo”, tal enunciado significa, veementemente, “Deves amar ao próximo 

como a cada uma de vós”, já que segundo a Tradição Judaica, se deve compreender 

o “próximo” como um membro da comunidade judaica, pois é um mandamento de 

solidariedade nacional e, por isso, perfeitamente compatível e de acordo com o 

princípio da retribuição, e, esse é o verdadeiro significado da sentença aqui analisada. 
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Conclui-se, com isso, que, a proibição geral de vingança está, certamente, em 

contradição com o instituto (a instituição) da vingança de sangue, amplamente 

reconhecido, mencionado e proclamado em várias outras partes da Sagrada Escritura 

judaica (o Pentateuco/Torah-Torah), e, assim sendo, é perfeitamente em anuência ao 

“jus talionis”, ou seja, coadune com o princípio da retribuição, caso ele seja, neste 

sentido, exercido não pela pessoa prejudicada, ameaçada, ferida ou lesada em seus 

direito, mas por tribunais de legitimidade e competência nacional, pública e notória. 

Ademais, há algumas passagens dos Provérbios e de Sirácida (cf. Provérbios 

24, 17-18. 29; Sirácida 28, 1 et seq.) que parecem, realmente, advogar e defender um 

princípio mais elevado de perdão, porém, essas manifestações esporádicas de uma 

espécie de moralidade do perdoar não são características que prevalecem no Antigo 

Testamento, que é dominado, em quase sua totalidade, pela justiça do “igual por igual, 

mal por mal, bem por bem”, a justiça retributiva da Lei de Talião (“jus talionis”). 

 

2.4      O JUSNATURALISMO (DIREITO NATURAL) NA TRADIÇÃO JUDAICA 

 

O vínculo estabelecido entre a vontade divina (de Deus), e a natureza, e as 

suas Leis, no início deste trabalho, pode servir para colocar a natureza em um 

pedestal de superioridade, ligando-se esta noção, assim, especialmente, à ênfase 

dada pelo povo judeu e pela cultura judaica, ao monoteísmo que permeia e está 

presente em todo o desenvolvimento sócio-histórico-filosófico da Tradição Judaico-

Cristã. 

Na Tradição Judaico-Cristã, a eliminação do caráter politeísta, do politeísmo, 

em virtude de um monoteísmo (caráter monoteísta), ainda hodiernamente vivo e 

vigente, serviu, antes de qualquer outra análise, para remover e refutar, em grande 

parte, a ênfase anteriormente dada á volubilidade das intervenções divinas, e 

substituí-las pela noção de um projeto, plano, propósito, intenção, motivação ou 

padrão divino que se desenvolve gradual e historicamente entre os homens. Isso 

fundamentou a crença na existência de uma ordem natural e hierárquica das coisas 

divinas e humanas, separadamente, e, inexoravelmente estabelecida por meio e 

através, diretamente, dos desígnios da vontade de Deus. 

Consequentemente, Deus passa a ser concebido como um legislador não 

somente divino, mas também e principalmente, absoluto, supremo, perfeito e eterno, 

que determinou, desde a criação, para toda a eternidade, a ordem e a hierarquia do 



30 

 

universo, ou seja, as Leis Naturais do Cosmos, que compõem o que se entende por 

Direito Natural, e, também, estipulou as Leis éticas e morais terrenas que devem 

tutelar, direcionar, reger, guiar e governar os assuntos humanos dos homens que 

vivem em sociedade (indicando, por conseguinte, o que deve ser considerado, pela 

inspiração divina, como uma espécie ainda em desenvolvimento rudimentar do que 

vem a ser mais tarde chamado de Direito Positivo). 

Nesta concepção, a natureza é colocada no centro da vida humana em 

sociedade, haja vista que funciona como uma ordem fixa (natural), e, que por isso, 

tem direito a uma especial reverência, respeito e temor, uma vez que, além de ser a 

criação máxima de Deus, expressa as suas vontades e não se distingue, claramente 

do divino (a natureza) (cf. KELSEN, 1998, p. 12-19). 

Por isso, para os judeus, Deus não traçou, demarcou uma linha divisória nítida 

entre a ordem divina, hierárquica, imutável, perfeita e eterna da natureza decretada 

pela vontade divina, em virtude da concretização de seu projeto inicial, legitimado 

através de suas intenções e desígnios observados através da revelação, a ordem para 

o universo cósmico e tudo o que nele exista; e o padrão de conduta humana 

igualmente (por ele) estipulado para toda a eternidade como Lei de deus outorgada 

ao homem, como regra do bem-viver em sociedade, comunidade, como, por exemplo, 

o Decálogo dado a Moisés, então patriarca dos hebreus, no Monte Sinai durante o 

Êxodo, a fuga dos judeus do cativeiro (escravidão) do Egito (cf. BEAUCHAMP, 2003, 

p. 19-88).  

Afirma o jusfilósofo Hans Kelsen que “um dos elementos mais importantes da 

religião cristã2, é que se tem a ideia da justiça como uma qualidade essencial de Deus, 

ou seja, essencialmente divina” (KELSEN, 1997, p. 27). 

Desse modo, como Deus é absoluto, onipresente, onipotente e onisciente, a 

sua justiça, por conseguinte, deve, também, como Ele o é, ser considerada absoluta, 

eterna e imutável, e tendo, assim, um caráter eminentemente jusnaturalista, de Direito 

Natural, essencialmente advindo da “natureza” divina de Deus-Javé, para a Tradição 

Judaica. Assim, somente uma religião pela qual a sua divindade é tratada e tida como 

                                                 
2 Neste sentido, faz-se mister salientar, mais uma vez que, o cristianismo, a religião cristã, não somente 

tem sua gênese a partir da Tradição Judaica (que é o objeto de estudo, no âmbito da jusfilosofia, 
deste estudo), recebeu influência direta da mesma no âmbito das práticas cotidianas e da doutrina, 
de uma maneira geral, e, destarte, atualmente, quando se estuda ou analisa os pontos de 
convergência e as influências mútuas entre tais concepções, estamos, por isso, analisando a Tradição 
Judaico-Cristã.  
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essencialmente justa, pode desempenhar um papel social ativo e concreto, tal como 

no judaísmo, desde a sua origem, por exemplo. 

Porém, é preciso salientar, também, um outro viés de análise, ou seja, aquele 

que observa uma espécie de “antagonismo”, uma “oposição” existente entre duas das 

qualidades essenciais e absolutas de Deus, a sua justiça e a sua onipotência. 

Os argumentos são os seguintes: a) Se Deus é onipotente, providente e 

presciente, do que efetivamente acontece, o que pode acontecer contra ou sem o seu 

desejo? ; e b) Se a injustiça efetivamente existe, como a onipotência divina é 

compatível com a sua justiça? A conclusão que se chega como respostas às 

perguntas anteriormente propostas, os argumentos em questão, é que ambos não são 

válidos contra a fé e do seu ponto de vista, porque está além, acima da razão, ou 

cognição racional. 

A natureza transcendental (transcendente) e metafísica de Deus (divina), de 

uma maneira geral e a sua justiça, de uma maneira particular, são inacessíveis ao 

conhecimento humano, baseado na experiência dos sentidos controlada pela razão, 

e, dessa maneira, sujeita aos princípios da lógica, e, também, portanto, incompatível 

com as revelações e as experiências da fé religião, com a experimentação da 

revelação, seja em qual credo for.   

Se a ideia de justiça divina absoluta deve ser aplicável à vida social dos 

homens, isto é, se a justiça divina deve servir como um padrão da justiça que os 

homens sempre procuraram para a regulamentação de suas relações mútuas em 

sociedade (na vida social; na relação de alteridade, com o outro), a teologia deve 

tentar partir de seu ponto inicial, e, assim, como Deus existe, a justiça absoluta 

também, e, como o homem deve acreditar na existência de deus, embora não seja 

capaz de compreender a sua natureza, o homem deve, também, acreditar na 

existência da justiça absoluta, embora não possa saber qual o seu real significado. 

Deste modo, a justiça divina, (natural) é um mistério da fé. 

Porém, com a evolução da teologia, se desenvolveu um meio específico para 

tentar fazer com que o incompreensível torne-se compreensível, e esse “meio” é a 

revelação e as suas doutrinas. Assim, percebe-se que Deus revela-se, diretamente, 

na Tradição, de duas maneiras específicas, a saber: a) nos seus atos e manifestações, 

através dos fenômenos naturais; e, b) nas suas palavras, propriamente suas (Deus-

Pai, no Antigo Testamento, e Deus-Filho, no Novo Testamento), ou através dos 

homens por “Ele” escolhidos, seus ensinamentos, narrativas, obras e testemunhos de 
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fé, impulsionados pelo fogo da graça do Deus-espírito santo, (tal como os profetas, no 

Antigo Testamento, ou os apóstolos, no Novo Testamento, por exemplo), compondo-

se, dessa forma, o corpo trinitário e santo de Deus (a Santíssima Trindade), lembrando 

sempre que, para os judeus e a Tradição Judaica, o objeto de estudo desse trabalho, 

há, apenas, a figura de Deus-pai, e eles, também, ainda, esperam a vinda do messias, 

descendente direto do rei Davi, que, segundo sua tradição, virá com todas as glórias 

e com a dignidade da realeza, da família real. 

Forma-se, então, o seguinte raciocínio: se Deus criou o universo, todo o 

cosmos e as leis que o rege, todas as outras formas de expressão da criação são 

manifestação direta de sua vontade, sua onipotência, onipresença e onisciência. 

Desse modo, é possível encontrar a resposta para a questão quanto ao que é justo e 

o que é injusto na natureza, a obra mais complexa e perfeita de Deus. É nesse sentido 

que, uma análise, mesmo que mais cuidadosa, cautelosa, detalhada e minuciosa da 

natureza e da História pode-se distinguir o bem do mal, porém, a razão humana indica 

que, não é possível inferir, concluir, a partir do que é, o que deve ser. Segue-se, dessa 

maneira, que, a revelação da vontade de Deus, na criação, não é suficiente para 

solucionar a questão da justiça e toda a problemática que a envolve, haja vista que, 

na maior expressão da vontade divina, a natureza, há uma luta impiedosa na qual o 

mais forte destrói o mais fraco, aniquilando-o e, ironicamente, nesse mesmo âmbito, 

há uma ajuda mútua entre as partes, um tipo de senso de cooperação e solidariedade. 

Mesmo assim, muitas contradições, antagonismos, antinomias, são verificadas, 

enquanto, choques, conflitos legais de todas as espécies possíveis, encontradas e 

verificadas na Sagradas Escrituras, de uma maneira geral, nos livros sagrados da 

Tradição Judaica, podem ser facilmente explicadas a partir de um ponto de vista 

histórico como diferentes etapas marcas distintas de sua evolução sócio-jurídica e 

histórico-política. Nota-se assim, que vários questionamentos, no âmago da Tradição 

Judaica, ainda permanecem indecifráveis para a “ínfima” razão e ciência dos homens, 

se comparada com a sabedoria absoluta e a justiça máxima de Deus. 

Há de se perceber, também, que, nas Sagradas Escrituras, não existem, 

somente, contradições e antagonismos quanto à justiça materializada em institutos 

jurídicos e instituições sociais concretas. 
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2.5  O “JUSPOSITIVISMO”3 (DIREITO POSITIVO) NA TRADIÇÃO JUDAICA 
ANTIGO-TESTAMENTÁRIA 

  

A ideia predominante no Antigo Testamento, de que o Direito Positivo do povo 

judeu é idêntico á justiça divina, é consequência direta do caráter teocrático de sua 

ideologia política e, também, em virtude da condição de considerarem-se (como se 

verifica ainda hoje, dentre os mesmos), o “Povo de Israel”, o “Povo Escolhido”, o “Povo 

de Deus”, com autoridade conferida e legitimada, para tal, através, inicialmente, do 

“Pacto de Abraão” (que sai, conforme descrito no Livro de Gênesis, de sua cidade 

natal Ur, na Mesopotâmia, em busca de Canaã, a Terra Prometida de Javé, e reafirma 

a sua fé, e, portanto, a aliança, com o oferecimento de seu filho Isaac, em sacrifício, 

holocausto ao seu Deus, etc...), sendo, também, esta “aliança”, este “pacto”, 

sucessivamente ratificado, confirmado em períodos históricos posteriores, 

cronologicamente, por Patriarcas, juízes, Reis e Profetas.  

Nessa ótica considera-se Javé o único e verdadeiro chefe de estado, o Rei dos 

Reis (cf. Êxodo 15, 18; Números 23, 21; Deuteronômio 17, 14 e 33, 5; Juízes 8, 22 et 

seq.; Sofonias 3, 15; Ezequiel 20, 33; Isaías 44, 6; Salmos 17, 1 et seq.; etc...). Assim, 

Adonai, “Javé como Rei de Israel” não deve ser entendido como uma mera figura 

linguística, de linguagem, mas sim, uma verdade e uma prática social, e, ademais, na 

crença do povo judeu, na Tradição Judaica, trata-se, portanto, de uma expressão de 

uma realidade, materialidade e concretude indubitáveis. Destarte, como único e 

verdadeiro rei de Israel, Javé é, também, por isso, o legislador e comandante supremo 

do “Povo de Deus”, do “Povo Escolhido” do Deus de Israel (cf. Isaías 33, 22 e Salmos 

99, 14; etc...). 

Esse raciocínio, a ideia de que a Lei teve a sua gênese, origem num ser divino, 

ou no (do) próprio Deus, prevalece em várias culturas, povos e nações, não obstante, 

o povo judeu, os judeus, de uma maneira geral, consideram, realmente, a sua Lei 

como uma emanação direta da vontade de Deus (cf. Êxodo 24, 12 e 31, 28 e 

Deuteronômio 5, 22; etc...). Não apenas os Dez Mandamentos, o decálogo do Sinai, 

mas toda a Lei do povo judeu é apresentada por Moisés como comunicada aos judeus, 

                                                 
3 É preciso esclarecer que a palavra “juspositivismo” entra no vocabulário do mundo jurídico, como hoje 

é conhecida, apenas após as Revoluções Burguesas do século XVIII, impulsionadas pelos ideais 
iluministas vigentes em seu momento histórico, ou seja, no início da contemporaneidade, com a 
consolidação do movimento codecista, da Escola da Exegese francesa e da Escola dos Pandectitas 
alemã. No presente estudo, é utilizada, somente, como ênfase em virtude do sentido “positivo” que 
as Leis assumiram no cotidiano pragmático-jurídico judaico.  
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diretamente por “Ele”, Deus, que surge ratificando-se, assim, como o único legislador 

“real e Real” por excelência, supremo, virtuoso, e, por isso, perfeito (cf. Salmos 119, 

72 e 147, 12.19 et seq.; etc...). 

Como, para os judeus, não somente o Direito natural, mas também, todo o 

Direito Positivo emanam diretamente de Deus, como uma revelação própria e 

inerentemente sua, de sua vontade soberana, são, ambos, perfeitamente justos e, 

como tais, absolutos, sagrados e eternos. Essa lei divina dada por Javé a seu povo 

“eleito”, “escolhido”, é tido por Israel como a melhor Lei estabelecida na Terra para os 

homens (cf. Deuteronômio 4, 1et seq.; Salmos 119; 137 et seq.; 144 e 160).  

Mais característica ainda que a sua função legislativa, é o seu poder de julgar, 

o seu poder judiciário, portanto; sua capacidade absoluta e plena de discernir o justo 

do injusto, o certo do errado, o bom do mal, haja vista que Javé, também, para os 

judeus, é visto como o único, supremo e perfeito juiz. Quando, para o povo hebreu, 

Moisés toma, selecionando, assim, homens capazes e experimentados, 

estabelecendo-os como juízes das 12 tribos de Israel, iniciando, assim, o período da 

História da Antiguidade judaica conhecido como o Juizado; ele os exorta 

(Deuteronômio 4, 1 et seq.) e, dessa exortação, percebe-se que Deus, para os judeus, 

emite o seu perfeito julgamento por meio e através de instrumentos humanos, no caso, 

dos Juízes por ele investidos, experimentados e legitimados através das palavras do 

Patriarca de “seu povo” Moisés, que formalizou, materializou o Direito Divino (e 

Natural) de Javé, na forma de Direito Positivo configurado, identificado “personificado” 

e “positivado” em suas decisões, iluminada pelo espírito santo de deus, por meu de 

seu “sopro” de Luz, Vida e Justiça (cf. Êxodo 22, 8; Números 15, 32 et seq. e 27, 3 et 

seq.). Desse modo, não se trata de uma metáfora, uma metonímia, ou até uma 

hipérbole (figuras de linguagem) denominar Javé como “Juiz”, já que os juízes por ele 

selecionados julgam em seu lugar (cf. Gênesis 18, 25; Salmos 9,8 et seq.; 50, 6; 75; 

96, 10 e 1 Samuel 2, 10; etc...). 

Assim tem-se Javé como um juiz ideal, exemplar e absoluto porque é 

onisciente, onipotente e onipresente e, por isso, conhece todos os pensamentos, os 

sentimentos e as intenções mais secretas dos corações humanos, de todos os 

homens (cf. Salmos 7, 8 et seq.; 94, 1 et seq. e Jeremias 17, 10). Desse modo, em 

todo o Antigo Testamento, a vingança de Deus, Javé significa e indica a função 

retribuidora de seu justíssimo e de seu perfeito julgamento e da aplicação de sua 
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absoluta e eterna lei sobre tudo, sobre todas as coisas por Ele criadas, e, nesse caso, 

especificamente, sobre o homem na sua vida em sociedade. 

Tem-se que a justiça, como já foi exposto anteriormente e supracitado, é tão 

essencial a Deus, a Javé, que Ele é identificado, diretamente, com essa qualidade, e, 

então, entende-se que, procurar por Javé e por sua luz significa, antes de tudo, 

procurar por justiça (cf. Sofonias 2,3 e Jeremias 22, 15 et seq.; 23, 6; etc...), e, 

também, pensam os judeus que, não apenas para conhecer Javé, mas, 

principalmente, para servi-lo, é necessário, apenas, ser justo; e, para Ele, o melhor 

“sacrifício” dos homens, enquanto condição humana, material e corpórea seria sê-lo, 

haja vista que, deus prefere a justiça a oferendas de qualquer tipo (cf. Provérbios 21, 

3; Isaías 1, 13 et seq.; Amós 5, 21 et seq.; etc...). Como Javé personifica e materializa 

sua virtude absoluta que é a justiça, o anseio principal por Deus, é, também, assim, o 

anseio pela sua imaculável e incorruptível justiça (Salmos 35, 23 et seq. e Isaías 45, 

8). 

