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RESUMO 
 
 
Costa, Elcias Ferreira. Do conteúdo de inteligibilidade do conceito a que corresponde a 
realidade jurídica ao direito como propriedade metafísica do existir humano. 2004. 441 f. 
Tese de Doutorado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
 
 
 
 

Partindo da consideração das manifestações fenomenológicas da realidade social a 
que corresponde o conceito de direito e aplicando sobre elas um tríplice procedimento de 
abstração eidética, pretende a tese atingir o aspecto mais íntimo dessa realidade, a saber, o 
direito como propriedade metafísica do existir humano. Situa na natureza concreta dos 
homens a raiz ontológica do direito, admitindo a atuação de uma lei eterna, criadora do 
estatuto ontológico da pessoa humana, a qual se designa a de Lei Natural ao ser  insculpida 
nas inclinações metafísicas da natureza humana. Considera que o direito é uno e idêntico em 
cada pessoa humana,  sendo múltiplo nas  opções axiológicas de cada grupo social, gerando 
instituições jurídicas – o quid juris .Da consideração de que em toda pessoa humana há o 
instinto do jurídico, somente no ser humano há um instinto do jurídico, e que o instinto do 
jurídico acompanha sempre o ser humano, de sorte que sem o direito o homem não realizaria 
a perfectibilização a que é destinado pelo seu estatuto ontológico, a tese infere que como ser, 
o direito é inerente à pessoa humana Dedica um capítulo à  ordem normativa da moral, 
porque, consistindo o jurídico em dar a cada um o que lhe é devido, só quando atua a virtude 
da justiça é que o bem normado acontece. Na perfectibilização do homem, o direito é uma 
condição sine qua non; o pressuposto para que o direito se realize, é ato de justiça. 

 
 
 

 
Palavras-chave: Direito Metafísica Perfectibilização 
 



  

RIASUNTO 
 

Costa, Elcias Ferreira. Dal contenuto d´intelligibilità del concetto a chi corrisponde la realtà 
giuridica al Diritto comme proprietà metafisica del´existere umano. 2004. 441   f. Centro  di 
Scienze giuridiche / Facoltà di Diritto di Recife. Università Federale di Pernambuco. Recife 

 
 
 
 
 
 
 

Partendo della considerazione delle manifestazione fenomenologiche della realtà 
sociale a che corrisponde il concetto di Diritto ed applicando su loro un triplice procedimento 
di abstrazione eidética, la tese pretende giungere a l´aspetto più íntimo di questa realtà, a 
sapere, il Diritto come  proprietà metafísica del´esistere umano. È situata  nella natura 
concreta degli uomini la radice ontologica del Diritto, ammitendo l´attuazione di una legge 
eterna, creatrice dello statuto ontologico della persona umana, la quale si chiama legge 
naturale   essendo inserita nelle inclinazione metafisiche della natura umana. Considera il 
diritto  uno e identico in ognuna persona umana, essendo  multiplo nelle opzione axiolgiche di 
ogni grupo sociale, generando istituzionne giuridiche – lo  quid juris – specificate per 
obbietivo di perfectibilizazzione che le informa tutte. Il Diritto come essere, inerente alla 
persona umana, la tese infere della considerazione di che in tutte le persone umane c´è 
l´istinto del giuridico, soltanto nel essere umano c´è l´istinto del giuridico e che l´istinto del 
giuridico acompagna sempre l´essere umano, cosi senza il Diritto l´uomo non  realizzarebbe 
la perfectibilizazzione a che è destinato per il suo statuto ontologico. Dedica un capitolo 
all´ordine normativo della morale, perchè, consistendo il Diritto in dare a ciascuno lo che è 
dovuto a lui, soltanto quando atua la virtù della giustizia è che  succede.. Nella 
perfectibilizazzione dell´uomo il Diritto è una condizione sine Qua non ; il  presssuposto 
perchè il diritto si realizzi è l´atto de giustiza. 

 
 
 
 

Parole chiavi: Diritto-metafísica-perfectilizazzine 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

O cultivo da filosofia consiste, não em se 

tomar conhecimento do que terão pensado 

os homens, e sim do como se chegar a 

obter a adequação dos conceitos com a 

realidade ôntica2. 

 

 

 

 

 

O filósofo não jura fidelidade a ninguém, nem a 

qualquer escola, nem mesmo, se ele é tomista, ao 

texto de Santo Tomás e a todos os artigos de seu 

ensinamento3. 

 

 

                                                 
2 Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint sed qualiter se habeat veritas rerum. 
– Santo TOMÁS DE AQUINO, De Caelo,  Libro I, lectio 22. 

3 Le philosophe ne jure fidelité à presonne, ni a aucune école, et non plus, s´il est thomiste, ‘a la lettre de Saint 
Thomas et a tous les articles de son enseignement. Jacques MARITAIN. Le paysan de la Garonne. Paris: 
Descleé de Brower. 1966, p.103. 