Entre os judeus, na sua tradição, o centro da literatura bíblica pós-exílio, 

cativeiro e êxodo, é a esperança na vinda de um Messias (salvador), vindo 

diretamente do Reino de Deus, cuja função maior, principal ou mesmo única, é a 

materialização, concretização e efetivação, ou seja, a ratificação e retificação através 

da realização plena da justiça divina (tanto natural quanto positiva) na Terra, na vida 

humana em sociedade, entre os homens. 

Ademais, o caráter legalista, forense da justiça divina e absoluta de Deus, 

manifesta-se, também, no fato de Adonai (Javé) ser, muitas vezes, apresentado como 

uma testemunha e, como essa tarefa, essa função é fundamentalmente decisiva no 

procedimento de julgamento contra malfeitores, ela é, desse modo, estrita e 

intimamente relacionada com a do juiz que vela pela justiça, pela ordem, pelo 

cumprimento de suas Leis, e, portanto, pela paz entre os homens, no caso sendo o 

que congrega em si e para si todas as competências básicas em matéria normativa, 

pois é legislador, juiz e testemunha, todas de forma perfeita, virtuosa, absoluta e 

eterna, além de divina, já que este é o Criador e Senhor Javé (cf. Sofonias 3,8; 

Miqueias 6,2; Ezequiel 16, 32-38, Isaías 54, 5 et seq., etc...). 
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2.6  A ANTIGA ALIANÇA COMO CONTRATO E COOBRIGAÇÃO MÚTUA DO POVO 
JUDEU COM JAVÉ 

 

Uma das ideias básicas e fundamentais para a compreensão da Tradição 

Teológico-Jusfilosófica Judaica, é a noção da crença dos judeus em que a relação 

existente entre Deus e os homens (de Israel), Criador e criatura (escolhida), é 

constituída, materializada e formalizada através e por meio de um “contrato”, sendo 

esta a “Antiga” Aliança que Javé firmou com seu povo escolhido, reafirmada, 

representativamente, no início de cada período histórico do judaísmo primitivo por 

Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, os profetas, etc... (cf. HELLER, 1998, p. 87-98) e, 

que será, novamente firmada, entre Deus e os homens, no final dos tempos, em sua 

plenitude do juízo, quando o futuro reino de Deus será eternamente, para todo o 

sempre nos Céus e na Terra restabelecido. 

O fato é que, a ideia, noção de que Deus firmou um “contrato” com os homens 

e que, desse modo, a outra parte contratual (do contrato) está por ele obrigado a 

cumprir as suas Leis, sob pena das mais severas punições, caso não as cumpram. 

Essa tendência é característica da tentativa de racionalizar o que, por sua própria 

natureza é irracional, já que se trata de uma questão de fé propriamente dita, a 

existência da relação Deus-homem (judeu / hebreu), Criador-criatura (escolhida). 

Nessa esfera contratual, Javé assume a obrigação de proteger o “seu povo” e, 

Israel, “seu povo”, de ser fiel, só e somente a Javé e obedecer, estritamente, às suas 

Leis. No Livro de Êxodo 24-34, por exemplo, Javé faz uma oferta a Israel, por 

intermédio de Moisés, seu patriarca, sendo tal oferta aceita pelos hebreus. Assim, o 

conteúdo do “contrato” foi escrito no “Livro da Aliança” e, através deste, o próprio Javé, 

assim como os judeus são considerados coobrigados em Direitos e Deveres (cf. 

Levítico 26, 42; Deuteronômio 7, 7 et seq.; Salmos 105, 8; 132, 11, etc....). 

Também em Êxodo 20, 5, por exemplo, Javé é chamado de Deus “zeloso” e 

isso significa que esse mesmo Deus insiste acertadamente, velando, assim, pelo 

cumprimento das cláusulas contratuais. Tal cumprimento, por parte dos “judeus 

escolhidos” é recompensado pelo cumprimento da obrigação contratual por Javé e a 

violação, pela justiça de Deus que aplica as penalidades por ele tidas como coerentes, 

ou seja, a infração “ilegal” autoriza Javé a punir o infrator da “Aliança” e das “Leis”, da 

forma que bem entender, pois a sua justiça é a suprema de um Deus onipotente, 
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onipresente e onisciente, cuja justiça é tida como característica inerente e 

essencialmente sua, mesmo que de forma retributiva, como anteriormente descrita.  

É essa justiça de Javé que, também na Terra, entre os homens, deve ser 

exercida por seus reis “escolhidos”, já que o Senhor Adonai é o Rei dos reis, o Rei de 

Israel, e, é exatamente esse o limite de ação legal dos governantes terrenos: os 

parâmetros e os limites estabelecidos pelas Leis Divinas, naturais, absolutas, eternas, 

virtuosas e perfeitas, podendo ser punido caso exceda o limite estabelecido por Deus 

em seu “Contrato-Aliança” inicial (cf. Isaías 30, 18; Salmos 36, 6; 37, 6; 72, 1; 89, 15; 

112, 3,; etc.).  
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3    A FUNDAMENTAÇÃO TEOLÓGICO-JURIDICA NEOTESTAMENTÁRIO 

 

 

3.1  A GÊNESE DO CRISTIANISMO E A SUA INFLUÊNCIA PARA RUÍNA DAS  
ESTRUTURAS IMPERIAIS ROMANAS 

 

O grande historiador da Roma Antiga e do Mundo Romano em toda a sua 

amplitude, Michael Grant diz, acerca do cristianismo em emergência, que: “A religião 

que acabou derrotando todas as outras teve origem não no Egito ou na Ásia menor, 

[...], mas naquele outro centro histórico de movimentos religiosos, a Palestina” 

(GRANT, 1987, p. 274). 

Conforme estudado no tópico anterior, em comparação com os antigos povos 

da Antiguidade Clássica Greco-Romana (gregos e romanos), estes eram totalmente 

diversos e contrastantes, na medida em que, enquanto os judeus (hebreus) eram 

adeptos de um rigoroso e legalista monoteísmo que abrangia e influenciava todos os 

aspectos da vida cotidiana judaica, os gregos e os romanos viviam um politeísmo4 de 

características também henoteístas5, e uma profunda e total corrupção no que se 

refere às instituições e às práticas político-sociais em sua época, de uma maneira 

geral. 

No tempo de Jesus Cristo, marco inicial do Cristianismo, a Palestina, enquanto 

lugar de desenvolvimento da fé e do credo judaico, apesar do domínio romano, era 

dividida, no tocante às esferas de poder, do lado religioso, pelos fariseus, e, do lado 

econômico, pelos saduceus. 

Os fariseus, que etimologicamente significa “Separados”, ascenderam ao poder 

em meados do séc. II a.C., durante a dinastia dos asmoneus, como os elementos mais 

decididos, sérios e progressistas na liderança espiritual judaica de seu tempo. Os 

fariseus se opunham aos asmoneus em virtude da estreita relação estabelecida pelos 

últimos no tocante à combinação neles mesmos, figurativa e concomitantemente, 

competências do reinado e do sumo-sacerdócio. Porém, os fariseus não eram, 

                                                 
4 É preciso salientar que, neste sentido, o politeísmo caracteriza-se mais como uma expressão 

individual do culto ao sagrado, marcada pela crença em vários deuses, a saber, várias divindades.  
5 Aqui, o henoteísmo refere-se à crença, presente em várias civilizações do Mundo Antigo, 

caracterizava-se, assim, mais como uma expressão sócio-cultural, coletiva do culto ao sagrado, 
marcada pala crença em um Deus principal e em divindades secundárias.  
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inicialmente, fanáticos religiosos ou ativistas políticos, mas defendiam a causa da 

submissão à vontade divina, em todos os sentidos. É nesse ínterim, também, que, 

apesar de o movimento dos fariseus estabelecesse-se leigo e não-oficial, em 

contraponto à Tradição dos asmoneus, esse movimento era um foco de esperanças 

em virtude das aspirações e dos desejos nacionais judaicos. 

Assim, os fariseus, homens leigos, não remunerados e sem serem ricos, foram 

tornando-se a categoria social mais influente da Palestina, substituindo, destarte, a 

velha e decadente aristocracia agrária, que anteriormente já havia dominado a região, 

os saduceus, que seguiam uma política não espiritualizada, direcionada à 

manutenção da ordem social (Status Quo) vigente, tentando evitar, assim, as mais 

diversas rebeliões, na medida em que controlavam o venerado Templo de Jerusalém 

(de Salomão). 

No século I, com a expansão militar romana, em seu primeiro imperialismo, os 

asmoneus foram mantidos, diplomaticamente no trono, por Pompeu, como 

verdadeiros clientes de Roma. Poucos anos depois, esta dinastia governantes 

sucumbe sob o poderio de Marco Antônio, que substituiu-os por Herodes6, “o Velho” 

ou “o Grande”, da Idumeia, que, protegido por Roma, durante os primeiros 25 anos de 

seu governo, foi o maior responsável pela expansão da Judeia e por transforma-la 

num dos reinos mais prósperos das provinciais romanos.  

Quanto às estruturas ético-político-sociais da vida cotidiana romana, é preciso 

dizer, que, desde o início de sua fundação, Roma ergueu-se sob o pilar central da 

religião, e em virtude dessa, se legitimou as primevas formas família, e, depois, a 

cidade (a Urbes/Civitas), e, consequentemente, de direito doméstico inicial, o 

comando das instituições gentílicas, em seguida das leis civis e, finalmente, no ápice 

de desenvolvimento, o governo municipal. No princípio, toda e qualquer instituição do 

Estado estava ligada de forma tão íntima à religião que com esta se confundira. “Por 

isso, na cidade primitiva (Antiga), todas as instituições políticas haviam sido 

instituições religiosas; as festas eram cerimônias do culto; as leis, fórmulas sagradas; 

e os reis e magistrados tinham sido sacerdotes” (COULANGES, 2002,  p. 376). 

Assim, a liberdade dos indivíduos membros da Cidade era desconhecida pelos 

mesmos, na medida em que o homem não conseguia tornar livre a sua própria 

                                                 
6 Segundo GRANT, 1987, p. 276, “Herodes morreu em 4 a.C. e Jesus provavelmente nascera pouco 

antes. A data de 1 d.C. a que seu nascimento é atribuído, baseou-se num erro de cálculo de um 
monge do século VI”. 
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consciência, haja vista o condicionamento da mesma à onipotência, em todos os 

âmbitos e aspectos da Cidade (Pólis grega ou Urbes/Civitas romana), e, desse modo, 

consequentemente, também, da religião, sendo esta uma característica típica e 

própria das civilizações da Antiguidade Ocidental, ou seja, do Mundo Clássico Greco-

Romano.  

Destarte, o “Estado” restringe-se às cercanias da Cidade7, na proporção em 

que este “Estado” não poderia, de forma alguma, transpor ou ultrapassar os limites 

das fronteiras da Cidade, já que, de acordo com a concepção dos antigos, estas 

haviam sido traçadas e estipuladas pelos deuses e pelas divindades nacionais desde 

a sua gênese, origem. Dessa maneira, percebe-se o porque de que cada Cidade-

Estado tinha o seu próprio culto e o seu particular e peculiar código, complexo de leis, 

e, daí, a sua “independência” política. 

Verifica-se, então que, como ensina Coulanges, no Mundo Antigo, “A religião, 

o direito e o governo, tudo era municipal. A Cidade (Estado) era a única forma viva, e 

nada lhe era superior [...] nem a unidade nacional, nem a liberdade individual” (Ibid., 

p. 376). 

Com o passar do tempo histórico, e a evolução da sociedade ocidental, é 

notório que, gradualmente, esse sistema social e esse regime de governo venham a 

desaparecer, como consequência da mudança dos princípios das associações 

humanas. Então, o governo, a religião e o direito despojam-se do caráter municipalista 

da organização social primitiva. 

Afirma Coulanges ainda, que: 

[...] a ruína do regime político ocorrida na Grécia e na Roma Antigas, 
pode ser relacionada com duas causas principais. A primeira pertence 
à categoria dos atos morais e intelectuais, a segunda, à ordem dos 
atos materiais; a primeira é a evolução das crenças; a segunda é a 
conquista romana. Esses dois fatos são contemporâneos, 
desenvolveram-se e realizaram-se simultaneamente, durante os cinco 
séculos que precederam a era cristã8. [...] a religião primitiva, cujos 
símbolos eram a pedra irremovível do lar e o túmulo dos 
antepassados, religião que constituíra a família antiga e organizara, 
depois, a Cidade, sofreu mudanças no tempo e envelheceu. O espírito 
humano cresceu, amadureceu e concebeu novas crenças. Começou 
a de delinear a ideia de natureza material; a noção de alma humana 

                                                 
7 Daí advém, por exemplo, a noção conceitual atribuída às unidades autárquicas de desenvolvimento 

das civilizações do Mundo Antigo, a saber, as Cidades-Estados presentes tanto nos Impérios 
Teocráticos da Antiguidade Oriental quanto no Ocidente Clássico Greco-Romano.   

8 Mais especificamente, até o ano de 476 d.C., que marca a queda do Império Romano do Ocidente, 
no saque final à Roma pelos Hérulos, povo bárbaro que, comandado por Odoacro, depõe o último 
imperador do Mundo romano Ocidental, Romulus Augustulus (Rômulo Augústulo).   



41 

 

tomou contornos mais precisos e, quase ao mesmo tempo, surgiu 
novos espíritos e a ideia de um ser divino (Ibid., p. 376-377). 

Começa-se, também, nesse processo de “libertação” da consciência gradual e 

coletivamente, a interpretar a morte de uma maneira bastante diferente da 

interpretação que os antigos a davam, assim como iniciavam a crença em uma 

espécie de aniquilamento total, ou numa segunda existência espiritual vivida em um 

mundo das almas, em virtude da possível expiação de suas culpas (como no orfismo, 

a religião dos mistérios iniciáticos) não mais se admitindo e concebendo, portanto, que 

o morto vivesse, post-mortem, em seu túmulo, alimentando-se de oferendas e, desse 

modo, uma fé calcada nesses cânones e moldes, tornara-se insustentável, pois 

deixara de estar ao nível da inteligência e da compreensão humana do mundo em 

constante avanço.  

Teve início, também, a formação e a consolidação de um conceito muito mais 

elevado de divindade, o que impediu e acabou com a crença de que os mortos fossem 

divinos, na proporção de que o conceito de divindade ao mesmo passo evoluíra, em 

virtude como efeito natural e direto do aumento de seu poder “espiritual”. 

A noção de que o homem dos tempos primordiais, primevos, atribuíra à força 

invisível que identificava ao senti-la em si mesmo, é transferida e desviada, pouco a 

pouco para as “potências” incomparavelmente maiores do mundo natural, até que 

essa concepção, essa ideia, atingisse um ser acima e além da própria natureza, 

sobrenatural e metafísico-transcendental: 

O espírito humano, embaraçado por uma grande quantidade de 
divindades, sentia necessidade de reduzir o seu número. 
Compreendeu que os deuses não pertenciam às famílias ou à cidade, 
mas a todo o gênero humano [...] os mistérios [...] habituaram [...] a 
desdenhar a religião vazia e insignificante da Cidade. [...] assim, 
subterrânea e lentamente foi acontecendo uma revolução intelectual. 
[...] a filosofia [...] derrubou todas as regras da “velha” política. Era 
impossível mexer nas opiniões dos homens sem afetar, ao mesmo 
tempo, os princípios fundamentais de seu governo. [...] uma vez 
despertado o hábito da reflexão, o homem nuca mais quis crer sem 
compreender, nem se deixar governar sem discutir as suas 
instituições. Duvidou da justiças das suas velhas leis sociais, e outros 
princípios surgiram. [...] Opor, assim, a natureza à lei e ao costume, 
era minar na base os próprios fundamentos da política antiga. [...] a 
autoridade das instituições desaparecia com a autoridade dos deuses 
nacionais e o hábito do livre exame estabeleceu-se na cidade e na 
praça pública (Ibid., p. 378-380). 

Então, com base em tudo o que fora supramencionado, pode-se inferir que, no 

regime social dos antigos gregos e romanos, as expressões do religioso e do sagrado 
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dominavam e imperavam absolutas e soberanas tanto na vida pública, quanto na vida 

privada. No âmbito público, o “Estado”, em sua essência, era uma comunidade 

religiosa, cujos reis eram os seus pontífices, os magistrados, seus sacerdotes, e, por 

isso, as leis eram tidas como verdadeiras fórmulas santas, sendo o patriotismo uma 

das mais elevadas virtudes e o exílio considerado uma excomunhão. No ínterim 

privado, o indivíduo desconhecia a sua liberdade, na medida em que o homem 

sujeitava-se aos desígnios do “Estado” de alma, corpo e patrimônio, sendo obrigatório 

o ódio ao estrangeiro, a xenofobia e a xenolasia regras sociais, e as noções de direito, 

de dever, de afeto e de justiça paravam nas muralhas que materializavam os limites, 

as fronteiras das Cidades-Estados. 

Como se pode veementemente notar, essa religião criara e estabelecera 

complexo jurídico, o direito que tutelava as relações entre os homens, a propriedade, 

a heranças, o processo, enfim, tudo o que se relacionasse ou fizesse referência ao 

âmbito de uma jurisdição fora inicialmente regulado, não por princípios de uma justiça 

natural (Direito Natural = jusnaturalismo), mas pelos dogmas dessa mesma religião, 

ou seja, em função da satisfação das necessidades e obrigatoriedades de seu culto 

primordial, originário.   

Por volta de meados de 350-140 a.C., Roma começa a expandir-se e, dessa 

forma, destrói, através de suas conquistas, por toda parte, os resquícios de um caduco 

e já declinante regime municipal, haja vista que as instituições da Cidade Antiga 

tinham-se enfraquecido, como que esgotadas por uma série de revoluções e, desse 

modo, as dominações e as conquistas das expansões romanas teve como resultado 

inicial, a definitiva e total destruição do que ainda sobrara do primitivo sistema de 

organização social característico do Mundo da Antiguidade Clássica Greco-Romana 

Ocidental, o regime municipal e a religião dos antigos.  

Coulanges, em toda a sua sabedoria verifica, também, mais uma vez que: 

Somente duas coisas aumentavam a cada conquista: era a dominação 
romana, o “Imperim Romanum”, e o território pertencente ao “Estado” 
romano, o “Ager Publicus”, e esse era conhecido como o “Ager 
Romanum”, o território romano [...]. Roma podia dar acolhida a alguns 
dos povos [...] conquistados e vencidos, transformando-os, com o 
tempo, em romanos; mas não toda uma população ou todo um 
território estrangeiro de uma só vez. Assim, quando um povo era 
submetido a Roma, não entrava, diretamente, para o “Estado 
Romano”, “In Civitate”, mas, sim, só para a dominação romana, “In 
Império” [...]. Não se unia a Roma, como hoje as províncias ligam-se 
à capital; entre os povos e Roma, esta só conhecia duas espécies de 
vínculo, a sujeição (dedititii) ou a aliança (socii). [...] os submetidos 
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(dedititii), ao pronunciar a fórmula de deditio, haviam entregue ao povo 
romano as suas pessoas, as suas muralhas, as suas terras, as suas 
águas, as suas casas, os seus templos e os seus deuses. Tinham 
renunciado, portanto, não somente ao seu governo municipal, mas 
ainda, tudo o que implicava esse governo entre os antigos, isto é, a 
sua religião e o seu direito privado. [...] a autoridade arbitrária e o seu 
“praefectus” enviado por Roma mantinha entre eles (os conquistados) 
a ordem material9. [...] Roma enviava um de seus cidadãos para um 
certo país (dominado); fazia dele província desse homem (enviado), 
isto é, seu encargo, seu cuidado, e seu negócio pessoal10. [...] ao 
mesmo tempo, conferia a este cidadão o “imperium”, e isso significava 
que Roma renunciava em favor desse homem, por tempo 
determinado, à soberania que tinha sobre esse país [...] esse cidadão, 
reunia na sua pessoa, todos os direitos (do governo central romano) 
e, por isso, ficava como um senhor absoluto da província. Fixava a 
importância do imposto, exercia o poder militar, administrava a justiça 
[...] julgava, apenas segundo o seu entendimento, nenhuma lei podia 
ser-lhe imposta, nem a provincial, por ele ser (cidadão) romano, nem 
a lei romana, pois julgava de provincianos. Para que houvesse leis 
entre eles e os seus administrados, seria indispensável que ele próprio 
as fizesse, porque só ele, romano, tinha autoridade para obrigar a si 
próprio. Por isso, o “imperium” de que estava investido, incluía o poder 
legislativo [...] isso dá bem a ideia de onipotência do governador que 
[...] era a própria lei (COULANGES, 2002, p. 398-401).  

Relata, da mesma forma, Coulanges que, contra os provincianos, as 

arbitrariedades e injustiças praticadas eram diversas e dos tipos mais variados, como, 

por exemplo, a título de ilustração: 

Para o peregrino (estrangeiro), não existia, pois, o direito de forma 
nenhuma [...] o provinciano não é nem marido, nem pai, quer dizer: a 
lei não lhe reconhece nem o poder marital, nem a autoridade paterna 
[...] a propriedade não existe [...] porque não é (cidadão) romano [...] 
porque não é (está em) solo romano, e a lei só admite nos limites do 
“Ager Romanus” (território romano), o direito de propriedade, a posse 
completa, (não somente de usufruto, como se verificava) (Ibid., p. 
402). 

Desse modo, cristaliza-se, historicamente, em todas as suas formas de 

expressão e em todos os seus âmbitos de influência social, o grande e legítimo legado 

advindo do surgimento, da gênese do Cristianismo, da Doutrina Cristã. A partir desse 

momento, a ligação que antes existia entre religião, política e direito, vai-se 

separando, segregando e, portanto, rompendo; haja vista, também nesse sentido, 

como verdadeira confluência de fatores, os esforços das classes oprimidas e 

                                                 
9 Nesse momento, faz-se mister salientar que; a liberdade municipal e o Império Romano eram, 

realmente, inconciliáveis, e, esta era a situação da Palestina no tempo do nascimento, pregação, 
morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, o Cristo, Deus-Filho, o Messias Salvador. 

10Este é o sentido e o significado etimológico originário da palavra província, para os antigos romanos. 
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marginalizadas, a decadência e caducidade da antiga casta sacerdotal, o trabalho e 

as críticas dos filósofos, o progresso humanístico-social, dentre outros pontos 

fundamentais de abalo nas estruturas que por muito tempo sustentaram a sociedade 

e o mundo Antigo, os velhos princípios basilares e rudimentos fundantes das 

associações humanas, e, assim, das concepções religiosas e ético-político-jurídicas, 

de uma maneira geral, em toda a conjuntura de seu tempo. 

Com a emergência do Cristianismo, não somente a fé, o sentimento religioso 

se reavivou, como também, este mesmo sentimento dirige-se a outras metas e 

finalidades, mais espirituais e transcendentes, menos materiais e mundanas, portanto. 

Deus começa a ser pensado fora a acima da natureza visível, apresentando-

se, agora, como um Ser único11, infinito e universal, gerador de tudo e ente a tudo 

fundamental e vital, e, assim, a religião transforma-se em um grande conjunto de 

dogmas e práticas, além de um grande objetivo de ascese proposto e guiado só e 

somente pela fé. 

Como consequência disso, a religião deixa de ser exterior e passa a ser 

intrínseca ao coração do homem, do ser humano; deixa de ser representada e 

simbolizada na matéria concreta para tornar-se um espírito vivo nos corações e nas 

mentes humanas de cada indivíduo; modifica, também, a natureza e a forma de 

adoração à divindade, onde não mais se oferece ao Deus o alimento e a bebida, mas 

ao outro (alteridade), como forma de enxergar, identificar e amar o Cristo-Deus no 

próximo. A oração deixa de ser uma reatualização mágico-mítico-ritual, mas sim, 

transforma-se em um ato e um exercício de fé e de humildade, súplica e 

agradecimento. A alma passa a relacionar-se de uma outra forma com Deus, onde, o 

temor ao transcendente é substituído pelo respeito e pelo amor ao divino e às suas 

leis e regras de conduta espiritual e vida e comportamento social. 

Outro fator distintivo da Doutrina Cristã em sua origem é o de não ser uma 

religião sequitária, segregaria ou excludente, como a religião dos antigos o era, mas, 

por outro lado, converge para si toda a humanidade (universalismo isonômico-

igualitário), em detrimento de cor, raça, sexo ou classe social. Assim, outra novidade 

introduzida na sociedade, pelos cristãos é no sentido que, antes do Cristo, havia-se 

                                                 
11Nesse aspecto, verifica-se, fortemente presente a maior característica e elemento distintivo da religião 

judaica, o monoteísmo, a crença em um único Deus, nomoteta que tudo cria e tudo governa a partir 
do nada. Este é o princípio-base sobre o qual fora soerguido e constituído todo o legado da Tradição 
Judaico-Cristã. No Cristianismo o monoteísmo tornar-se-á, também, trinitário com a incorporação dos 
elementos dogmáticos da Santíssima Trindade.  
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concebido uma divindade ligada, exclusivamente, a uma raça, concepção essa 

presente nos mais diversos povos e culturas tanto da Antiguidade Oriental, quanto da 

Ocidental. Dessa forma, o direito de praticar um culto, caracterizava-se como um 

privilégio particular de uma raça, de um povo ou de uma cultura específica. O 

cristianismo estende o culto e o direito de praticá-lo, a fé e a totalidade da religião a 

todo e qualquer indivíduo, gentio que queira vivenciar, testemunhar e professar os 

seus desígnios religiosos, verdadeiramente, através e por meio da pureza de coração 

e da humildade de espírito:  

A filosofia ensinara, [...] depois de Anaxágoras (em Atenas), que o 
Deus do universo recebia indistintamente, as homenagens de todos 
os homens. A religião de Elêusis (o orfismo mistérico) admitira 
“iniciados” de todas as origens [...] de todas as nações. Os judeus 
tinham começado a admitir o estrangeiro à sua religião, e os gregos e 
os romanos haviam-no recebido em suas Cidades. O Cristianismo [...] 
apresentou à adoração de todos um Deus único, um Deus universal, 
um Deus para todos, que não tinha mais um “povo eleito”, e não 
distinguia nem raças, nem famílias, nem Estados. Para esse Deus, 
deixava de haver estrangeiros. [...] O Templo foi aberto a quem quer 
que cresse em Deus. O sacerdócio deixou de ser hereditário, porque 
a religião não era mais um patrimônio. O culto passou a não ser mais 
secreto [...] se passou a ministrar um ensino religioso, dado e 
oferecido, levado até os mais remotos povos (através da 
evangelização) que vai ao encontro do homem mais indiferente. A 
ideia de propagação (da fé) substitui a lei da exclusão (COULANGES, 

2002, p. 414-415). 

E, como consequências diretas desses novos ideais, várias alterações são 

sentidas no seio da sociedade, na ordem político-jurídica vigente, tais como: 

A religião não mais prescreve o ódio entre os povos e nem incita ao cidadão 

que detestasse o estrangeiro, mas, sim, por outro lado, a essência de tratar o 

estrangeiro, o peregrino, e até o inimigo com justiça e benevolência. (aí se percebe, 

notoriamente, a exigência crística da concretização de um dos mandamentos-base 

contidos nos Evangelhos, a saber, o amar ao próximo como a si mesmo). 

Desse modo, é reduzida, a priori, a barreira e os conflitos entre os povos e as 

raças, na proporção direta em que os homens passam a compreender que todos 

formam um só corpo, um só espírito, enfim, uma só unidade em Cristo, Deus-Filho. 

Passa-se a ensinar que todos os povos descendem de um mesmo pai comum, 

Deus-Pai, e, através dessa paternidade e fraternidade, patenteia-se aos espíritos 

humanos, o sentido da unidade das raças dos homens, e, destarte, estabelecesse, 



46 

 

como um mandamento mais que prioritário, a proibição de um homem odiar a outro 

homem, o próximo, seu irmão e semelhante. 

Nesse ínterim de formação e consolidação doutrinária, inicialmente, o 

Cristianismo, em sua gênese, transformou e modificou, essencialmente, o Estado, 

principalmente no tocante às relações com o governo, na medida e na proporção em 

que, primordialmente, não se ocupou dele e de suas nuanças. 

Ainda nos seus tempos primitivos, como já fora explanado anteriormente, na 

gênese da Civilização Clássica Ocidental, a religião e o “Estado” (Cidade) eram uma 

só coisa, no sentido de que a religião dominava a ordem estatal, e, assim, designava 

os Chefes-de-Estado, os dirigentes, e, consequentemente, o “Estado”, a saber, a 

Cidade, intervinha legitimamente nas consciências humanas quando bem achasse 

necessário, em sua jurisdição, punindo toda e qualquer infração aos ritos e aos cultos 

tradicionais da religião pagã politeísta-henoteísta típica da Cidade Antiga. 

Em outro viés, agia o Cristianismo, haja vista que: 

Jesus Cristo ensina que o seu reino não é deste mundo. Separa a 
religião do governo. A religião, não sendo terrena, imiscui-se nas 
coisas da terra, o mínimo possível [...]. “Daí a César12 o que é de César 
e a Deus o que é de Deus”, foi a primeira vez que se separou tão 
profundamente, Deus do Estado. [...] Jesus Cristo quebrou a aliança 
que o paganismo e o Império procuravam reatar, e, proclamou que a 
religião não é o “Estado”, e obedecer a César, não é o mesmo que 
obedecer a Deus (COULANGES, 2002, p. 416). 

 Seguindo o caminho por através deste âmbito de análise, Coulanges também 

enuncia e afirma que: 

O cristianismo elimina os cultos locais, extingue os pritaneus e 
destrona, definitivamente, as divindades políadas [...] não toma para 
si o império que os cultos haviam exercido na sociedade civil. Professa 
que nada há de comum entre o Estado e a religião [...] durante três 
séculos, a religião passa a viver inteiramente fora da atividade do 
Estado: a religião pode passar sem a sua proteção e até lutar contra 
ele. Esses três séculos abriram um abismo entre o domínio do governo 
e o domínio da religião [...]. Esse princípio foi fecundo de grandes 
resultados [...] a política libertou-se, definitivamente, das regras 
restritivas que a antiga religião lhe ditara. Os homens puderam ser 
governados sem a submissão a costumes sagrados, sem [...] oráculos, 
sem conformar todos os seus atos às crenças e às necessidades dos 
cultos. A política tornou-se mais independente nos seus 

                                                 
12Neste ínterim, faz-se mister esclarecer que, era com o intuito de reprodução e, portanto, de 

manutenção do Status Quo, a saber, da ordem social vigente, que, ainda neste momento histórico, o 
Imperador, o César, era o Sumo-Pontífice, o chefe e principal órgão da religião romana, o guarda e 
intérprete legítimo e sagrado do culto e dos dogmas da religião da Roma Antiga , e, por isso, a sua 
própria pessoa era considerada não somente sagrada, mas, principalmente, divina. 
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procedimentos e nenhuma outra autoridade senão a da lei moral a 
constranger. [...] se o Estado em certas coisas exerceu maior domínio, 
sua esfera de ação tornou-se mais limitada, toda uma metade do 
homem (o espírito e a alma) lhe escapara. O Cristianismo ensinava 
que um homem só pertencia à sociedade em partes, que não estava 
sujeito à sociedade senão pelo seu corpo [...], mas que, quanto à sua 
alma e espírito, o homem é livre e só a Deus pertence. [...] o princípio 
novo foi a fonte donde brotou a liberdade do indivíduo. Uma vez que a 
alma se sentiu livre, estava realizado o mais difícil, e a liberdade 
tornou-se possível na ordem social. Os sentimentos e os costumes 
então transformaram-se, [...] o dever por excelência não foi mais dar o 
seu tempo, as suas forças e a sua vida ao Estado. A política e a guerra 
já não representavam tudo para o homem; no patriotismo não está 
mais [...] todas as virtudes, uma vez que a alma e o espírito não têm 
pátria (e pertencem só e somente a Deus, já que são cosmopolitas) 
(COULANGES, 2002, p. 416-417). 

Destarte, o Cristianismo provoca, também, a distinção entre as virtudes 

públicas e as virtudes privadas, diminuindo as primeiras e exaltando as segundas ao 

colocar Deus, a família e a pessoa humana, em todos os sentidos, acima da pátria e 

do Estado; e, o próximo, o irmão, acima do sócio, do aliado e do concidadão. 

Com o advento, a expansão e a consolidação das concepções cristãs de 

mundo, sociedade e homem, o direito muda, também, a sua natureza, recebendo 

desses novos ensinamentos teológico-filosóficos, várias influências percebidas e 

verificadas no Mundo Ocidental até hodiernamente, nos dias contemporâneos, nos 

vários e diversos institutos e nas práticas político-jurídicas dos ordenamentos 

derivados da ramificação da “família” Romano-Germânica. 

Inicialmente, em todas as nações do mundo Antigo, a vida sócio-política e o 

direito como uma expressão dessa, estavam sujeitos à religião em sua completude, e 

dela receberam todas as suas normas de conduta para a vida social, além das regras 

para a direção da alma e do espírito. Nessas sociedades, a lei, e, portanto, o direito, 

o código ético-político-jurídico, estava contido, de forma expressa e determinada nos 

chamados “livros sagrados”, constituídos e legitimados como tais, através do poder 

da religião e aperfeiçoados pelo longo caminho percorrido, ao longo da história da 

Antiguidade, por aqueles que desenvolveram as mais rudimentares tradições 

religiosas da civilização. Por exemplo, a Torah-Torah dos judeus, o Zend-Avesta 

persa, o Alcorão dos islâmicos, os Vedas dos hindus etc..., justificam porque, em cada 

povo e nação havia uma religião própria e, da mesma forma, foi criado um direito 

particular e peculiar, a seu modo, derivado de cada uma das diversas tradições 

religiosas primitivas.  
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Nesse sentido, o Cristianismo também é original, haja vista a ideia que se 

segue: 

É a primeira religião que não pretendeu regular o direito, ocupou-se 
dos deveres dos homens, não das suas relações de interesse [...]. O 
Cristianismo coloca-se fora do direito, como acima de tudo o que fosse 
puramente terreno13. O direito tornou-se, pois, independente; pôde 
procurar as suas regras na natureza, na consciência humana, na 
poderosa ideia de justiça que há em nós (COULANGES, 2002, p. 417). 

Alguns exemplos de modificações e de transformações na vida sócio-jurídica e 

ético-política, a partir do surgimento dos ensinamentos crísticos, começam a ser 

percebidos pouco tempo depois do seu desenvolvimento doutrinário inicial, a saber: 

com a destruição dos antigos “lares” e penates domésticos, a antiga regra constitutiva 

da família desapareceu, assim como as regras que se baseavam, sob formas 

derivadas, de sua organização. O pai (homoioi/pater familii), perde a autoridade que 

o seu sacerdócio lhe conferia de forma absoluta, conservando e mantendo, apenas, a 

autoridade relativa que a natureza lhe conferia para a criação de seu filho. A mulher, 

a esposa, que, no ambiente do culto antigo era inferior ao homem, ao esposo, tornara-

se igual, moralmente ao marido. 

Percebe-se que houveram, também, mudanças no direito de propriedade, que 

fora drasticamente modificado, transformado em sua essência, haja vista que, ao 

desaparecerem os limites sagrados do campo, a propriedade deixa de ser derivada 

diretamente da religião, para que, então, se consolidasse como resultado e fruto do 

trabalho. Com isso, as compras e vendas tornaram-se, também, mais fáceis sem as 

excessivas formalidades do agora caduco, declinante e decadente direito da Cidade 

Antiga Clássica Greco-Romana, que foram sendo abandonadas definitivamente. 