 

SUMÁRIO 
 
 
 

GLOSSÁRIO............................................................................................................... 14 

INTRODUÇÃO........................................................................................................... 20 

CAPÍTULO 1.............................................................................................................. 36 

DIREITO E METAFÍSICA: COMO JUSTIFICAR A INSERÇÃO DO DIREITO 
NUMA CONCEPÇÃO METAFÍSICA ...................................................................... 

36 

CAPÍTULO 2.............................................................................................................. 47 

POLISSEMIA DO VOCÁBULO “DIREITO” E TOMADA DE POSIÇÃO 
CRÍTICOGNOSIOLÓGICA ...................................................................................... 

 

47 

CAPÍTULO 3.............................................................................................................. 62 

MANIFESTAÇÃO FENOMENOLÓGICA DO DIREITO........................................ 62 

3.1  Direito-norma: conceituação............................................................................... 62 

3.2  Diferença entre lei e norma.................................................................................. 64 

3.2.1 Natureza onto-social da norma jurídica.............................................................. 69 

3.2.2 Norma jurídica:  princípio de causalidade.......................................................... 71 

3.2.3 Projeto de norma: uma actio imanens.  Norma vigente:        uma actio  
transiens............................................................................................................ 

76 

3.3  Natureza dialética do direito-norma..................................................................... 79 

3.3.1 Direito “em potência”, ou  normatividade jurídica ............................................ 79 

3.3.2 Direito em ato, ou concreção do bem 
normado............................................................................................................. 

85 

3.3.3 Ação Processual e conduta juriforme: pressupostos fáticos do direito em  
ato...................................................................................................................... 

93 

3.3.4  Efetividade: suporte ontológico da norma jurídica........................................... 102 

3.4  Especificidade da norma jurídica......................................................................... 113 

3.5 Especificidade da norma  jurídica como pressuposto do labor interpretativo ...... 125 

3.6  Formalismo jurídico............................................................................................. 135 

3.7  Formalismo deôntico............................................................................................ 139 



  

3.8  Politicidade do direito-norma............................................................................... 146 

CAPÍTULO 4.............................................................................................................. 155 

RAIZ ONTOLÓGICA DO DIREITO......................................................................... 155 

4.1  O por quê e o para quê do direito......................................................................... 155 

4.2  Fins Existenciais................................................................................................... 158 

4.3  Causa essendi do agir humano............................................................................. 160 

4.4  Falácia naturalista................................................................................................. 162 

CAPÍTULO 5.............................................................................................................. 165 

DIREITO, ALGO  URGIDO PELA NATUREZA DO HOMEM CONCRETO....... 165 

5.1  Conceito polêmico de natureza............................................................................. 165 

5.2  Pressupostos metafísicos do conceito de natureza............................................... 170 

5.3  Distinção entre Essência e Existência, um a priori de filosofia jurídica............. 174 

CAPÍTULO 6.............................................................................................................. 177 

LEI NATURAL.......................................................................................................... 177 

6.1  Em que sentido se há de falar em uma Lei Natural.............................................. 177 

6.2  Lei Jurídica e Lei Natural: relação de nalogia..................................................... 181 

6.3  Conteúdo e cognoscibilidade da Lei Natural........................................................ 186 

6.4  Distinção entre bem ontológico e bem moral....................................................... 190 

6.5  O bem-que-deve-ser-feito..................................................................................... 192 

6.6  Hierarquia na escala dos fins e das inclinações naturais...................................... 195 

CAPÍTULO 7.............................................................................................................. 

FATORES CONDICIONANTES DA PERFECTIBILIZACÃO DA PESSOA 
HUMANA, COMO ESPECIFICIDADE DA NORMA JURÍDICA.......................... 

 

200 

 

200 

7.1  Considerações iniciais.......................................................................................... 200 

7.1.1  Sociabilidade..................................................................................................... 201 

7.1.1.1 Elementos constitutivos de uma sociedade..................................................... 208 



  

7.1.1.2 Sociedade e sociedades.................................................................................... 209 

7.1.1.3 Sociedades perfeitas e imperfeitas................................................................... 211 

7.1.1.4 Natureza da sociedade..................................................................................... 212 

7.1.1.5 Realidade autônoma do Estado........................................................................ 220 

7.1.1.6 Organismo e Estado: analogia, não univocidade............................................ 222 

7.1.1.7 Sentido analógico da atribuição de personalidade ao 
Estado............................................................................................................. 

 
225 

7.1.1.8 Da personalidade moral à personalidade jurídica do Estado .......................... 227 

7.1.1.9 Pólos de relacionamento da pessoa estatal...................................................... 230 

7.1.2  Bem comum:  segundo fator determinante de perfectibilização da pessoa 
humana.............................................................................................................. 

 

233 

7.1.2.1 Delimitação conceitual de bem comum........................................................... 233 

7.1.2.2 Bem comum e o problema sociedade versus indivíduo.................................. 240 

7.1.3 Livre Arbítrio: terceiro fator condicionante de perfectibilização da pessoa 
humana.............................................................................................................. 

 

242 

7.1.4  Valores: quarto fator condicionante de perfectibilização da pessoa 
humana.............................................................................................................. 

 

245 

7.1.4.1 Valor: conceituação e controvérsia ................................................................ 245 

7.1.4.2 Valor e consistência ........................................................................................ 252 

7.1.4.3 Impedibilidade dos bens condicionantes de 
perfectibilização.............................................................................................. 

 

254 

7.1.4.4 Valor e dever-ser............................................................................................. 257 

7.1.4.5 Natureza complexa da realidade-valor............................................................ 259 

7.1.4.6 Classificação dos valores................................................................................. 260 

7.1.4.7 Cognoscibilidade dos Valores......................................................................... 262 

7.1.5 Poder social: quinto fator condicionante de perfectibilização da pessoa 
humana.............................................................................................................. 

 

269 

7.1.5.1  Essência do poder........................................................................................... 269 

7.1.5.2 Poder e autoridade........................................................................................... 274 



  

7.1.5.3  Poder: causa formal da sociedade................................................................... 275 

7.1.5.4  Causa essendi do poder.................................................................................. 283 

7.1.5.5 Poder de fato e poder de direito: jurisfação do poder...................................... 285 

7.1.5.6 Legitimidade e efetividade.............................................................................. 289 

7.1.5.7 Poder Constituinte........................................................................................... 291 

CAPÍTULO  8............................................................................................................. 302 

CONTEÚDO DE INTELIGIBILIDADE DO CONCEITO A QUE 
CORRESPONDE A REALIDADE JURÍDICA......................................................... 

 
302 

8.1  Elementos presentes na inteligibilidade do conceito de direito............................ 302 

8.2  Unicidade da natureza do jurídico na diversidade de normatização das opções 
axiológicas dos grupos politicamente individualizados. Fenômeno da 
pluralidade jurídica.............................................................................................. 

 

307 

8.3  Uma só natureza, um só direito............................................................................ 313 

8.4  Direito,  propriedade metafísica do existir humano............................................. 314 

8.5  Unicidade de natureza do direito em face do pluralismo jurídico........................ 325 

8.5.1 Expressões do chamado  pluralismo jurídico ou direito sem Estado................. 326 

8.5.1.1  Direito alternativo........................................................................................... 330 

8.5.1.2 Direito Canônico.............................................................................................. 333 

8.5.1.3  Direito Internacional Público e Direitos Humanos......................................... 338 

8.5.1.4  Lex mercatoria e Direito Internacional Privado............................................. 351 

CAPÍTULO  9 ............................................................................................................ 359 

DIREITO NATURAL VERSUS DIREITO POSITIVO............................................. 359 

9.1  Delimitação conceitual dos termos da controvérsia............................................. 360 

9.2  Jusnaturalismo de inspiração racionalista............................................................ 363 

9.3  Jusnaturalismo na tradição católica...................................................................... 365 

9.4  Direito Natural, como critério de validade do Direito Positivo............................ 375 

9.5  Direito Natural versus Direito Positivo: antítese injustificável ........................... 378 

9.6 Jus Gentium: mínimo múltiplo  jurígeno no ápice das revelações do Direito 
Comparado....................................................................................................... 

382 



  

  

CAPÍTULO 10............................................................................................................ 393 

DEFINIBILIDADE DO CONCEITO DO DIREITO............................................ 393 

CAPÍTULO 11............................................................................................................ 396 

A PESSOA HUMANA ENTRE DUAS ORDENS DE NORMATIVIDADE 
NATURAL................................................................................................................. 

 

396 

CONCLUSÃO............................................................................................................ 

REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 

408 

423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GLOSSÁRIO 
 

 Estando a tese gnosiologicamente implicada em pressupostos de metafísica 

aristotélico-tomista, e tomando em consideração que muitas expressões, não só latinas como 

vernáculas, tecnicamente apropriadas ao raciocínio filosófico, e algumas insubstituíveis, são 

pouco familiares aos estudiosos do direito, o autor entende oportuno anteceder aos primeiros 

Capítulos da tese o seguinte glossário:  

Ab origine – desde os princípios 

Actualiter  - advérbio derivado do adjetivo latino actualis significando (tradução literal) 

atualmente, isto é, o que está com atualidade, diferentemente do que está em potência. 

Ad aliud  - literalmente “em face de outro”, expressão que significa a situação ou posição de 

quem (ou “do que”) está referido a outrem (ou, a “outra coisa”). 

Actio immanens  - ação que permanece no próprio sujeito, enriquecendo-lhe as faculdades 

operativas. 

Actio transiens  - ação que transcende a própria faculdade operativa (em latim: transire, daí 

ação transeunte), passando a refletir-se sobre objeto que está fora do sujeito. 

Ad instar  - à semelhança de (ad instar entis: como se fosse um ente). 