Desse modo, com a ascensão do Cristianismo, da Doutrina Cristã é notório que 

“só porque a família não possuía mais sua religião doméstica, sua constituição e seu 

direito sofreram transformações; do mesmo modo, só porque o Estado não tinha mais 

a sua religião oficial, as regras do governo humano modificaram-se para sempre” 

(COULANGES, 2002, p. 418), daí conclui o mesmo comentador que  

[...] a feliz influência da nova concepção é perceptível (por exemplo, 
também) na história do direito romano (Jus Romanorum). Durante os 
poucos séculos que precederam o advento do Cristianismo, o direito 
romano trabalhara para libertar-se da religião e aproximar-se da 

                                                 
13Neste contexto e aspecto originário, não se observa o Cristianismo, em sua gênese, intencionar a 

tutela, o controle e o domínio do direito de propriedade, das ordens sucessórias, das obrigações, dos 
ritos processuais, etc.... 
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equidade e da natureza [...]. A obra de regeneração do direito 
anunciada pela filosofia estóica, continuada pelos nobres esforços dos 
jurisconsultos romanos e [...] artimanhas do pretor, só pôde ser 
completo êxito quando conseguiu a independência que a nova religião 
(crística) lhe dava (Ibid., p. 418). 

Verifica-se, assim, que, à medida que o Cristianismo avançava conquistando a 

sociedade romana, o “código”14 de direito romano ia adaptando, admitindo e 

incorporando novas regras, abertamente e sem hesitações.  

Sobre este tópico de trabalho, pode-se concluir que, de acordo com a 

concepção e os fundamentos apresentados e defendidos por Fustel de Coulanges:  

O Cristianismo é o marco terminal da sociedade antiga. [...] pois tudo 
derivava da religião, isto é, da noção que o homem tinha da divindade. 
Religião, direito, governo, confundiam-se [...] facetas diversas de uma 
mesma coisa (Ibid., p. 412). 

Com a nova religião cristã, se completa uma transformação social do mundo 

ético-político-jurídico até então conhecido, por meio de sua prática revolucionária, 

além de suas inovadoras tendências e formulações teóricas acerca de quase todos 

os âmbitos da vida humana. 

 

3.2    A HERMENÊUTICA DA “LEI VELHA” E “NOVA LEI” NO APÓSTOLO PAULO 
 

São Paulo, Paulo de Tarso, foi o primeiro estudioso e difusor de uma doutrina 

ético-político-jurídica filoófico-religiosa que utiliza termos designativos como lei antiga 

(para definir a lei mosaica, o decálogo do Sinai do Antigo Testamento) e Lei Nova 

(para definir a Lei Evangélico-cristã, dos Evangelhos crísticos do Novo Testamento), 

e, nesses termos, elucida pioneiramente, esses importantes caracteres bíblicos, por 

vezes convergentes, por vezes divergentes e conflitivos, aparentemente. Utiliza do 

método comparativo-interpretativo viabilizado por um claro confronto entre as 

diretrizes antigo-testamentárias e as neotestamentárias (cf. 2 Cor. 3, 14 et seq.). 

                                                 
14Nesse ínterim, faz-se mister e de grande importância que o vocábulo “código” só assume o significado 

que até hoje representa, somente a partir das Revoluções Burguesas do séc. XVIII, com a ascensão 
dos ideais iluministas e jusnaturalistas racionais antropológicos (contratualistas); que, para evitar 
contra-revoluções e manter a ordem social burguesa vigente em pó-s-revolução, gera o movimento 
da positivação dos códigos, o Codecismo, assim como vêm as contribuições do constitucionalismo e 
da escola da exegese francesa e dos pandectistas alemães. Na Roma Antiga, o que existia eram 
compilações de leis esparsas, não totalmente compiladas ou organizadas, que versavam sobre os 
diversos aspectos da vida cotidiana social de sua época, que correspondia ao que hoje conhecemos 
como o Direito Romano.   
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Paulo foi um “Doutor da Lei” nos típicos cânones e caracteres judaicos de sua 

época, tendo, assim, sido educado e estudado na famosa Escola de Gamaliel, um 

rabino bastante conhecido e influente em seu tempo. Por isso, inicialmente, foi um 

fervoroso defensor da lei mosaica do Antigo Testamento, que, posteriormente, 

passaria a chamar de Antiga, chegando ao ponto de incitar, comandar e presenciar o 

martírio por apedrejamento de Estevão (cf. At. 7, 58 et seq.). 

Logo após a sua conversão ao Cristianismo15, Paulo inicia um processo 

hermenêutico-analítico de “revisão” dos conceitos e ideias através das quais havia 

sido formado, faz isso na medida em que operacionaliza uma releitura do Antigo 

Testamento sob a ótica cristã neotestamentária, ou melhor, à luz da doutrina cristã, 

em sua gênese embrionária inicial. Paulo começa, destarte, a observar as diferenças 

e divergências, assim como as convergências existentes entre os Testamentos, a 

saber, o Antigo Testamento da Tradição Judaica e o Novo Testamento da germinal 

doutrina Evangélico-cristã primitiva. Não obstante, centraliza os seus estudos no 

tocante à temática da Justiça, da Lei e do Direito, na crítica aos princípios e à prática 

derivadas do Antigo Testamento, a partir do referencial dos ensinamentos de Jesus. 

Dessa sua pormenorizada e minuciosa análise, chega, por exemplo, ao ponto 

extremo de chamar de Nova, a Lei e o mandamento dos Evangelhos cristãos, a Lei 

da vida e da justiça, e, por outro lado, de antiga, a lei mosaica dos judeus, a lei que 

pode gerar o pecado, a condenação, e, portanto, a morte física e espiritual (cf. 2 Cor. 

3,7-9 et seq.; Rom. 8, 2 et seq., por exemplo).  

Paulo compreende, então, que o ponto inicial, a pedra angular e o fundamento 

crucial da “lei antiga” é a letra legal, a norma, ao passo que, na “Lei Nova”, o que a 

caracteriza e enfatiza, é o Espírito Santo que a inspira. Dessa maneira, elucida que a 

letra, por si só, mata e, que, o que dá a vida e os seus dons é, exatamente, o Espírito 

Santo que a tudo vivifica (cf. 2 Cor. 3, 6 et seq.).  

Para que melhor se compreenda o pensamento paulino acerca da lei, faz-se de 

grande relevância a exemplificação de algumas de suas ideias e motivações: 

                                                 
15A conversão de Saulo de Tarso, São Paulo deu-se durante uma viagem que fizera destinada a 

Damasco (hoje, Síria), onde a luz do Senhor Jesus Cristo o “cega”, após perguntar repetidas vezes 
acerca de sua perseguição aos cristãos, mas indica-o, também, o caminho da fé e da cura física e 
espiritual que seria realizada, como confirmação, por Ananias, cego para o mundo dos homens, 
porém, grande conhecedor e contemplador das verdades espirituais absolutas, ou seja, homem cheio 
da força do Espírito Santo de Deus. 
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Por exemplo, na “lei antiga”, não é permitido o trabalho aos sábados, haja vista 

este ser considerado um dia “santo” para os judeus, o “Shabbath” (cf. Ex. 20, 8-11). À 

priori, não se pode dizer ou ajuizar que tal dispositivo legal (lei) seja ruim, até porque, 

o próprio Paulo afirma que toda Lei em si é boa. Porém, se os homens atrelam-se e 

apegam-se, ao seu sentido literal, à gramática e filologia, à positivação legal, somente, 

em detrimento à espiritualidade e à razoabilidade que a inspirou e motivou; esta 

mesma Lei que pode dar a vida, tornar-se-á sinônimo de esmagamento, escravização 

e morte do próprio homem. 

Assim, está claro que Paulo enxerga que uma das principais características 

fundantes do viver é a liberdade, e, por isso, sempre a contrapõe à escravização, que 

surge, também, como um sinônimo Paulino para a morte. Enuncia, desse modo, “Deus 

é Espírito (Santo) e onde há o Espírito (Santo) de Deus, aí há liberdade” (cf. 2 Cor. 3, 

17). 

Dessa maneira, nota-se, o porquê de os cristãos enxergarem o sábado, 

também, como um dia dedicado a Deus e à sua providência, onipresença, onipotência 

e onisciência, assim como ao repouso e ao lazer e, do mesmo modo, o é o domingo. 

Segundo Paulo, os judeus chegam ao extremo radicalismo ortodoxo em torno da “lei 

do sábado”, que transformam-se em verdadeiros escravos desse dia (cf. Mc. 2, 29-

41). 

Sobre isto, ensina Jesus que “o sábado foi feito para o homem e, não o homem 

para o sábado” (Mc. 2, 27), assim como, “é permitido, no sábado, fazer o bem ou fazer 

o mal? Salvar a vida ou matar?” (Mc. 3,4) e é justamente por denunciar que o 

cumprimento “cego” e não-razoável da lei, da letra legal, que leva todo o povo judeu 

a uma escravidão, e, esse ensinamento seria um dos principais motivos da 

condenação e dos ataque dos judeus a Jesus Cristo, já que Ele curava a realizava 

milagres ao sábado. 

Para Paulo, a lei, em si, pode matar no sentido de que pode-se matar alguém 

“legitimamente” em nome de uma lei e, assim, a morte pode caminhar lado-a-lado com 

os interesses de classe de uma época, e não de acordo com os princípios básicos da 

justiça e do direito, como nos ordenamentos jurídicos derivados da Lei de Talião (Jus 

Talionis), cânone que expressa, historicamente, a justiça retributiva na máxima “olho 

por olho, dente por dente”, presente com bastante força, por exemplo, nas expressões 

ético-político-jurídicas judaicas.  
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Assim, qualquer “lei” que seja, simplesmente, na sua forma de letra, a 

literalidade, mata porque, de acordo com as denúncias e os ensinamentos de Jesus 

Cristo, acerca dos judeus e da prática do judaísmo em sua época: “esse povo me 

honra com os lábios, mas o coração16 está longe” (Mc. 7,6), e, seguindo este raciocínio, 

tem-se o porque de Paulo afirmar e ratificar veementemente que a letra da lei mata e 

só e somente o Espírito (Santo) é que dá a vida, ou seja, a vivifica17. 

Paulo classifica a lei da Torah judaica, na medida e na proporção em que há 

um véu que a encobre por cima da mesma, impedindo a visão para qualquer tentativa 

de interpretação razoável e diferenciada da mesma, para a sua concretização social. 

Percebe, também, que é preciso retirar o véu, desvelando e desmascarando as 

mentiras e fazendo, assim, emergir as verdades contidas na letra legal por força da 

inspiração divina, a sua motivação espiritual. Diz ainda que, enquanto isto não ocorrer, 

viver-se-á sob o jugo de uma lei “cega”, fundamentada em uma justiça “cega”, 

concretizando-se, assim um direito “morto” e que “mata”18.  

Os Evangelhos neotestamentários ensinam, também, que, com a morte de 

Jesus Cristo, o véu que encobria toda e qualquer verdade acerca da “Lei”, rasgou-se 

de cima abaixo, ou seja, totalmente (cf. Mt. 27, 51). A morte do Santo Cordeiro imolado 

na cruz rasga o véu que, como já anteriormente dito, bloqueava a leitura, a 

interpretação e a prática do Antigo Testamento, da “lei antiga”, que não deixava o 

homem ir além da “literalidade”, ou melhor, da “positividade” da letra legal e, enfatize-

se que Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado entre os homens, através de sua 

paixão, morte e ressurreição, foi quem rompeu esse véu, mostrando, assim, o 

caminho, a verdade e a vida, a Lei do Amor e da Caridade fundamentada na justiça 

distributiva do dom supremo, o amor de Deus, o Ágape crístico. 

Após a sua conversão, Paulo passa a ler, interpretar e praticar a mesma Lei, 

letra legal que antes já lia e estudava. Porém, o que difere no seu exercício analítico-

                                                 
16Nesse ínterim, o coração é o equivalente, em significado, a Espírito, haja vista o valor metafórico e a 

interpretação alegórica da literatura bíblica (alegorese), e, principalmente, no âmbito das parábolas 
presentes nos Evangelhos do Novo Testamento Cristão. 

17A expressão “o Espírito vivifica”, relaciona-se, nesse contexto, diretamente com aquilo que está na 
mente do legislador (Mens Legislatoris), seu escopo, intenção, motivação e finalidade ao produzir e 
redigir qualquer dispositivo legal, lei. Dessa forma, a inspiração do Espírito Santo de Deus sobre o 
corpo, a mente e o espírito da pessoa legitimamente competente para legislar como atributo de sua 
função social, é que vai libertar, já que a teleologia última de toda e qualquer lei deve ser a liberdade 
e, não, a escravização, a saber, libertar e não escravizar. 

18Paulo afirma, ainda, que os judeus continuavam a viver sob o “véu”, pois o Antigo Testamento não 
enxerga Jesus Cristo como o Messias, o Salvador do mundo (cf. 2 Cor. 3, 14-16), e complementa 
dizendo que: “É somente pela conversão ao Senhor (Jesus) que o véu cai (cf. 2 Cor. 3, 16). 
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hermenêutico da Lei, é, essencial e principalmente a retirada do véu que encobria o 

entendimento do seu espírito por meio da ação do Espírito Santo de Deus dentro de 

seu coração e de sua consciência. Enxerga, assim, muito mais além de meras 

palavras e códigos linguístico-literários, a lei em sua literalidade, mas, sim, 

compreendendo-a, inteligindo-a de corpo, mente e coração (espírito). E, nesse 

contexto, é notório que há um Espírito Novo naquelas letras velhas. “E todos que, com 

a face descoberta, refletimos como que num espelho a glória do Senhor; somos 

transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação do 

Senhor (a sua graça) que é Espírito” (2 Cor. 3,18) E, isto coadune, perfeitamente, com 

outro ensinamento do Cristo Jesus que diz: “Não se põe vinho novo em odres velhos” 

(Mt. 9, 17). Indica, com isso, que são necessários odres novos para vinhos novos, ou 

seja, para um espírito novo, convertido ao Cristianismo, nada melhor que uma Lei 

Nova, a Lei dos Evangelhos, a Boa Nova que salva por maio do Espírito que vivifica. 

A Lei Nova, porém, será a mesma lei anterior, porém. Como o espírito é convertido, 

e, portanto, novo, ela, na sua interiorização e interpretação, assim como na prática, 

será, também, nova, na medida em que Jesus Cristo retira o véu que não permitia o 

completo entendimento da Lei por parte do convertido. 

Sobre isso, Jesus ensina que: “Não penseis que vim revogar a Lei e os 

Profetas. Não vim revoga-los, mas dar-lhes o pleno cumprimento, porque em verdade 

eu vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido um só “i”, uma só 

vírgula da Lei, sem que tudo seja realizado” (Mt. 5, 17-18) sentindo-se, por meio deste 

ensinamento que, concomitante e simultaneamente ao não trazer nada de novo, 

Jesus, o Filho de Deus, traz. 

O novo está, exatamente no Espírito cristão que, a partir de Jesus Cristo, deve 

permear, ou melhor, estar por detrás de toda leitura, interpretação e prática dos 

desígnios da Sagrada Escritura. “Se a vossa justiça não superar a dos fariseus e a 

dos escribas, não entrareis no Reino dos Céus” (Mt. 5, 20). 
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4     AS TEORIAS ÉTICO-POLÍTICO-JURÍDICAS DO MUNDO GREGO 

 

O primeiro conceito de Justiça no mundo grego de que temos notícia foi 

produzido pelos pitagóricos, isto é, pelos discípulos de Pitágoras, fundador da Escola 

de Samos, localizada na Magna Grécia, hoje extremo sul da Península Itálica (Itália), 

bastante conhecida por difundir um pensamento por muitos “iniciados” no pitagorismo 

e estudiosos das concepções filosóficas da Escola Pitagórica, considerado um misto, 

uma mistura de misticismo e filosofia, e conhecida pelo caráter metafísico e também 

transcendental de sua concepção “matemática” de mundo, dando grande ênfase, por 

isso, aos números e à geometria, mais especificamente. No tocante à temática em 

questão, a saber, a justiça, o conceito desenvolvido pelos pitagóricos. Embora não 

expresse a verdade integral, dá uma maior atenção às questões relativas à igualdade. 

Para os pitagóricos, a Justiça é, antes de tudo, a igualdade, ou melhor, 

esclarecendo, a equivalência, o equilíbrio entre os opostos, entre os termos, as coisas 

ou as pessoas contrapostas, antagônicas e em oposição. 

Nesse ínterim, faz-se mister salientar que, na Filosofia Pitagórica, a Justiça é, 

também, relacionada à noção de reciprocidade, haja vista que se pode assemelhar tal 

concepção de justiça ao número quadrado, isto é, ao igual multiplicado pelo igual, eis 

que ela devolve o mesmo pelo mesmo, sendo, dessa forma, retributiva. 

Atesta Del Vecchio que: 

Pouco se conhece sobre Pitágoras, quer quanto à vida, quer quanto à 
doutrina. Nascido em Samos, no ano de 582 a.C., emigrou para a Itália 
meridional, para Crotona, onde fundou uma sociedade, com adeptos 
escolhidos de sua doutrina [...]. Morreu no ano de 500 a.C. [...] era oral 
o ensino [...] das suas teorias, chegaram até nós, apenas fragmentos 
recolhidos em apontamentos de discípulos e as referências de 
Aristóteles, que as contestou [...]. A intuição fundamental de Pitágoras 
é a de que a essência de todas as coisas é o número [...]. Este conceito 
matemático [...]. Para os pitagóricos,, a justiça é uma relação 
aritmética, uma equação ou igualdade. À luz desta concepção, 
deduzem o conceito de retribuição, de troca, de correspondência entre 
o fato e o tratamento adequado  dele [...] (1979, p. 33-34). 
 

  Arístocles, vulgo Platão (427-347 a.C.), para formular a sua Teoria da Justiça 

e, assim, consolidar a sua jusfilosofia, não parece se afastar da ideia tradicional de 

que ela seja uma virtude ética por excelência, no seu “Mundo das Ideias”, inteligível, 

o “Hiperurânio”, que tem como virtude máxima a ideia do justo, portanto, que deve 

servir como um arquétipo, um modelo para as boas e retas ações dos homens, o 



55 

 

cotidiano humano dos que vivem no mundo sensível, concreto. Nesse âmbito, 

Aristóteles investiga e procura pelos diversos sentidos possíveis da palavra, em suas 

várias e nas mais variadas acepções, dentre as quais, a saber, notadamente, o de 

legitimidade, significando, assim, uma sintonia com as leis e com a igualdade.  