Analogatum princeps  - diz-se do termo da analogia que serve de ponto de partida para se 

conferir a semelhança de um outro, que seria o termo secundário da analogia. Na analogia 

entre Lei Natural e Lei Jurídica, a lei jurídica funciona como o analogatum princeps , na 

medida em que “dos aconteceres de natureza” apenas se espera que se repitam, como se 

obedecendo a algum preceito legal. 

A parte rei –  na realidade concreta. 

A parte consensus populi – consoante o consenso popular. 

A se -   expressão com que se designa a essência de um ser, que tem o existir de si mesmo. 

Deus, origem de todo existir, se diz que  existe a se.  

Axiojurígena – Derivada do grego αξιοζ(valioso)+ jurígena ( derivado do latim, significando 



  

“o  que faz nascer o direito) diz-se da consciência axiológica coletiva, quando evolui para 

revestir de coercitividade determinados valores: capaz de transformar valores em direito 

Coexistencialidade -- situação própria de seres, cuja  existência é condicionada pelo existir 

concomitante de outros seres, de igual natureza. 

Cogito ergo sum – conclusão cartesiana com que se exprime a origem subjetiva das coisas; 

literalmente: penso, portanto existo. 

Contingencialidade – propriedade do ser que é contingente; condição do ser (ou das 

propriedades de ser)  que não é necessário, que pode ou não vir a ser. 

Defectividade – expressão derivada do adjetivo defectivo, para significar a condição de 

indigência e incompletude do ser finito. Em italiano: diffetività. 

Deus ex machina – no teatro antigo significava o aparecimento, por efeito de mecanismo, de 

um ser sobrenatural  intervenção “mecânica de um ser superior”. 

Elicitar – desdobrar, fazer emergir.  

Efetibilidade – expressão criada para significar a tendência natural da norma jurídica para se 

tornar concretizada, efetiva. 

Ente de razão – o mesmo que ente lógico, é o produto da razão humana e que não existe na 

realidade concreta, mas apenas como uma criação de nossa imaginação ou do raciocínio. 

Quimera, utopia, sereia são entes de razão. 

Esse – expressão traduzível em mais de um sentido: (a) ser (como verbo e não como 

substantivo), (b) cópula verbal ligando um predicado ao sujeito da proposição, (c) existir na 

realidade, ou  perfeição existencial de um ser. Os medievais falavam em ser da essência – 

esse essentiae e em ser da existência – esse existentiae. 

Esse juridicizans – expressão com que o autor quer significar o existir de que resulta algo 

ser jurídico. 

Factum decidendum – fato sujeito a decisão, o mesmo que res in judicium deducta. 

Futuribilia – literalmente: futuríveis.  Expressão cunhada pelos teólogos do século XVI 

(MOLINA, TIPHANIUS, SUAREZ, entre outros) para referir-se ao conhecimento de Deus a 

respeito dos seres que, num futuro possível, não necessário, poderiam, vir, ou não vir a ser, 



  

por estar a possibilidade de virem à existência, condicionada a ocorrência de causas livres 

(livre arbítrio). Falava-se de  futura contingentia conditionata ou  libera. 

Hilemorfismo- (do grego:′υλη,significando matéria, + μορϕη, significando  forma) :doutrina 

característica da cosmologia aristotélica, segundo a qual os corpos são compostos, como por 

seus princípios elementares, de matéria (princípio inerte, indeterminado) e de forma.   

princípio dinâmico, que faz a matéria definir-se, individualizar-se. 

Homo viator – em perspectiva teológica, diz-se da condição do homem como viajante, pelo 

tempo. São Paulo disse, nesse sentido: Não temos aqui cidade permanente, mas andamos em 

busca da cidade futura.Hebreus, 13,14. 

Ictu oculi –  No abrir e fechar dos olhos. 

In rerum natura – literalmente:  na natureza das coisas; diz-se do que tem existência real ao 

lado dos seres que constituem a natureza concreta. 

Ipso facto – automaticamente; com o simples ocorrer do fato. 

Juribilidade – Diz-se da aptidão inata em todos os homens para organizar-se juridicamente. 

Juriforme – diz-se do que está de acordo com o direito ou que tem a forma de direito. 

Jurígeno – qualidade do fato ou circunstância que dá origem a norma ou a direito subjetivo. 

Jurisfação – expressão usada por Miguel REALE, para significar a gradual transição do 

exercício do poder, da ilegitimidade para a legitimidade. 

Jus gentium –  Direito dos povos. 

Jus in actu – tradução literal: “direito em ato” significa dizer que o objeto primário da  

norma, que estava  em potência para atingir a concreção passou à realidade. 

Jus in potentia – direito em estado de potencialidade, o qual se temporaliza tanto quando, 

como direito-norma, aguarda que condições aconteçam para desencadear a sua causalidade 

(como potência objetiva); quanto direito como potência subjetiva, quando, tendo sido 

desencadeada a causalidade normativa, o bem normado passa a ser  vinculado aos pólos de 

relação jurídica, seja como titulares do direito subjetivo, seja como sujeitos da obrigação 

jurídica. Tanto o direito subjetivo, como o dever jurídico, enquanto não for concretizado o 



  

bem normado, são ius in potentia. 