O mesmo Del Vecchio, ao elucidar, acerca da jusfilosofia platônica, afirma que: 

[...] Mencionaremos dois dos seus diálogos, a República [...] e as Leis 
[...]. A estes, acrescentaremos um outro, que fica entre os dois 
primeiros, intitulado o Político [...].  de todos, o mais importante é o 
primeiro, em que Platão nos apresenta, como todo rigor, a sua 
concepção de Estado. Ele pretende encarar o problema da Justiça no 
Estado, pois, como ele diz, ali ela pode ser lida mais claramente, 
porque está escrita em caracteres grandes, ao passo que, em cada 
homem, está escrita em letras pequenas. Para Platão, o Estado é um 
homem grande, ou seja: um organismo completo, em que se 
encontrara reproduzida a mais perfeita unidade [...]. No indivíduo, 
como no Estado, deve reinar a aquela harmonia que se ontem pela 
virtude. A justiça é a virtude por excelência, pois consiste em uma 
relação harmoniosa, entre as várias partes de um corpo. Ela exige que 
cada qual faça o que lhe cumpre fazer [...] em vista a um fim comum. 
O fim do Estado universal, pois compreende no âmbito de suas 
atribuições, a vida toda dos indivíduos: tem por fim a felicidade de 
todos mediante a virtude de todos [...]. O Estado, segundo Platão, 
domina a atividade humana em todas as suas manifestações; a ele 
incumbe promover o Bem em todas as suas formas. O seu poder é, 
por conseguinte, ilimitado: nada fica reservado ao arbítrio dos 
cidadãos, mas tudo cai debaixo da competência e intervenção do 
Estado [...]. Assim, para os gregos, a principal função do Estado é a 
educadora [...]. Platão dedica particular interesse à formação dos 
homens para a vida pública. Os melhores indivíduos deverão atingir 
os lugares do governo mediante seleção gradual e adequada 
educação [...].  Nesta concepção, o elemento individual é totalmente 
sacrificado ao social e político. O Estado domina de modo absoluto. 
Platão foi conduzido à sua concepção de Estado ideal, não por 
considerações econômicas, mas por preocupações éticas e políticas. 
Platão reserva para o Estado uma função educadora. Por isso, quer 
as leis acompanhadas de exortações e dissertações que expliquem os 
seus fins. Às leis penais atribui uma função terapêutica [...] considera 
os delinquentes como enfermos (segundo o ensinamento socrático, 
nenhum homem é voluntariamente injusto): a lei é o meio para curá-
los, a pena é o remédio para os mesmos [...]. Pelo delito, nem só 
delinquente revela estar enfermo, pois também o Estado se ressente 
da sua enfermidade. Pra Platão, o delinquente é um intelectualmente 
deficiente, a sua enfermidade é a aberração, ignorância da verdade, 
ou seja: da virtude que é conhecimento de verdade (1979, p. 39-43). 

Assim, no entender de Hans Kelsen verifica-se que, o ideal platônico de Justiça 

é permeado pelos valores das “melhores leis, a ordem justa do Estado, a educação 

correta da juventude” (1997, p. 88). 
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Na “República” de Platão, onde a virtude máxima é igual à justiça que trará o 

bem-comum, e, consequentemente, a felicidade para os seus cidadãos. Destarte, 

Platão acreditava ser o Rei-Filósofo capaz de interagir e compreender a relação entre 

o mundo das ideias e o mundo sensível, através da correta utilização da metodologia 

dialética do conhecimento filosófico, que faria com que ele atinja o sol e se liberte de 

sua caverna, ou seja, percorrer a evolução gnosiológica apresentada na famosa 

“Alegoria” ou “Mito da Caverna”, presente no livro VII da sua obra “República”, onde 

ensina que os graus do conhecimento vão, inicialmente, da “eikasia”, o conhecimento 

mais rudimentar, onde só se conhece, através do senso comum, apenas as 

representações e as sombras das coisas, por detrás da fumaça da fogueira, passando, 

assim, pelos níveis intermediários do conhecer, tais como a “pistis” e a “dianóia” até 

que, através da metodologia dialética, ou seja, do questionamento da realidade e da 

busca das verdades e das virtudes ideais pela via da filosofia, ou seja, até a “noesis”, 

o grau mais elevado de conhecimento, a pura razão, atingir e descobrir o “Logos”, o 

saber e as suas verdades eternas, imutáveis e perfeitas, suas verdadeiras virtudes, 

portanto. 

Para melhor elucidar tais questões, Bittar e Almeida, reiteraram que, na 

perspectiva platônica, a justiça, na cidade é tida como ordem, ao passo que a injustiça 

é relativa à desordem, afirma que: “A justiça é a saúde do corpo social, pois onde cada 

um cumpre o que lhe é dado fazer, o todo beneficia-se dessa complementaridade” 

(BITTAR ; ALMEIDA, 2002, p. 82-83). 

O Estado Ideal platônico esboçado sistemática e analiticamente do diálogo 

República é apenas um meio através do qual, o pensador imagina poder concretizar 

e realizar a virtude da justiça, coletivamente. De fato, porém, esse Estado não existe 

na Terra, e, sim, no Além, como modelo, arquétipo norteador e inspirador da política 

humana: 

Nesse Estado, a constituição, é apenas um instrumento da justiça, pois 
estabelece uma ordem jurídica. De qualquer forma, para Platão, o 
Estado Ideal deve ser liderado não por muitos, uma vez que uma 
multidão não sabe governar, mas por um único, o filósofo, o sábio, pois 
este contemplou a verdade, e está apto a realiza-la socialmente 
(KELSEN, 2000, p. 453-457). 

A partir disso, passou-se a discutir a influência do pensamento platônico e do 

pensamento neoplatônico plotiniano acerca da divisão dos mundos em Inteligível 

(eterno, perfeito, imutável, virtuoso) e sensível (contingente, imperfeito, mutável, 
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desvirtuado,...), além da discussão acerca das “virtudes cardeais”, como também do 

conceito de justiça distributiva platônica.  

Platão, na República, defende a ideia de que é mais feliz e proveitoso um 

homem justo em meio aos sofrimentos cotidianos de que ser um injusto num mar de 

coisas supérfluas. Para Platão, a harmonia do “Estado ideal” seria como que um 

reflexo ampliado da harmonia que deve estar presente na alma dos homens, do 

equilíbrio entre as “virtudes cardeais”, a saber, a Sabedoria, a Fortaleza e a 

Temperança que harmonicamente distribuídas, formam o que se compreende por 

Justiça.  

Assim, para Platão, o “Estado” deve viver no Bem, na Justiça e na Verdade, 

como, por exemplo, se verifica, no Livro IX da República (cf. PLATÃO, 2000, p. 291- 321), 

onde se percebe uma síntese de sua doutrina assim, tem-se que, Platão elabora 

conceitos de justiça visando o Bem supremo, onde todas as virtudes convergiriam, a 

partira da harmonia do justo e, nesse sentido, afirma, também, na República que a 

justiça é como uma virtude geral que compreenderia todas as demais, e, assim, 

percebe-se que, para Platão, assim como para Plotino, tanto quanto a virtude é tida 

como a arte da boa medida, da qual deriva a justiça harmônica e harmonizadora, a 

harmonia social tende a “imitar” uma harmonia cósmica superior: 

Plotino tinha sempre perante os olhos a ideia de que o Bem a o 
Princípio Primeiro representam o fim último de todas as coisas. [...] 
Interessante é notar que, entre a ascese plotiniana e a estóico, por ele 
conhecida, existe uma profunda diferença: para Plotino, a ascese é um 
caminho; para os estóicos, um meta. Ademais, a ascese de Plotino, 
embora diga respeito a cada homem, não é para todos, mas para uma 
elite. Nesse ponto, o autor das Ennéadas se diferencia de Platão, que 
visava o aperfeiçoamento ético da coletividade.evidentemente, em 
Plotino, a ética individual exercia influxo sobre os demais, porém, de 
forma, dir-se-ia, secundária, indireta. A razão é esta: o ideal de Plotino 
cifrava-se na contemplação, a qual jamais pode ser ideal da massa. 
Nessa perspectiva, Plotino torna-se um mestre da vida, no sentido 
mais eficaz, embora sem a grandeza de Platão. O seu ideal de 
ascensão (dialética) ao Uno não suprime a especulação filosófica, mas 
antes a integra e completa. E os que com ele viveram, testemunharam, 
vivamente, que a doutrina do mestre Plotino produzia mudanças 
radicais na vida moral e religiosa. Em suma, da relação do Uno com o 
mundo, Plotino entendeu a importância e a necessidade de o homem 
vincular-se com o Princípio de tudo. Completa-se, dessa maneira, o 
círculo: proveniência do Uno e retorno a ele, o que Plotino exprime, 
enfaticamente como “fuga”, a qual não entendia como negação do 
mundo sensível, mas, como subordinação ao verdadeiro Princípio, ou 
melhor, “tornar-se semelhante a Deus (ULLMANN, In: STEIN (org.), 2004, 

v. 1,  p. 49-50). 
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5      O JUSNATURALISMO ESTÓICO-CICERONIANO 

 

 

5.1    INTRÓITO: ASPECTOS HISTÓRICO-POLÍTICO-BIOGRÁFICOS 

 

Até os dias hodiernos, Marco Túlio Cícero (106 a.C. – 43 a.C.) é lembrado e 

considerado, junto com Demóstenes (da Grécia Antiga), como os dois que figuram 

dentre os maiores e mais eloquentes oradores e pensadores políticos do mundo da 

Antiguidade Clássica greco-romana, e, com certeza, o maior de toda a história da 

Roma Antiga. Cícero nasceu em Arpinum (Arpino) e veio ser executado, morto por 

degola, em Formiae (Fórmia), sendo acusado de crimes políticos (traição ao governo 

e à pátria, além de subversão, dentre outros). 

Apesar de Cícero ser classificado por alguns estudiosos como um pensador 

eclético, e por outros como estóico, o presente estudo adotará a segunda e última 

classificação, a que o enquadra no estoicismo, como crítico e concomitante difusor da 

“Escola Estóica” e de suas ideias gerais e de seus ideais prático-filosóficos. 

Cícero nasceu num povoado do interior do Lácio, duma antiga família da classe 

equestre, à qual tinha sido dada a cidadania romana apenas em 188 a.C., e, que, por 

consequência disto, nunca havia participado da vida política de Roma, da esfera 

pública romana. Marco Túlio, após ter estudado e aprendido na escola pública, 

chegando, assim, à sua maioridade, foi entregue aos cuidados do homem público, 

célebre jurista e senador romano Múcio Cévola, que o introduziu no mundo prático 

das leis, da política e das instituições romanas de sua época. 

 Vivendo num período turbulento e conflituoso da história da Roma Antiga, após 

passar rapidamente pela vida militar, durante a Guerra Social (Civil) do século I a.C. 

(91-88 a.C.), Cícero pôde participar plenamente da vida pública e política romana. De 

volta à vida civil, após a campanha militar, passou a estudar filosofia, mas a sua 

atenção centrou-se na retórica e na oratória, tendo, assim, os seus primeiros contatos 

com o estoicismo, com a filosofia estóica. 

Marco Túlio Cícero é considerado o primeiro dos romanos que chegou aos 

principais postos do governo (as magistraturas) com base e como consequência de 

sua eloquência, pela sua voz, postura, gênio, paixão e capacidade de improviso; e ao 

mérito à diligência com que exerceu as suas funções de magistrado civil. 
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Cícero, então homem público e político romano, ocupou, sucessivamente, a 

maioria dos cargos da magistratura romana, cronológica e hierarquicamente, sendo 

questor da Sicília, edil, pretor, e, finalmente eleito cônsul em 62 a.C., para exercício 

de suas funções do ofício de magistrado no ano seguinte, 63 a.C.. Por conseguir 

denunciar, inviabilizar e destruir a conjuração de Catilina (Lúcio Sérgio), em suas 

famosas e antológicas “orações” conhecidas como as “Catilinárias” foi declarado “Pai 

da Pátria”, em virtude de suas ações em defesa das instituições republicanas 

romanas. 

A institucionalização do primeiro Triunvirato, formado por Crasso, Pompeu e 

Caio Júlio César, porém, fez com que as ambições políticas de Cícero sofressem um 

grande e rude golpe, e, destituído de suas funções políticas, voltou às suas atividades 

forenses, filosóficas e literárias. 

Seis anos depois (51 a.C.), consoante e de acordo com uma lei de Pompeu, 

que obrigava os senadores de nível pretoriano ou consular a dividirem as províncias 

vagas entre si, Cícero foi governar a Cilícia, recebendo, por exercício de suas funções 

de defesa da cidade, de seus soldados o título de “Imperator”. Logo em seguida (50 

a.C.) demitiu-se e foi a Roma protestar e reclamar a realização de um triunfo, mas a 

gênese inicial da Guerra Civil, ocasionada pelo começo das lutas entre Pompeu e 

César, impediu a sua concreta efetivação. Este foi o período mais crítico da vida de 

Marco Túlio Cícero, no tocante aos pontos de vista ético (moral) e político. 

Querendo manter-se neutro em meio à feroz e violenta luta política a ele 

contemporânea, de sua época; tentou agradar aos dois campos, sem conseguir, ao 

final, satisfazer a nenhum deles. Cícero, no entanto, manteve-se sempre mais próximo 

a Pompeu, e do partido senatorial, do que de Júlio César, e do partido popular, e, de 

fato, acabou por decidir, pelo campo do partido senatorial. 

O atentado e o assassinato de Júlio César (44 a.C.) trouxeram Marco Túlio, 

novamente, para o centro da atividade política, tentando, destarte, recuperar a 

influência pública e a vaga deixada por Pompeu na direção do partido senatorial. Mas 

Cícero foi impedido por Marco Antônio, que ocupou o lugar e as funções do finado 

César, e, ao estóico só restou escrever as “orações” contra o sucessor de Júlio César, 

as famosas “Filípicas”. Neste mesmo momento histórico, o filho adotivo de César, 

Otavio (Otaviano), é eleito cônsul e chega a um acordo com Marco Antônio e Lépido, 

formando-se, assim, o segundo Triunvirato. 
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Cícero, então, retirou-se, com alguns familiares para a cidade de Túsculo, ao 

sul de Roma e lá foi informado e teve o conhecimento de que Marco Antônio o havia 

colocado na “lista” dos proscritos, a saber, uma declaração, uma sentença de morte. 

Assim, viaja para Fórmia, na costa do Mar Adriático, com a intenção de embarcar em 

fuga para a Grécia, mas acabou por ficar e ser morto, executado por soldados de um 

antigo cliente seu, e ter sua cabeça e mãos cortadas e, por ordem de Marco Antônio, 

pregadas, ironicamente, na “Rostra”, a antiga plataforma na qual os oradores 

proferiam os seus discursos no Fórum de Roma. 

Marco Túlio Cícero é autor de diversos tratados filosóficos sobre os mais 

diversos temas, dentre os quais, o Estado (De Res Publica, De Legibus), a velhice 

(De Senectude), o dever (De Officiis), a amizade (De Amicitia), a oratória e a retórica 

(De Oratore, Brutus, Orator), etc., além de quase um milhar de cartas que transmitem 

e divulgam a Tradição do Pensamento Clássico Greco-Romano e que constituem um 

valioso conjunto documental, um verdadeiro patrimônio histórico-filosófico da 

humanidade, e, mais especificamente, da civilização ocidental. 

 

5.2    O JUSNATURALISMO E SUA GÊNESE COSMOLÓGICO-FILOSÓFICA 
 

O pensamento ocidental se honra de ser herdeiro da Grécia e de Roma, ou 

seja, das mais expoentes civilizações da Antiguidade Clássica Ocidental. Nos 

Romanos, mais especificamente, em sua jusfilosofia, a questão da Lei Natural sempre 

foi uma problemática constante dentro de suas preocupações jurídicas. Sabe-se, por 

exemplo, que são encontradas, por toda a história da civilização clássica romana, 

desde a sua gênese, até a sua decadência, processo de declínio, queda e ruína, 

observações e análises objetivando delinear e demonstrar os contornos e as formas 

de existência de uma Lei Natural. De acordo com o pensamento ciceroniano, a razão 

não “arranca” de si os princípios basilares e normas da Lei Natural, Eterna, “Divina”, 

mas, por outro lado, deve identifica-los, por maio da procura, da busca da mesma na 

natureza das coisas. Assim, o pensador estóico Cícero parece pensá-la e usá-la sem 

refletir acerca e sobre nenhuma alta indagação, questão ou problemática metafísica, 

preocupando-se, destarte, só e apenas em indicar a observação da natureza (physis 

= naturae), e a perquirição ou investigação de suas formas, princípios e regras. Não 

esquecendo a natureza dos homens, dos seres humanos, que comparticipam da 

natureza das coisas e, assim, por isso, esta mesma pode e deve ser consultada, já 
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que a nossa natureza humana é que condiciona e determina cada indivíduo, desde a 

sua origem, com o nascimento, escreve no mesmo os princípios da Lei Natural. 

Advinda, diretamente, da Lei Natural, “Lex Naturae(lis)”, surge e se origina a 

Lei Humana, “Lex Hominii(ana)”, ou seja, o dito Direito Positivo, “Jus”, o qual deve 

seguir, ser conforme o referencial da natureza das coisas da Lei Natural e em 

anuência e de acordo com esta. Este Direito Positivo divide-se em duas vertentes, a 

saber; o Direito das Gentes, “Jus Gentium”, que se caracteriza por ser comum a todos 

os povos, em virtude de seu consentimento, consenso, e o Direito Civil, “Jus Civile”, 

que é especial, próprio, particular, peculiar e individual de cada povo em específico. 

O conhecimento de Cícero sobre tais questões e problemas, se deu em virtude e como 

consequência direta de seus conhecimentos de Filosofia Grega Clássica (em 

particular, da Filosofia Platônica e da Filosofia Aristotélica).  