Labilidade – do latim  labilis (escorregadio, cambaleante) expressão usada para significar a 

possibilidade de a razão humana falhar ou na busca da verdade ou no acerto da  escolha do 

bem que melhor corresponde a suas aspirações do momento.  

Logos – termo grego, derivado do verbo légein, significando ligar, reunir, é usado como 

sinônimo de pensamento, unidade do ser que aparece e se impõe. 

Ontofenomenologia  – do grego ον, τοζ οντοζ + ϕαινομενον, ου: consideração do ser em 

sua realidade, cuja aparência fenomênica manifesta sua realidade existêncial. A expressão foi 

cunhada pelo alemão Amadeu, Conde de Silva-Tarouca (nasc. 1998) para destacar a polariade 

existente entre o “eu” e a realidade, corrigindo a tendencia da fenomenologia de trancar-se na 

imanência sem passara à transcendência (José FERRATER MORA. Diccionário de 

Filosofia). 

Ontoteologia – Segundo opinião de  G.PROUVOST4 ontoteologia é termo ambíguo, que num 

sentido, começa com o projeto metafísico e, num outro, começa em um determinado 

momento da história. Dentro da ótica tomista em que nos situamos, a metafísica não degenera 

em ontoteologia pela simples razão de que, a metafísica é ciência racional que considera o ser 

como aquilo que primeiro cai sob a apreensão do intelecto e no qual o intelecto resolve todas 

as suas concepções, tudo quanto é, enquanto é, consoante o que a inteligência pode abstrair da 

experiência, induz-se que o ser finito tem uma causa, a qual se não insere na categoria do ens 

commune. A causa do ser finito está por fora do conceito do próprio finito e dela se não pode 

dizer que seja ens  no mesmo sentido, visto que não se pode inseri-la  na categoria do ser-que-

é-algo, mas Ser que é sendo, não cabe em qualquer categoria. Quanto ao que possa ser o SER 

que não é algo, isso não pode a razão atingir, porque ultrapassa a experiência e a própria 

fronteira da abstração. Portanto, Deus seria objeto de uma ciência que tem por fonte, não a 

razão, mas uma revelação. A metafísica apenas infere a causa do ser comum e as 

conseqüências dessa causalidade. Na nossa ótica, ontoteologia seria a ciência que pretende 

abranger o ser como unívoco, compreendendo numa mesma categoria os seres que são sempre 

um algo e aquele Ser Único, que não é algo, de modo semelhante como são os seres 

experienciáveis, mas  a causa e a fonte dos seres. A expressão foi cunhada por KANT, em a 

Crítica da Razão Pura. 



  

Onto-social – diz-se do ser  que tem realidade ontológica no teatro da coexistência social. 

Per accidens – tradução literal: acidentalmente, eventualmente, não necessariamente, não por 
essência. 

Per essentiam – diz-se do que é resultante da essência de um ser; às vezes significa 
“necessariamente”. 

Perfectibilidade – qualidade de um ser que, sendo imperfeito, é impulsionado por tendência 
metafísica para adquirir sempre novas perfeições. 

Perfectibilização  - processo pelo qual um ser perfectível recebe alguma perfeição no existir 
ou no coexistir. 

Plurissubstancial – diz-se do ser  que resulta do concurso de duas ou mais substâncias. 

Philosophia perennis – propriedade atribuída ao sistema filosófico inspirado na doutrina de 
Santo Tomás de Aquino e cultivada ininterruptamente nos autores católicos. Expressão foi 
usada pela primeira vez por  Agostino Guido Steuco (1497– 1548) tornando-se famosa com a 
declaração de Leibniz. 

Potência obediencial – diz-se da condição de aptidão metafísica que inere a todo ser criado, 
para receber do Criador qualquer influxo na sua constituição ontológica. 

Prima facie – Á primeira vista. 

Primo intuitu – ao primeiro relance, à primeira vista. 

Quididade – em latim quid-itas  palavra, criada pelos filósofos medievais,  com a qual se 
responde a indagação quid est hoc? (o que é isto?). Como se vê, é usada como sinônimo de 
essência, ou seja, aquilo que uma coisa é. – Processo análogo de filologia deu origem a 
expressão quid quod erat esse rei, literalmente traduzido: aquilo que o ser de uma coisa era. 

Quid jus – tradução literal: o que é o direito. 

Quid juris – tradução literal: aquilo que é de direito. Usada em contradistinção com a 
expressão quid jus, pela  qual se exprime aquilo que faz a essência do direito,  ou seja, que 
impregna de juridicidade as hipóteses normativizadas, quid juris significa os fatos singulares 
que são revestidos de juridicidade e que caracterizam as manifestações do quid jus. 

Quid novi – algo de novo. 

Quid rei- a realidade, a essência da coisa. 