Na cosmologia ciceroniana (filosofia da natureza do antigo estoicismo grego), 

o mundo era concebido como um grande animal, um verdadeiro ser vivo 

superiormente compreensivo, organizado e arquitetado, que é possuidor de uma 

“alma” imanente que lhe penetrava em todas as suas partes e aspectos, sendo, 

portanto essa “energia”, inteligente e divina. Essa “alma”, é chamada Lei do Cosmos, 

do Mundo, a Lei da Natureza, a necessidade soberana que governa e orienta, 

infalivelmente, o universo e todas as suas partes e coisas. Destino, Providência, O 

Logos Natural é a força, a tensão que assegura a coesão do mundo, o elo da História, 

a Lei que dá à Natureza a sua racionalidade, já que, na medida que dele participa, é 

que a alma do homem é racional. Desta cosmologia metafísica derivam várias 

consequências morais, como, por exemplo, a noção de que a regra da natureza dita, 

ou pelo menos deve ditar a regra de justiça entre os homens, já que a verdadeira 

sabedoria consiste em harmonizar-se com a Ordem Divina originária, que governa e 

dirige o todo, e, este, é, o segredo da felicidade, pois que nada impede a existência 

daquilo que é necessário. A liberdade, também, assim, figura como o consentir, na 

solicitação interior do destino inevitável, pois que ele exprime a melhor conduta 

humana e a virtude é, desse modo, viver de acordo com a Lei Natural, Divina e Eterna 

que é decretada de forma imperativa na razão individual como norma de agir. A alma 

virtuosa, que se identifica com o Logos Universal, eleva-se acima do vulgar e destarte, 

torna-se concidadã dos deuses (do Olimpo, no caso do estoicismo). E, dessa maneira, 

a moral cega a tornar-se religiosa, sem se propor a uma finalidade transcendente, 

mas, sim, humana e social. 
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A “marca” ciceroniana da sua crença e confiança na racionalidade do Logos, 

que há, em todos os seres humanos, a razão (ratio), e do reconhecimento da 

legislação universal da natureza reta, é, exatamente, o apelo aos sentimentos como 

a atenção aos detalhes, e, neste ponto, se encontra o “coração” do sistema estóico-

ciceroniano. Cícero não propõe uma moral (moralidade) sem livre deliberação e vazia 

de conteúdo, pois a finalidade (teleologia) da moral é procurar, buscar o bem supremo, 

a felicidade. Para o Romano, uma vez que o “bem natural” (bono naturalis) é suficiente 

para triunfar e sobrepor os princípios maus, segue-se e entende-se que a 

conformidade com a natureza é a regra, a Lei suprema, natural e divina da moralidade.  

O homem, sempre, na Tradição Filosófica, procurou, buscou por uma finalidade 

para orientar a sua vida. Em concordância com os pensamentos e os ensinamentos 

de Heráclito de Éfeso, Cícero acredita que toda a vida é movimento e é só isso. Mas, 

esse movimento não é desordenado, e é como que dirigido e coordenado por uma 

força, uma inteligência oculta, um verdadeiro Logos que visa um fim, ou seja, tem uma 

finalidade. A finalidade, nesse âmbito, é o próprio ser vivo que não a põe fora de si, 

pois esse mesmo homem coloca como fim o que lhe é inerente como ponto de partida, 

ou seja, a defesa, a conservação e o desenvolvimento da vida. Ademais, cada ser 

vivo, de acordo com as Leis Naturais, da natureza, naturalmente tende, portanto, a 

preservar a sua individualidade por e através de meios particulares, peculiares e 

próprios de suas constituições física e psíquica específicas; e, assim, por meio desse 

comportamento, individualista e variado, há o mesmo fim universal de todos os seres: 

a vida. O instinto dos seres os guia em suas vidas e as orientam, não os engana, pois, 

o instinto é a própria natureza (cf. BITTAR ; ALMEIDA, 2002, p. 130-146). 

 

5.3  A MORAL E A VIRTUDE: CATEGORIAS BASILARES DA ÉTICA ESTÓICO-
CICERONIANA 

 

As categorias fundamentais da moral estóica são as da “ação perfeita” e a da 

“ação conveniente”, ou seja, do que está “de acordo com o logos” e do que é “útil ao 

ser”. Em Cícero, há, em toda a sua filosofia, uma preocupação com a política, partindo-

se de preceitos, pressupostos e fundamentos morais. A moral que Cícero visa e 

estuda não é uma moral especulativa, mas, antes de tudo, apriorística e 

prioritariamente, uma moral prática, que ensina o dever, não tanto o dever-em-si, o 

dever-ser que a moralidade impõe ao homem, mas o dever concreto, presente e atual, 
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a tarefa imediata, o “ofício”, à ”função” que a vida impõe a todo o momento e que 

requer e precisa de uma escolha. A personalidade moral, na filosofia estóico-

ciceroniana, encontra-se encerrada em uma função, um “ofício’ que o indivíduo deve 

assumir e desempenhar em um dos quatro (4) domínios, esferas ou espaços da 

atividade humana, a saber,  (a) a vida pública (política), (b) a vida social, (c) a vida 

familiar (também inclusas as amizades) e (d) a vida privada (particular). Fixa o fim da 

moralidade como sendo o bem, sendo este o único ou supremo, não importa, pois 

procura objetiva-lo com justeza: é este o problema do fundamento e do fim, da escolha 

e do valor. Na busca desse escopo, serão encontrados outros objetos, chamados de 

“bens”, que, ou serão rejeitados como falsos, ou reconhecidos como virtuosos 

(virtudes) e esta será a problemática do útil como ensina Cícero em sua magistral obra 

“De Officiis”. 

O acesso à moralidade se dá, para o homem, na evolução e passagem da 

primeira categoria dos seres biológicos para a segunda categoria de seres lógicos 

(pois só o homem é racional), e assim, a animalidade da gênese humana, decompõe-

se em ciência e consciência dos homens, em seu desenvolvimento e evolução. Com 

a concepção de valor, o homem se eleva à esfera, ao padrão e ao âmbito da 

moralidade, no sentido, por exemplo, que a consciência, intencionalidade faz do ato 

humano um ato moral, onde o valor e o mérito dessa ação vêm, da conformidade da 

mesma com a reta, certa ordem da natureza, da Lei Natural, relacionando-se, assim 

com o Logos Supremo. A ordem universal, do cosmos é o bem, a Lei do Logos, 

através da qual se deve regular toda acomodação, construção ou ação dos homens, 

de uma maneira geral. Para Cícero, a consciência moral se define através de 

sentimentos e virtudes tais como; dignidade, fidalguia e beleza, por exemplo. O 

conceito de bem aparece, no homem, com o despertar da razão, mas a realidade 

deste mesmo conceito lhe é anterior, é eterna. 

A Ordem Moral configura-se na elevação ao plano do conceito da relação do 

particular (indivíduo) com o universal (o logos do cosmos, universo), é uma certa 

qualificação da Ordem Cósmica, não uma Ordem à parte, e, assim, também, se 

constrói a ideia de bem particular em relação de subordinação direta ao bem geral. 

Toda ação humana é boa em si, se é em conformidade com a natureza a sua 

moralização consiste na percepção e na aceitação dessa mesma conformidade e 

orientação para e em virtude da natureza. Nesse ínterim, seguir a natureza é seguir a 

virtude, o “conveniente natural”, já que o natural é o soberano e legislador de todos os 
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seres, e, assim sendo, a natureza é a virtude que é natural, a saber, e é a virtude que 

exprime a natureza própria e essencial da alma humana. A alma tornou-se, em 

sobremaneira, o seu próprio universo e não é ela mesma senão em si própria. É a 

utilização da noção da estética física sob a beleza moral, e, indica, assim, que a ação 

moral humana deve procurar-se por si mesma, pela sua conformidade com a sua alma 

de ser humano e é regida por um ideal puro e limpo, a beleza moral, ideal subjetivo e 

individual que se separa dessa espécie de utilidade, que é a Lei Objetiva, do universo 

de todas as ações, a Lei Natural. 

No pensamento de Cícero, a “beleza”, o “belo” e a “excelência” moral recebem 

o nome de virtude e várias delas foram por ele numeradas, dentre as quais, em 

primeiro lugar e com prioridade, as virtudes sociais, tais como a justiça, a liberalidade 

etc..., que caminham lado-a-lado, a amizade, tão prezada pelo estóico, depois a 

coragem, virtude tradicionalmente romana, por excelência, e a temperança, dentre 

outras, por exemplo. 

 
5.4   AS LEIS NATURAIS E O BEM NA CONCEPÇÃO JUSFILOSÓFICA ESTÓICO-

CICERONIANA 
 

O bem, em Cícero, seria seguir a natureza sem se afastar das virtudes, ou, 

ainda, seguir a virtude sem, em nada, recusar a natureza. Tudo o que se refere à 

natureza, única e total finalidade (a felicidade), ensina Cícero, e tudo o que para ela 

conduz e leva, entra na categoria dos “deveres” e dos “bens”, seguindo uma ordem 

hierárquica natural estabelecida judiciosa e criteriosamente pela natureza: “os bens 

da alma”, no alto da escala, e “os bens do corpo”, abaixo. O estóico não quer que se 

chamem “bens” coisa que não sejam morais, e, também, não quer regra de conduta, 

no que diz respeito às coisas orgânicas, convenientes, úteis etc..., seja tirada de outro 

ponto que não o princípio da moralidade. Ele quer estender a noção de bem e de fim 

para tudo aquilo que tende à natureza humana.  

Quando se busca e procura por algum princípio de conduta, algum fundamento 

para balizar e fundamentar a moral humana e a sua prática, a natureza, por si mesma, 

(per se), se apresenta ao ser humano como o seu legislador e magistrado, supremo e 

universal. E Cícero inicia essa busca ao redor de si mesmo, por via da natureza, não 

por via superior (como no mundo das ideias de Platão, por exemplo), e, por isso, não 

encontra fatalmente a Lei da Natureza. 
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Adaptar-se a si mesmo, para se tornar o que ele é verdadeiramente, é, para 

Cícero, o maior desafio para o homem, a autoconsciência ou o autoconhecimento de 

si mesmo, em todas as suas potencialidades e limitações, é a Lei que a vida impõe 

aos homens viventes. O homem, ao conhecer-se, conhece, também, as Leis da 

Natureza, e, assim, assume uma grande responsabilidade, a vigilância quando se 

trata de aplicar a Lei Natural que descobriu no estudo da vida em si mesmo e, 

devendo, assim, discernir o seu próprio destino enquanto homem, a fim de viver 

segundo a sua própria essência. É assim que começa a vida moral do homem, 

somente quando o mesmo se põe em relação à sua essência peculiar, a racionalidade, 

para dela se apropriar e nela encontrar a sua finalidade, teleologia, aí se verifica o 

“marco” da construção ética. Dessa maneira, como enuncia Cícero em sua obra “De 

Legibus”, a passagem (transição) da Lei da Vida à Lei da Razão não é um salto, mas 

sim, uma consequência “natural” da vida humana, e o homem deve, portanto, seguir, 

a partir de então, as mais altas aspirações de seu Logos (cf. CÍCERO apud MORRIS 

(org), 2002,p. 35-48). 

 

5.5 A TEORIA ÉTICO-POLÍTICO-JURÍDICA CICERONIANA: A SOCIEDADE, A 
REPÚBLICA E O DIREITO ROMANO  

 

Na filosofia de Marcus Tullius Cicerus (Marco Túlio Cícero), a sua reflexão 

política precede e origina uma reflexão ética que figura como um prolongamento, um 

aprofundamento, uma exigência da primeira. Depois de discutir e analisar as 

instituições que fazem de uma República boa, preocupa-se em dar-lhe boas Leis, e, 

neste ponto, de que e como o Direito se funda, sobre a Lei Divina, a Lei Natural e a 

Lei Moral (cf. LEONHARDT In: ERLER ; GRAERER, (orgs.), 2003, p. 81-100). 

Começa, então, o Estóico, as sua reflexões políticas expondo qual a melhor 

forma de governo que considerava, e, em seguida, versa sobre as instituições públicas 

e as melhores leis. Assim, se dá a passagem para o estudo da constituição do Estado 

e a sua legislação. 

Para definir o termo “República” (Res Publica), Cícero faz uso das palavras de 

Cipião Africano, pelas quais afirma ser a “coisa do povo”. Por “povo”, entende-se não 

qualquer aglomeração de homens reunidos de qualquer modo, mas o conjunto de uma 
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multidão organizada em sociedade pelo reconhecimento mútuo de Direitos e pela 

comunhão de valores e interesses (cf. COSTA, 1996, p. 69-71). 

 Seria, então, uma massa de valores e interesses comuns a uma massa de 

homens, uma coisa, um bem, que, desta maneira pertence a todos. Pode ser definida, 

também, formalmente, por um vínculo jurídico que une a massa de valores, interesses 

e homens por um Direito, reconhecido por todos, e, mantendo, assim, na comunidade 

o que pertence a todos, e, formando, assim, uma sociedade. Por “Consensus Juris” 

entende-se o assentimento, consentimento recíproco e espontâneo dos homens a 

reunirem-se em grupos particulares sob uma regra de justiça que garanta a todos os 

seus aderentes, a proteção de suas vidas, pessoas e famílias, de seus valores e 

interesses, impondo a cada um o mesmo respeito para com os outros e a colaboração 

nos interesses da comunidade (sociedade) em que vivem; sendo, por isso, uma 

vontade comum (porque natural), de justiça, fora da qual não existe ou deixa de existir 

a vida social, comum e coletiva. Então, para o Pensador, a República é a reunião e 

comunidade jurídica de homens e de bens, uns e outros mantidos em comum por uma 

regra equitativa e equânime, uma verdadeira “Comunidade de Direitos” e uma 

“Comunidade de Relações Humanas”, a saber, reuniões e agrupamentos de homens 

associados pelo Direito, que se chama Estado. Porém, há, ainda, um outro elemento 

à definição para que esteja completa: a vontade (voluntas, affectio) de viver em 

comum que une o povo em uma instituição perene, permanente, assim, o vínculo 

jurídico precisa concretizar-se em um órgão deliberativo que o defina o faça ser 

respeitado por todos os concidadãos, conceito esse que decorre diretamente da 

definição de uma comunidade humana regida pelo Direito. Este órgão deliberativo 

(consilio quodam) é o governo que deve, primeiramente, estar sempre ligado à causa 

que o engendrou, criou assim como às do Estado. Nada mais adequado, portanto, ao 

Direito à Ordem da Natureza que o poder de governar (imperium et dominium), pois 

este, também e principalmente, obedece a Deus e às suas leis, pois é às Ordens e 

Leis Divinas que obedecem as leis e as vidas humanas na sociedade. 

Desse modo, ao se estabelecer o fundamento da virtude, encontra-se, então, a 

ideia do vínculo social. É o instituto de comunhão humana de valores e interesses 

fundado sobre a comunidade dos homens da natureza. Cícero procura, assim, ligar a 

existência das sociedades políticas a um princípio natural, a natureza, o cosmos, o 

próprio Deus; afim de conceder e conferir às constituições e leis dos estados, ao 

Direito do Estado e aos Direitos dos cidadãos uma norma virtuosa, a base inabalável, 
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imutável, indelével e permanente da justiça. O fundamento da “Res Publica” é o “Jus” 

que pode ser considerado como “Jus Civile” ou “Jus Civitatis”, a saber, o próprio Direito 

Positivo, definido para cada povo por seus legisladores, sendo variável no tempo e no 

espaço, historicamente. Acima deste, há o “Jus Universum’, Direito Universal, comum 

a todos os povos e épocas, imutável, portanto, porque não repousa e se fundamenta 

em e sobre convenções humanas, estabelecidas pelo homem em sua vida social, 

sempre frágeis e imperfeitas como é o caso do Direito Positivo supramencionado, 

mas, por outro lado, o Direito Universal tem sua gênese, origem na própria natureza, 

que representa o Deus, a verdadeira, virtuosa, eterna e perfeita fonte do Direito e das 

Leis. 

Para a teoria ético-político-jurídica ciceroniana, o fundamento da “Res Publica” 

é o “Jus’. Porém, os conceitos de “Lex” e de “Jus”, Lei e Direito, respectivamente, são 

susceptíveis de interpretação em acepção ampla ou restrita. A lei é o vínculo, o que 

vincula a sociedade civil e todo o Direito dessa Lei deve decorrer. A lei é tida, então, 

como o vínculo da sociedade civil e devem ser iguais os direitos dos cidadãos que 

vivem em uma mesma República, portanto. Nesse sentido, é que o Estado é uma 

comunidade de direitos dos cidadãos, já que numa república, o princípio vigente é o 

da igualdade, e, numa mesma “Res Publica”, devem ser iguais os Direitos dos 

cidadãos que nela vivem pois, numa constituição republicana, o princípio norteador 

deve ser o da igualdade. Os “Jura”, ou seja, os “Direitos”, designam as liberdades 

políticas, os “jus”, o estatuto político igualitário, mas já não é ele, e, somente ele, é, 

também, a “Lex”, que é chamada de “Vinculum Societatis”. Dessa forma, os “jus” que 

advém da Lei (“Jus Legis”), são o laço de coesão da sociedade, e, dessa forma, 

entende-se que o Estado é a comunidade de Direitos dos seus concidadãos. A Lei 

funda e agrupa a sociedade, garantindo, assim, aos seus cidadãos, um certo número 

de direitos políticos comuns, e, esse Direito, enquanto se conserva igual, na 

“República”, mantém a sociedade na concórdia, solidez, coesão, harmonia e paz. O 

Direito é, pois, a prática, a concretização do princípio da igualdade de todos perante 

a Lei (isonomia), onde a interação entre o “Jus” e a “Lex” constituem o “Vinculum 

Societatis”, o vínculo societário, social mais amplo e geral. Os filósofos chamam, 

assim, a Lei de prudência, a qual distingue o que se deve e pode do que não se deve 

e não se pode fazer. A palavra grega “isonomia”, de onde os gregos antigos tiraram a 

ideia que levaria à Lei o conceito de equidade e os romanos latinos o de escolha, 

respectivamente, faz o direito derivar da obrigação ”natural’ de dar a cada uma o que 
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é seu, o que lhe é devido, de acordo com o brocardo e máxima latina (cuique summ 

tribuere). O conceito de Lei, portanto, está duplamente contido no de “Jus”. O Direito 

é o que se deve fazer em oposição ao que não se deve. A Lei faz e expressa o Direito, 

e é por isso, que, a sua consideração e conceituação é primordial e fundamental. O 

Direito é, então representado, como o respeito que cada um deve a tudo o que é 

humano, a saber, como o conjunto dos direitos, de todos sobre cada um, ou das 

obrigações em relação aos outros (todos que compõem a sociedade). O problema 

está em manter o Direito nesta tendência humanitária e universalista, e, por essa 

razão, é preciso liga-lo a um princípio universal.  A razão é comum a todos os homens; 

ora, se o direito é o vínculo que une e harmoniza os homens em sociedade, é 

necessário que ele decorra naturalmente da Lei, do logos, da razão e da alma 

universal que rege todo o cosmos, logo, se a razão é comum a todos e o Direito 

decorre da Lei do Logos do universo, então, o Direito também é comum e igual para 

todos. Daí se estabelece a relação natureza-razão-lei-direito. Assim, Cícero tem em 

mente a ideia de que único é o Direito que estreita, entre os homens, o vínculo da 

sociedade, e, esse mesmo Direito é constituído e investido de uma mesma Lei, a Lei 

Natural, a Lei que é a razão, o Logos do cosmos universal. Esta Lei, no plano prático 

da vida social, é a reta razão no ato de mandar e de proibir, e, dessa forma, quem a 

ignora é injusto. 

O Direito é, de acordo com a concepção jusfilosófica ciceroniana, de certa 

maneira, a interioridade da Lei, que se volta para a sociedade política, rede de Direitos 

e de deveres, trama sobre a qual se tecem as relações humanas intersubjetivas e de 

interdependência derivadas da vida comum na esfera pública da vida social e 

comunitária; pelo que se constitui toda a sociedade particular, mas, recebe, ele 

próprio, o Direito, a força unificadora da Lei (Natural), que abrange a humanidade em 

toda a sua inteireza, na unidade da natureza racional, e, que, anterior ao seu 

desenvolvimento histórico, preside à instituição do Direito e à formação de todo e 

qualquer âmbito de aplicação legal (ordenamento jurídico). 

Faz-se mister, dessa maneira, adotar um critério superior à norma de todo 

Estado em particular, e este só pode ser a natureza e as suas leis universais, advindas 

do logos natural, ou seja, da razão do universo, que todo o cosmos rege, governa e 

impera. Destarte, tem-se a fonte do direito e atinge-se, também, o direito universal que 

não está contido em outro código a não ser no código das leis da natureza, a saber, 

da reta razão do logos universal, cosmológico.   
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 Desta forma, para se estabelecer um Direito capaz de governar uma 

comunidade (civitas/urbes) humana, é necessário que se remonte à fonte de toda a 

universalidade, ou seja, à natureza, pois essa colocou entre os homens o laço comum 

da razão, e a atividade prática e normativa da razão humana é a lei. 
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6  OS FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-RELIGIOSOS DA JUSFILOSOFIA 
AGOSTINIANA 

 

 

Aurélio Agostinho escreve o tratado Sobre a Cidade de Deus em meio às crises 

de seu tempo, de seu momento histórico. Em 410, Alarico, rei dos visigodos, pilha 

Roma, coração do Império Romano do Ocidente. 

E é exatamente esse fato que vai gerar as mais diversas controvérsias entre a 

Igreja e o Império, haja vista, até então, terem buscado o estabelecimento de uma 

rede de ajuda mútua. 

Com a aniquilação das forças basilares da tradição romana, as acusações 

foram que estas cederam justo em virtude do abandono dos deuses pagãos e a 

adoção do cristianismo como religião oficial do Império. 

A fundamentação desse argumento estaria no fato de que os deuses da 

tradição romana seriam beligerantes, capazes de levar o povo a defender-se e a lutar 

com honra pelo seu Império. 

Por outro lado, o Deus cristão, além de passivo e resignado, seria incapaz de 

levar o povo a defender de modo virtuoso e perspicaz, com força e honra o Império. 

Assim, tem-se que, politicamente, a ética cristã seria operacionalmente incompatível 

com a ideia de um Estado terreno ( ou Civitas). 

Sob o prisma de análise cristão era impossível não ter em mente, dentro dessas 

circunstancias, que a ética e a moral cristãs eram completamente incompatíveis com 

a ideia de um estado terreno. Assim, tem-se que a ética cristã era incongruente com 

a ideia de um Estado Terreno (ou Civitas). Responsável pela justa paz temporal e pela 

segurança. 

Diante de tais pífias acusações, Agostinho encara o desfio proposto pelo 

tribuno Marcelino e escreve a referida obra, com o intuito de refutar as objeções 

anteriormente colocadas pelas acusações pagãs e, do mesmo modo, reiterar a fé 

crista como o caminho a ávida paz temporal, capaz de levar a paz atemporal, sua 

finalidade última.     

Assim sendo, Agostinho escreveu o supracitado tratado com todo seu amor e 

sua maturidade crista por tentar com toda a humildade e esmero justificar a certeza 

do amor e da fé como os únicos caminhos de abnegação e redenção e participação 
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humana no projeto de Deus e que este ente-criatura, possa vi ar a participar da paz 

temporal do reino de Deus nas manifestações salvíficas e cotidianas da criação. 

Assim, tem-se que o objetivo primeiro do tratado Sobre a Cidade de Deus seria 

contrapor-se às acusações dos pagãos, imputando às suas divindades as fraquezas 

do Império, bem como sua insuficiência na manutenção da paz. Os fundamentos das 

divindades romanas eram fomentadores da injustiça, o verdadeiro motivo da crise e 

queda de Roma. 

Daí tem-se que a preocupação de Agostinho passa a ser elucidar que o 

cristianismo e a ética cristã era completamente compatível com um Estado (Civitas) 

justo que viabilize a concórdia ou paz temporal, a saber: a felicidade entre os cidadãos. 

É dentro dessa perspectiva que Agostinho procura desenvolver seu campo 

teórico-conceitual-categorial acerca da justiça e do direito  e, no tratado Sobre a 

Cidade de Deus, a obra supera uma mera reflexão das contingências e vicissitudes 

temporais, mas contempla  a transcendentalidade filosófica e religiosa da justiça e do 

direito como fundamento da Civitas, em busca da verdadeira felicidade do homem. 

Destarte, o que Agostinho pretende é estabelecer os alicerces de uma Civitas, 

que fundada na justiça, possa cumprir com suas duas finalidades de estabelecer a 

paz e levar o homem à verdadeira felicidade. 

E dentro desse propósito, o princípio ontológico gerador de todos os 

fundamentos éticos e também políticos capazes de garantir a felicidade do ser 

humano é o amor, que Agostinho vai buscar na Tradição Testamentária, notadamente 

no duplo preceito evangélico da caridade: “Amarás o Senhor teu Deus, com todo teu 

coração, com toda tua alma, com toda tua mente, e ao próximo como a ti mesmo” (Mt 

22, 37). E o homem e seus fundamentos éticos e morais terão seu peso e sua medida, 

sob o prisma da dupla função do amor, assim como a dimensão política da Civitas 

também será sob o seu viés avaliado. 

Assim, Agostinho indica o duplo preceito evangélico do amor como fundamento 

sobre o qual devem ser erguidos os pilares da Civitas, cuja finalidade não é apenas a 

paz temporal, mas sim a salvação no dia do juízo, a salvação eterna, conforme na 

Epístola 137 a Marcelino: 

Que discussões, que doutrinas de qualquer filósofo que seja, que leis 
de qualquer Civitas se podem de algum modo confrontar com os dois 
preceitos nos quais cristo diz que se compreendia a lei dos profetas: 
“Amarás o senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, 
com toda a tua mente e amarás ao teu próximo com a ti mesmo” (Mt  
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22, 37-40)? Nessas palavras se inclui a natural, [...]; a filosofia moral, 
[...]; a lógica, [...] e está contida também a salvação do Civitas louvável, 
pois não se funda nem se conserva melhor a Civitas do que mediante 
o fundamento e o vínculo da fé e da sólida concórdia, a saber, quando 
se ama o bem comum, que na sua expressão mais alta e verdadeira 
é deus mesmo, e n’Ele os homens se amam mutuamente com a 
máxima sinceridade, no momento em que se querem bem por amor 
d’Aquele ao qual não podem esconder o espírito com que amam 
(AGOSTINHO, Santo, Ep., 137, 5 17). 

O Bispo de Hipona, mesmo sendo contributário e recebendo a sua devida 

herança grego-romana, opera uma radical transformação nos prismas ético e político 

da Civitas em relação à filosofia política clássica antiga grega e romana, a saber: onde 

se depositava a felicidade última do homem na Polis, como instrumento estritamente 

humano. Agostinho entende que o objetivo último do homem e, também, da Civitas, 

dá-se no encontro com Deus, verdadeira felicidade:  

O cristianismo implica uma revolução completa na concepção de 
Estado. Se cosmo greco-romano, Ética e Religião eram instrumentos 
do Estado e a Política, como atividade autônoma era considerada [...] 
atividade que realizava a verdadeira humanidade, agora, ao contrário, 
com o cristianismo, a atividade política é rebaixada a instrumento da 
atividade ético-religiosa, e a humanidade só pode ser realizada na 
piedade e na religiosidade [...]. O Estado não é mais, no pensamento 
cristão, absoluto: o absoluto é Deus transcendente [...]. A dignidade da 
pessoa humana transcende, segundo a nova Religião, a ordem 
temporal e, portanto, a realidade política do estado. A dignidade 
humana pertence à esfera da realidade ético-religiosa, transcendente 
à esfera da ordem política. Com isto, enquanto no pensamento antigo 
a política absorvia a Ética e a Religião, com o pensamento cristão, a 
Moral e a Religião afirmam a sua autonomia em face da Política. A 
esfera da política é contingente, temporal, transitória, ao passo que a 
esfera ético-religiosa é universal, transcendente e eterna (GARILLI,  
1957, p. 185 e 199).   

Agostinho indica então, quais os erros e os vícios nos quais foram erguidos os 

pilares que sustentaram o Império, com o culto de suas divindades: 

Mas os adoradores e amigos de tais deuses, cuja velhacaria e 
maldade se gloriam de imitar. De maneira alguma se esforçam para 
que a República não seja dissolutíssima e péssima. Subsista, dizem, 
floresça repleta de riquezas, gloriosa em vitórias ou, felicidade maior, 
tranqüila na paz. Que nos importa? Importa-nos mais é que cada qual 
acrescente suas riquezas, a fim de bastarem as prodigalidades 
cotidianas que deixam o fraco à mercê do poderoso. Que os pobres 
obedeçam os ricos, para saciarem a fome e sob sua proteção gozarem 
de sua tranqüila ociosidade. Que os ricos abusem dos pobres, 
instrumentos de faustosa clientela. Que os povos não aplaudam quem 
lhes serve os interesses, mas quem os provê de prazeres. Que não 
lhes ordenem coisa fácil, nem proíbam coisa impura. Que os reis não 
se preocupem com a excelência, mas apenas com a servilidade dos 
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vassalos. Que as províncias sirvam aos reis, não como dirigentes dos 
costumes,e sim como donos de seus bens e provedores de seus 
deleites, e não os honrem sinceramente, porém os temam com 
docilidade e servilismo. Que as leis castiguem mais quem prejudica a 
vinha alheia que o causador de dano à própria vinha. Que ninguém 
seja levado a juízo salvo aquele que prejudique o importune os bens 
alheios, a casa, a saúde, ou então, alguém que não o queira. Que, no 
mais, faça quanto lhe agrade, com os seus, dos seus, ou de quem 
quiser. Que haja mais mulheres públicas, tanto para quem quiser 
usufruí-las, como, de maneira especial, para aquele que não podem 
manter concubina. Que se edifiquem amplos e suntuosos palácios, 
que se realizem, com freqüência, píparos banquetes, e em que a cada 
qual pareça melhor ou seja mais conveniente se jogue, se beba, se 
coma, se gaste. Que reine em toda parte, o estrépito de bailes. Que 
os teatros desabem com os clamores de luxuriantes alegrias e toda 
espécie de prazeres bestiais e torpes. Seja considerado inimigo 
público quem não gostar de semelhante felicidade; se alguém tentar 
modificá-la ou acabar com ela, afaste-o a multidão licenciosa, expulse-
o da pátria, tire-o do número dos vivos. Tenham-se por verdadeiros 
deuses os que puseram ao alcance dos povos a referida felicidade e, 
uma vez alcançada, a mantiveram. Sejam adoradores, como 
quiserem; peçam, como bem lhes pareça, jogos que possam obter 
com ou de seus adoradores, contanto que se esforcem para tamanha 
prosperidade não ser perturbada pelo inimigo, pela peste ou qualquer 
outra calamidade (AGOSTINHO, Santo, De civ. Dei, II, 20). 

Uma vez indicados os vícios que relacionam-se com os cultos politeístas 

pagãos típicos do Império Romano, Agostinho passa a contrapô-los com ênfase ao 

monoteísmo cristão, fundado nas virtudes morais cristãs, as quais levam a verdadeira 

felicidade: 

Prefere essas coisas, ó nobre natureza romana, ó progênie dos 
Régulos, Cévolas, Cipiões e Fabricios, prefere-as e repara nas 
diferenças que há entre elas (as virtudes morais cristãs) e a torpe 
vaidade e a engenhosa malícia dos demônios. Se algo em ti, 
naturalmente, desponta como digno de louvor. Não te purifiques, nem 
te aperfeiçoes, senão com a verdadeira piedade. Somente a 
impiedade a dissipa e deita a perder. Escolhe desde já o teu caminho, 
a fim de poderes ter a glória verdadeira, não em ti, mas em Deus [...]. 
Nós te convidamos, nós te exortamos a vir a essa Pátria, para que 
constes no número de seus cidadãos, cujo asilo é, de certo modo, a 
verdadeira remissão dos pecados. Não prestes ouvido aos que 
degeneram de ti. Inflamam a Cristo e aos cristãos e acusam de 
calamitosos os tempos que correm. É que nos tempos não buscam o 
repouso da vida, mas a segurança do vício [...]. Volve-te, agora, para 
a Pátria Celeste. Por ela trabalharás pouco e nela terás eterno e 
verdadeiro Reino. Não encontrarás o fogo de Veste, nem a pedra do 
Capitólio, mas Deus, uno e verdadeiro, que não te porá limites ao 
poder, nem duração ao império [...]. Nela, a vitória é a verdade, a honra 
é a santidade, a paz é a felicidade, e a vida é a eternidade [...]. Evita, 
por conseguinte, comunhão com os demônios, se queres chegar à 
Cidade Bem-aventurada (Ibid., II, 29). 
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As virtudes cristãs, que tem na verdadeira piedade o itinerário para se alcançar 

a verdadeira felicidade, devem ser algo inerente aos homens, bem como à Civitas: 

[...] considera que como esteja claro nas Sagradas Escrituras, que a 
felicidade de cada pessoa e da Civitas tenham a mesma origem: “feliz, 
por sua vez, é o povo que tem o Senhor por seu Deus” (Sl 143, 15) 
[...]. Com efeito, têm a mesma origem a felicidade da Civitas e a do 
homem, uma vez que uma Civitas outra coisa não é senão uma 
multidão concorde de pessoas [...]. A piedade, pois, a saber, o culto 
do verdadeiro Deus, é útil para tudo: ela, de fato, nos ajuda a afastar 
ou avaliar as moléstias dessa vida e nos conduz àquela vida de 
salvação em que não devemos sofrer mais nenhum mal, mas somente 
usufuir do Sumo e Eterno Bem (AGOSTINHO, Santo, Ep. 155). 

É importante verificar aqui que, essas quatro virtudes morais cristãs são como 

uma redefinição das quatro virtudes cardeais da filosofia grego-romana, as quais, em 

Agostinho, estão presentes numa roupagem cristão, a saber: 

a Prudência, visto que será suma prudência permanecer unidos ao 
bem que nunca perecerá; a Fortaleza, pois que será unir-se 
firmemente ao bem, do qual não podemos ser separados; a 
Temperança, já que nos uniremos com perfeita castidade ao bem que 
nos preservará da corrupção; e por fim a Justiça, uma vez que nos 
uniremos com suma retidão ao bem ao qual com toda razão 
deveremos nos submeter (AGOSTINHO, Santo, Ep., 155, 4, 13). 

Assim, para Agostinho, fundado na nova compreensão cristã, as virtudes 

morais ou cardeais grego-romanas, vistas sob a ótica do cristianismo, devem ter como 

princípios a Verdadeira Piedade (Vera Pietas), que não é senão a aplicação da 

Verdadeira Caridade (Vera Caritas), que fundamentam-se no duplo preceito 

evangélico de “amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo” 

(Mt 22, 37 – 40). 

Segundo Victorino Capánaga, Agostinho, ao reapropriar-se das virtudes 

cardeais grego-romanas, as conduz pelo liame crístico às virtudes morais cristãs, 

tendo como bases norteadoras a Verdadeira Piedade e a Verdadeira Caridade. Assim, 

conclui-se que “Santo Agostinho aceitou e cristianizou as virtudes morais dos filósofos 

gregos, os quais distinguiram as quatro que tem recebido o nome de Cardeais, pois 

por elas se regula a vida moral do homem” (1974, p. 335). 

E, no mesmo sentido complementa Lavere, mostrando como, para Agostinho, 

existe uma clara preponderância e superioridade das virtudes morais cristãs em 

relação as virtudes cardeais grego-romanas, como ensina George J. Lavere: 

Por inspiradoras que tenham sido as ideias da virtude proporcionadas 
por Platão e por Cícero, empalideceram com o ideal em comparação 
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com o ideal cristão da vida eternamente feliz com Deus que é 
Sabedoria. À luz da fé cristã, as virtudes cardeais adquirem uma 
posição subordinada e instrumental em relação com as virtudes 
infusas da fé, a esperança e a caridade (LAVERE In: FITZGERALD 
(Dir), 2001, p. 1335). 