Res in judicium deducta – O caso levado a juízo; o mesmo que res sub judice. 

Res jurídica – o fato jurídico e a coisa levada a juízo. 

Secundum quid – Sob certo aspecto, relativamente. 

Simpliciter – O mesmo que absolute, simplesmente, em sentido absoluto. 
Suposto – do latim suppositum (aquilo que serve de base), sinônimo de substância 
individualizada.  
In rerum natura – tradução literal: “na natureza das coisas”, isto é, no teatro das coisas 
existentes. 
Species impressa – Diz-se da imagem impressa sobre os sentidos internos pela apreensão dos 
objetos sensíveis individuais. 
                                                                                                                                                         
4 Géry PROUVOST. Apophatisme et ontothéologie. In Revue Thomiste  Toulouse: CIIe année –T. XCV – No ‘ 
Janv.-Mars 1995,  p. 67.  



  

 

ERRATA 

 

No Glossário, onde se lê : A parte rei – independentemente da realidade..., leia-se: A parte rei 

– na realidade concreta. 

No Glossário, onde se lê : A parte consensus populi – independentemente do consenso 

popular, Leia-se: A parte consensus populi – de acordo com o consenso popular. 

Na página 22, 7a linha – Onde se lê: dizer que variam conforme o evoluir da ciência. Se 

toma em consideração.... leia-se: dizer que variam conforme o evoluir da ciência. Se se 

toma em consideração. 

Na página 64, 1a linha,  onde se lê :normativamente, mais terá que... leia-se: 

normativamente, mas terá que... 

Na página 68, 16a linha,  onde se lê: o curso dos acontecimentos se mudarão... leia-se:  o 

curso dos acontecimentos se mudará 

Na página 95, na 11a linha, onde se lê: encontra confirmação no art. 267 do Código de 

Processo civil leia-se: encontra confirmação no art. 581 do Código de Processo Civil. 

Na página 131, 22a linha, onde se lê : no Código Civil, artigos 400 e 1956... leia-se : no 

Código Civil, artigo 1.694, § 1o ,  

Na página 348, 20a linha, onde se lê: não só das liberdades, leia-se: tão só das liberdades 

Na página 404, linha 23, onde se lê A Jerôme Bentham se atribui... leia-se : A George 

Jellinek se atribui. 

 

. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pretende a tese percorrer a múltipla e complexa realidade onto-social que o uso 

universal tem designado como direito e a vinculação ontológica dessa realidade com as 

manifestações do existir humano. Noutros termos: propõe-se, explicitando o conteúdo de 

inteligibilidade que a realidade objetiva, chamada direito permite abstrair, inferir que a 

essência do jurídico consiste em ser uma das propriedades metafísicas do existir humano.  

O campo da presente investigação estende-se pela consideração dos vários 

fenômenos a que se tem aplicado a palavra “direito” ou “juridicidade”, partindo de uma 

análise ontofenomenológica da realidade social – ontofenomenológica, no sentido em que 

Sergio COTTA empregou a palavra – isto é, não se enclausurando no aspecto apenas 

fenomênico do “parece ser direito”, nem se limitando à consideração do horizonte empírico 

da realidade jurídica, antes  aprofundando no onto5, no âmago existencial da concretude 

jurídica, ou seja, conjugando a pesquisa fenomenológica do sentido do direito com a pesquisa 

da estrutura ontológica do sujeito-homem, na qual se encontra a razão última daquele 

sentido6. 

Identificando-nos em parte com o referido autor italiano, podemos dizer que o 

escopo da presente investigação, visa analisar  e pesquisar o quid  que determina e especifica  

a existência do direito, em geral, não de tal ou qual direito (estatal, 
internacional, consuetudinário, etc.), desta ou daquela instituição ou mesmo 
norma jurídica, porém do  direito, que está para lá de suas individualizadoras 
determinações histórico-espaço-temporais7.  

Apropriando-se, embora sob ótica diversa, a observação, algo profética, de 

KANT8, admite o autor que ainda hoje não existe consenso entre juristas e jusfilósofos sobre 

o quid jus,  isto é, sobre o que seja “o direito”,  embora seja quase inexistente a questão sobre 

o quid juris, de vez que, para se chegar ao conhecimento do que seja “de direito” em cada 

                                                 
5 Onto – do grego οντο,  τοζ, signifcando ente real + ϕαινομενον,ου, signifcando aparência. NB. Sobre o 
significado das expressões latinas presentes nesta monografia, veja-se o GLOSSÁRIO, 

6 Sergio COTTA : Il Diritto nell’Esistenza – Linee di ontofenomenologia giuridica, seconda ed.  riveduta ed 
ampliata. Milano: Giuffrè Editore, 1991, p.19. 

7 [...] “l’esistenza del diritto in generale, non di questo o quel diritto (statale, internazionale, consuetudinario 
etc.) di questa ou quella istituzione oppure norma giuridica, ma del diritto, di là dalle sue individulizzanti 
determinazioni storiche spazio temporale.” Idem,ibidem, p. 25. 

8 Immanuel KANT. Princípios Metafísicos del Derecho – Nota Preliminar de Francisco Ayala. Buenos Aires: 
Americale,1943, p. 46. 
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circunscrição geopolítica, é suficiente  apelar para as chamadas fontes do direito, quer  do 

direito legislado, quer do direito jurisprudencial ou do consuetudinário.  

Persuadido também está o autor, de que, se a questão sobre o quid sit juris 

resolve-se num identificar o decidir axiológico do centro de poder social – quer se considere 

este centro como prerrogativa da sociedade, como um todo, quer se considerem como tal os 

eventuais agentes do poder social, o Stato Aparatto – já o mesmo não ocorre quando se trata 

de definir a essência  do que seja “o direito”, ou, como foi questionado por Simone 

GOYARD,  de saber como encontrar “a fonte que sustenta aquilo que faz a juridicidade do 

direito9. 

Não entra, pois, no núcleo da nossa pesquisa, temas que se enquadram no campo 

da problemática do quid juris, mas o direito uno, que se materializa na singularidade das 

múltiplas ocorrências juriformes sociais. No campo do quid juris estão as questões atinentes à 

lei justa, ao fato jurídico, ao ato injurídico, às relações jurídicas, aos preceitos normativos dos 

diversos grupos políticos, à epistemologia do direito, enfim, aquilo que se estuda 

adequadamente no âmbito da dogmática jurídica e do direito na sua manifestação sociológica. 

Já no que se refere à pesquisa filosófica que se propõe a tese, se, por um lado, não 

despreza os dados empíricos, fornecidos pela ciência jurídica, entretanto, nesses dados tem, 

apenas, o ponto de partida para o processo investigativo, de vez que será na própria estrutura 

do homem concreto, tal como a história o surpreende, que vai procurar a explicação 

satisfatória para o questionamento  sobre o conteúdo de inteligibilidade a que corresponde a 

realidade sociológica, designada direito. 

Também não se trata de investigar se o que os antigos, precipuamente os  

expoentes da antiguidade clássica, cuja existência a história nos informa – os  romanos, os 

gregos,  os sumérios, os babilônios,  por exemplo – pensaram sobre o direito é o mesmo que 

os juristas modernos pensam; mas, se a inteligibilidade que se faz hoje presente no conceito a 

que responde a realidade jurídica poderia, ou deveria, estar também no conceito que os 

homens de outras civilizações conhecidas fizeram e registraram, mesmo se dessa 

inteligibilidade não tenham  tido uma consciência reflexiva plena, ou não tenham desenhado 

uma  mesma delimitação conceitual que a epistemologia define hodiernamente.  

                                                 
9 “la source fondatrice de ce qui fait la juridicité du droit positif” Simone GOYARD-FABRE (L´idéalité du 
droit in Les Grandes Questions de la Philosophie du droit positif). Recueil de textes choisies et présentés par 
Simone Goyard-Fabre et Réné Sève Paris: PUF-Questions, 1993, 2e éd. Augmentée. p. 22. 
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Efetivamente, observamos que,  se hoje, no plano epistemológico se faz uma 

diferença entre direito e moral, direito e religião, nas sociedades primitivas, aquelas que 

BERGSON10 designa de “sociedades fechadas”,  as fronteiras dessa delimitação não existiam. 

Como veremos adiante (Capítulo 3.3.4), um dos pressupostos do direito é a consciência 

axiojurígena de todo grupo social, geograficamente determinado, ou seja, o universo dos 

valores vigentes; e a respeito destes – como também no lugar oportuno veremos – deve-se 

dizer que  variam conforme o evoluir da ciência. Se se toma em consideração que em 

qualquer situação histórico-cultural, uma só é a realidade jurídica, sobre a qual afloram as 

variadas formulações epistemológicas, se por outro lado, se leva em conta que variadas são as 

formulações e descobertas científicas, bem como as epifanias axiológicas decorrentes 

daquelas, compreende-se que a ciência do direito acompanha necessariamente as diversas 

vicissitudes do evoluir cultural  de cada civilização, tanto no que se refere ao conhecimento 

dos problemas sociais supervenientes,  como no que diz respeito às técnicas adequadas à 

solução normativa. 

A realidade jurídica que será objeto de nossas investigações, é esta pela qual, 

antes de raciocinarmos sobre ela, antes de formularmos qualquer juízo a seu respeito, já nos 

percebemos por ela envolvidos, sem conseguirmos dela nos despir nem ser despidos; bem 

pelo contrário,  nenhum vivente deseja ser privado, quando dela toma conhecimento mediante 

o  viver onto-social.  

Versando num plano de consideração filosófico, a tese não se restringirá à análise 

histórica ou mesmo hermenêutica de algum filósofo, em particular, ou da doutrina de alguma 

escola de filosofia jurídica, podendo inicialmente afirmar que o ponto de vista que 

construímos e as conclusões a que pretendemos chegar não estão comprometidas com 

qualquer tese ou teoria defendida por algum autor. 