Agostinho, porém, mostra-se também preocupado em atacar os caminhos 

viciados tal como colocados pelos filósofos pagãos que cultuavam várias divindades 

para desfrutar da felicidade. O próprio Agostinho diz:  

É preciso, enfim, insurgir-nos contra os que, refutados e 
convencidos pelos mais evidentes testemunhos, se obstinam em 
sustenta a necessidade de servir os deuses no interesse não da 
vida presente, mas da vida que sucede à morte. Questão 
laboriosa, se não me engano, controvérsia das mais elevadas, 
em que entramos em luta contra os filósofos, os mais elevados 
filósofos [...] (AGOSTINHO, Santo, De civ. Dei, I, 26). 

Com isto, há de se mencionar, porém, tal como elucida o agostinólogo Agostino 

Trapè, que, apesar de combater veementemente os filósofos pagãos, Agostinho não 

rejeita completamente a mesma, mas busca superá-la com a intenção de manter dos 

filósofos pagãos tudo aquilo que não seja contrário aos princípios e fundamentos 

basilares cristãos. Desse modo, observa-se que Agostinho “dialoga” principalmente 

com Platão, Plotino e Cícero: 

Não se pode ignorar quanto de válido e de louvável a sabedoria pagã 
tinha produzido. Menos ainda, podia ignorá-la Agostinho que era e se 
sentia romano. Ele, portanto, a reconhece voluntariamente e, com 
gratidão, quer recuperá-la. Cita abundantemente [...]. Com esses 
mestres, quer confundir os seus contemporâneos e açoitar a 
corrupção dos costumes. Ele reconhece abertamente as virtudes dos 
antigos romanos [...]. Louva sobretudo o amor pela pátria, que 
quiseram livre e forte. Com a força desse amor evitaram muitos vícios 
e exercitaram muitas virtudes, em particular aquela que prefere o bem 
público ao bem privado: [...]. Essas virtudes devem servir de exemplo 
também aos cristãos, para que compreendam de quanto amor seja 
digna a Cidade celestial se tanto foi amada na Cidade terrena. [...] 
Agostinho não tinha preconceitos, [...] contra a filosofia. Pelo contrário! 
Tinha lido e lia os filósofos, apreciava seus méritos, reconhecia as 
muitas verdades que tinham exposto. Ademais, essas verdades, se 
acolhia com alegria e as incorporava na visão cristã. É essa a tarefa 
gigantesca da Cidade de Deus. O projeto era este: aproveitar as 
verdades ditas pelos filósofos, refutar os erros, responder às 
dificuldades, criar um sistema doutrinal em harmonia com a fé [...]. É 
muito aquilo que aproveita dos filósofos, mas não é menos aquilo que 
rejeita (TRAPÈ, 1994, p. 181).    

É de importância ressaltar aqui, um dos aspectos principais do diálogo de 

Agostinho com a filosofia pagã está, de modo mais específico, em sua relação com a 
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filosofia neoplatônica. Nesse sentido, é válido enfatizar que, também, isto se dá na 

forma de superação e não como rejeição. Agostinho supera então a filosofia 

neoplatônica ao afirmar que para contemplar e participar da Verdadeira Sabedoria, a 

Sabedoria Divina, o ser humano tem como mediador único Cristo, entre Deus e a 

humanidade. Assim, ao enunciar a necessidade da mediação do Cristo para que o 

homem seja “iluminado” pela Sabedoria de Deus, avança sob o paradigma pagão, que 

defendia a capacidade da razão natural em alcançar tal Sabedoria. É aí que Agostinho 

apresenta um dos princípios que permeiam toda a sua filosofia e o sentido filosófico-

religioso de sua conversão.    

De acordo o que fora até aqui exposto, Agostinho analisa a Justiça, uma das 

virtudes cristãs, como sendo a “pedra angular da sociedade”. É através da Justiça que 

“nos uniremos com suma retidão ao bem, ao qual com toda razão devemos nos 

submeter” (AGOSTINHO, Santo, Ep. 155). 

É sabido que a problemática da justiça, não se encontra em unidade no 

pensamento agostiniano. Assim, na doutrina de Santo Agostinho, a discussão sobre 

o justo e o injusto encontra-se diluído e permeia boa parte de sua obra. Desse modo, 

para uma análise mais profunda, deve-se buscar sistematizar o que há de tocante à 

questão da justiça em meio à sua obra, principalmente na De Civitate Dei (Sobre a 

Cidade de Deus), dentre outras. 

Agostinho, para melhor confrontar os corrompidos vícios politeístas pagãos e 

afirmar que o Império Romano a ele contemporâneo não merecia ser denominado de 

República (ou Civitas), fundamenta-se, primeiramente, no pensador e político romano 

Marco Túlio Cícero procurando nele a linha de argumentação basilar para a afirmação 

de que um dos rudimentos essenciais de uma República é a justiça, virtude essa não 

mais verificada no Império romano de seu tempo. 

Cícero, em sua obra Sobre a República, afirma que: “República é coisa do povo, 

e povo não é um ajuntamento qualquer de indivíduos, mas uma associação de 

homens baseada no consenso do direito e na comunidade de interesses” (CÍCERO, 

De rep., III, apud  AGOSTINHO, Santo, De civ. Dei, II, 21). 

E Cícero continua ao apresentar a justiça como fundamento de toda concórdia: 

“[...] aquilo que no canto dos músicos chamam de harmonia, na Cidade é a concórdia, 

o mais suave e estreito vínculo de consistência em toda República; que sem justiça 

não pode, em absoluto, subsistir” (Ibid., II, 21). 

E, deste modo: 
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[...] só existe República, isto é, coisa do povo, quando ela é governada 
com Honestidade e Justiça, seja por um rei, seja por um grupo de 
nobres, seja ainda pelo povo inteiro. Ao contrário, se tais governantes 
forem injustos, já não existirá mais República, pois não existirá a coisa 
do povo [...] E o povo mesmo não seria um povo se ele fosse injusto. 
[...] por causa de nossos vícios, não por causalidade, da república fica 
o nome apenas, pois na realidade tempo faz que a perdemos (Ibid., II, 
21). 

E Agostinho supera a crítica de Cícero quando enuncia: “[...] de acordo com as 

definições de Cícero, em que resumidamente consignou que era a República o que 

era do povo, nem mesmo ao tempo daqueles costumes e varões antigos, a romana, 

jamais foi república porque jamais conheceu a Justiça” (AGOSTINHO, Santo, De civ. 

Dei, II, 21). 

Assim, Agostinho reverbera os ecos de Cícero quando considera que, da 

sociedade civil, a justiça é um princípio basilar. E coloca que, “[...] desterrada a justiça, 

que é todo reino senão pirataria?” (Ibid., IV, 4). Há de se mencionar, porém, que 

Agostinho ao professar a fé cristã e defender abertamente o cristianismo, não esgota 

o seu conceito de justiça no âmbito meramente filosófico-natural de Marco Túlio 

Cícero. 

Analisando as fontes do questionamento sobre a justiça e o direito no 

pensamento agostiniano, o comentador Moraes Júnior afirma que, “trabalhou ele 

sobre duas das mais notáveis legislações que a humanidade já produziu, a romana e 

a hebraica. A romana era sua legislação-em-situação [...] e a hebraica era a legislação 

que descobrira através da fé” (MORAES JUNIOR, 1971, p. 10). 

Consoante Bittar e Almeida, nesse mesmo sentido, é importante a ressalva que 

em Agostinho 

[...] sua teoria [da justiça], que se espraia por diversos temas, estará 
marcada por esta ambivalência, ou seja, por um conhecimento 
minucioso das Sagradas Escrituras, de um lado, prova disso são as 
citações que recheiam seus escritos, e por um conhecimento dos 
textos gregos clássicos e pós-clássicos, de outro lado [...]. Sabendo-
se que os pressupostos com os quais discute o problema da justiça 
são teológicos, não se ignora, no entanto, a herança helenística que 
agrega [...]. Identificar essas peculiaridades de sua formação é 
imprescindível para compreender o comprometimento de seus 
escritos com as teorias de Platão, Cícero, Plotino [...], bem como a 
influência do estilo e das preocupações doutrinais de Paulo de Tarso 
(BITTAR ; ALMEIDA, 2002, p. 172). 

Destarte, sobre a filosofia política agostiniana, endossa Ernesto Fortin: 
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Como romano, herdou e replantou para sua época a filosofia política 
inaugurada por Platão e adaptada por Cícero e, como cristão, 
modificou tal filosofia para satisfazer às exigências da fé. Deste modo 
aparece, se não como originador, ao menos como expoente mais 
destacado, em tempos antigos, de uma nova tradição de pensamento 
político caracterizada por seu intento de fundir ou de reconciliar 
elementos derivados de duas fontes, originalmente independentes e 
até então não relacionadas: a bíblia e a filosofia clássica (FORTIN In: 
STRAUSS ; CROPSEY (Comps.), 1999, p. 177) 

Agostinho, então, ultrapassa as fronteiras da visão jusnaturalista de Cícero e, 

dando uma nova “leitura” a mesma, lhe atribui um caráter cristão, filosófico-religioso, 

transformando, destarte, o conceito jusnaturalista de justiça em Vera Justitia e, afirma 

que, para alcançá-la, se deve seguir o duplo preceito evangélico da Vera Caritas: 

”Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo” (Mt 22, 37-40). 

De acordo com Luiz Pinheiro, é notório o tratamento especial, dentro da filosofia 

agostiniana, dado ao versículo do Evangelho de Mateus supramencionado, que 

contém o enunciado do duplo preceito evangélico e dessa forma, o faz figurar como 

uma das mais seguras bases da doutrina ético-política de Agostinho, a saber: “[...] há, 

pelo menos 275 referências deste texto mateano nas obras do Hiponense” 

(PINHEIRO In: VV.AA, 1996. p. 109). 

Para operar a transformação supracitada, teve primeiro que transformar o 

axioma aristotélico-plotiniano que informa que nada acontece no universo sem uma 

causa, havendo, portanto, uma causa para tudo que no universo aconteceu, acontece 

e venha a acontecer. E então, transforma esse princípio filosófico-natural em 

filosófico-religioso. E passa a provar, demonstrando-o de modo suficiente que no 

universo, criado e governado por Deus, não há algo que possa acontecer fora da 

ordem e que não existe o acaso. 

No diálogo Sobre a Ordem, Agostinho enuncia:  

Como pode existir contrário ao que tudo ocupa, ao que tudo governa? 
Porque o que é contrário à ordem deveria existir fora da ordem, e nada 
veio posto fora da ordem, nem se pode pensar que haja nada contrário 
a ela (AGOSTINHO, Santo, De ord., I, 6, 15).   

Sobremaneira, expõe e fundamenta Agostinho a ideia de ordenação perfeita do 

universo, realizada desde a sua criação por Deus.   

É de grande valor ressalvar que Agostinho não leu nem teve acesso direto ao 

pensamento político de Platão, mas o conheceu de modo indireto, por meio da obra 

de Marco Túlio Cícero. Daí a notória influência do pensamento ciceroniano na 
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jusfilosofia agostiniana. Sobre isso, afirma Fortin: “Na forma em que se apresenta, o 

pensamento político de Santo Agostinho é, por ele, mais diretamente ciceroniano que 

platônico em seu conteúdo e sua expressão” (FORTIN In: STRAUSS ; CROPSEY 

(Comps.), 1999, p. 181). 

Agostinho iniciou a superação da concepção ciceroniana de justiça, 

primeiramente, no tratado Sobre o Livre-Arbítrio, e a sua contribuição crítica continuou 

nas suas Epístolas e obras posteriores até atingir o tratado Sobre a Cidade Deus. Ao 

passo em que busca, sob um prisma religioso, estruturar seu argumento no direito 

romano e, fundamentalmente, no princípio judaico-cristão da “divina ordem”  

Esse princípio religioso informa que “Deus fez tudo do nada e tudo ordena” 

(AGOSTINHO, Santo, Enarr. in Ps., 144, 13).    

No pensamento agostiniano, Deus a tudo fez visando uma finalidade, sua 

causa final e essa finalidade a tudo rege. Deus não criou nada sem razão e assim, 

tudo o que é, o é justamente por essa razão de ser atribuída por Deus. Agostinho 

defende a ideia de que há uma ordem universal e que se tudo está segundo a mesma, 

é bom e belo. De modo que no universo, se verifica uma racionalidade peculiar através 

da qual se estabelece sua harmonia. Essa harmonia configura-se em um sistema 

racional no qual as partes vivem pelo todo e agem somente se em respeito ao mesmo. 

Assim, se verifica a eterna lei que domina e regula toda a totalidade do universo. 

Seguindo essa argumentação, Maria Bettetini afirma que, “a ideia central em 

torno da qual gira todo o pensamento de Agostinho é a noção de ordine, na qual a 

principal característica é a totalidade” (1994, p. 73). Segue esta opinião Gaetano 

Littieri ao enunciar que “[...] o conceito de unidade se apresenta no centro da 

especulação. No De ordine a unidade é o princípio e fim da filosofia” (1988, p. 18).  

E é justamente por isso que no Sobre o Livre Arbítrio, no tocante à discussão 

sobre a justiça diz Agostinho: “Na verdade, força alguma, causalidade alguma, 

calamidade alguma do universo poderá jamais fazer que não seja justo que todas as 

coisas sejam inteiramente conformes à norma da ordem” (AGOSTINHO, Santo, De 

lib. arb., 1, 6). 

Tecendo uma malha argumentativa fundada nesse princípio da ordem, 

apresenta assim, os pilares da estrutura do seu edifício jurídico; as bases de sua 

doutrina filosófico-religiosa do direito. Diante disso, estabelece dois tipos, ou níveis de 

leis, hierárquica e ontologicamente diferentes, e assim, elabora uma relação de 

subordinação de uma à outra, da inferior à superior, a saber: a lei humana, positiva ou 
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temporânea, (lex temporalis) verificada na sociedade; e a Lei Eterna ou Atemporal 

(Lex Atemporalis), a qual, por sua vez, apresenta-se de suas formas: primeiro, de 

modo imanente no universo físico, sendo chamada de “Lei Natural” e, segundo, no 

coração do ser humano, sendo denominada “Lei Moral”, conforme esclarece Moraes 

Júnior, por exemplo: “A Lei Eterna significa não somente a Lei Física, mas também a 

Lei Moral Natural” (1971, p. 25). E essa Lei Moral é colocada ou impressa no coração 

do ser humano através de iluminação. 

Desse modo, Agostinho ressalta que não sendo esta Lei identificada com o 

próprio Deus, mas criação do Senhor, configura-se num modo que lhe é peculiar como 

instrumental para governar o mundo. É justamente disso que recebe o nome de 

Ordem Natural ou Lei Natural e assim, difere-se da Lei Divina ou da Verdade, que 

identifica-se com o próprio Deus.  

Mas Deus, diversamente, encontra-se acima da Lei, transcendendo sua 

criação, daí que, como enfatiza Giovanni Garilli, “há, portanto, [...], uma Lei, uma 

Ordem imanente no universo. Deus, porém, não se identifica com essa ordem, mas é 

o princípio, a causa transcendente. Deus é um legislador, cria a lei do mundo e 

permanece fora do mundo” (1957, p. 89). 

Com isso, pode-se inferir que, na filosofia ético-político-jurídica agostiniana, ao 

defender a ideia de que há uma Lei inscrita por Deus no coração de todo homem, bem 

como a ideia de uma ordem ou Lei natural; tem-se que, para o Hiponense, há uma 

relação identitária entre Lei e Ordem, podendo até, nessa perspectiva serem 

consideradas como sinônimos.  

Assim, tem-se que, “o homem com a razão intui a Lei Natural impressa em sua 

alma e com o coração a ama. É esta Lei que fala à consciência do homem, lhe indica 

a vontade de Deus. A lei natural é, portanto, constitutiva da natureza do homem” 

(GARILLI, 1957, p. 93). 

Com base na diferenciação entre Lei divina e Lei eterna (razão), há a 

possibilidade de concluir que há 3 leis, para Agostinho e não duas somente, como se 

havia colocado até então. Há uma Lei temporânea (ou positiva), de criação humana; 

outra eterna ou natural (moral e/ou física) e outra divina.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Toda doutrina filosófica, com efeito, é relativa. Nenhuma doutrina filosófica é 

absolutamente verdadeira, e só é compreendida no conjunto coerente e orgânico das 

obras do espírito humano. Cada uma delas é única, original, irredutível, o que não 

exige que ela seja um puro ato de uma liberdade, bastando, porém, que esta seja uma 

expressão natural, mais ou menos em sua forma “perfeita”, da potência vivente e 

humana do conhecer.  

Exatamente por isso, cada uma das doutrinas filosóficas pode ser 

compreendida, somente em relação com todas as outras que lhe são basilares, 

levando sempre em consideração a continuidade das tradições do pensar e as 

influências históricas, bem como as coincidências temáticas.  

É nesta perspectiva que, dentro do objeto escolhido e do recorte aqui proposto, 

buscamos analisar, de acordo com as estruturas possíveis do pensar humano, a 

doutrina ético-político-jurídica agostiniana, cujas elaborações estruturalmente dela 

derivadas, ainda hoje permanecem, poucos sabem, como fundamentos, mesmo que 

fragmentariamente, da sociedade que a cada dia o homem hodierno constrói, destrói 

e reconstrói. 

Assim, pelo que foi exposto ao longo do trabalho de dissertação que aqui se 

encerra, Santo Agostinho, partindo de princípios teológicos judaico-cristãos e do 

pensamento filosófico grego-romano, analisados por na primeira aparte do trabalho, 

constrói sua jusfilosofia, fundamento do Estado (Civitas) por ele  projetada, fazendo 

deste um instrumento catequético ético-moral, enquanto meio que leva os homens a 

viverem de forma reta aqui na terra com vistas à vida eterna, finalidade última de todo 

homem vindo a este mundo. E coloca a Justiça como ponto central de seu edifício 

ético-político (Civitas), a qual está assentada no duplo preceito, ao mesmo tempo de 

bases grego-romano (justo é dá a cada um o que é seu) e judaico-cristão (amar a 

Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo). 

 Com base nestes princípios Agostinho acredita ser possível a construção de 

um Estado (Civitas) justo, capaz de garantir a concórdia ou paz temporal do homem 

(finalidade imediata do Estado) e, vivendo uma vida reta, alcançar a verdadeira 

felicidade em Deus (finalidade teleológica do Estado). 
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