De certo, que partiremos de pressupostos filosóficos fixos e bem determinados, 

sobretudo no que se refere aos pressupostos de natureza metafísica, inclusive e 

necessariamente  crítico-gnosiológica, os quais fomos haurir nas fontes da chamada 

philosophia perennis, consolidada na escolástica medieval, especificamente  da que foi 

exposta por Santo TOMÁS DE AQUINO (1225 –1274)11.  É de se ressaltar, porém, que, 

                                                 
10 Henri BERGSON:  Les Deux Sources de la Morale et de la Religion. Genève: Éditions Albert Skira, 1945, p. 
2; cf. também Fustel de COULANGES.  A cidade Antiga – Estudos sobre o culto, o direito, as instituições da 
Grécia e de Roma. São Paulo : Hemus, s.d. 

11 O testemunho de um filósofo da envergadura de  LEIBNIZ reforça a oportunidade da escolha feita pela tese: 
“talvez me condenem levianamente quando souberem que meditei demoradamente sobre a filosofia moderna; 
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assentada embora sob a perspectiva da construção filosófica do citado pensador medieval, não 

constitui objeto da tese  considerar ou pesquisar  “o direito segundo o pensamento tomista”. 

  Com essa ressalva, pensamos justificar nossa despreocupação por edificar uma 

montanha de citações eruditas, exatamente porque, tal como o Anjo das Escolas, pensamos 

que: “não pertence ao estudo da filosofia saber o que terão os homens afirmado sobre a 

realidade , e sim, como se apresenta a verdade da própria realidade”12. Valeu-nos também, 

nesta opção, o registro feito por Michel VILLEY, no sentido de que  “os homens do século 

XX preocuparam-se mais em definir idéias do que realidades ... tal é a contingência de que  é 

feito o espírito humano, carregando a fraqueza  de com dificuldade atingir a coisa mesma”13. 

  Na perseguição do objetivo escolhido, a pesquisa percorrerá o seguinte 

roteiro: 

 Consideraremos antes de tudo, o direito em sua manifestação fenomenológica, 

como norma, enfatizada em sua natureza onto-social, como algo de plenamente real, que 

envolve no círculo de sua eficácia, inteligências, vontades e fatos e...como princípio de 

causalidade social, operando mutações no palco da coexistência humana, e ainda, 

distinguindo nela um pré-existir na mente do legislador e uma ação transeunte na consciência 

da coletividade (Capítulo 3.1–3.2.3). 

A tese distingue ainda na realidade direito-norma um movimento dialético, 

enquanto direito-em-potência, tanto no momento de norma abstrata, quando  por ela se exige 

que algo deve ser efetivado – se e quando as condições previstas se fizerem presentes no 

                                                                                                                                                         
dediquei muito tempo às experiências da física e demonstrações da geometria, e bastante tempo estive 
persuadido da vacuidade destes entes, retomados afinal quase à força contra minha vontade, depois de eu próprio 
ter procedido a investigações que me levaram a reconhecer  não fazerem os nossos modernos justiça devida a 
Santo Tomás e a outros grandes homens daquele tempo, e haver nas opiniões dos filósofos e teólogos 
escolásticos bem maior solidez do que se imagina, desde que delas nos utilizemos com propriedade e no lugar 
devido”. Discurso de Metafísica. Trad. de Marilena de Souza Chauí. Em Os Pensadores Newton – Leibniz. São 
Paulo: Editor  Victor Civita ( Abril Cultural) 1979, p. 127. – Cf. sobre a philosophia perennis, Pierre SECONDI: 
Philosophia Perennis: atualidade do pensamento medieval, Petrópolis: Vozes, 1992; Fernando Arruda 
CAMPOS. Tomismo Hoje. São Paulo: Edições Loyola,1989. 

12 Tomás de AQUINO,  De Caelo et de mundo, 22. NB – Os textos originais  da obra de Santo Tomás, 
tanscritos nesta tese, foram extraidos da Opera Omnia disponível através de CDROM, e Microbookstudio 203, 
http:// sophia,unav.es/alarconamicis/ctopera.html. Recognovit ac instruxit Enrique Alarcón automato electronico   
A.D.MMI. ; os textos latinos da Summa Theologiae , são extraídos das Edizioni Paoline s.r.l, Milano: 1988. Em 
todas as citações a tradução fica sob nossa responsabilidade; no que se refere aos textos da Summa Contra 
Gentes,  serviu-nos também de apoio a tradução de Odilon MOURÃO, com revisão de Luis  A. de BONI,  Co-
edição, em 2 volumes, da Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, Universidade de Caxias do Sul 
Livraria Sulina Editora.1990. 

13 Michel VILLEY: “les hommes du XXe siècle sont-ils dressés à definir plutôt que des choses, des idées.... 
L’esprit humain est ainsi fait, il a cette faiblesse qu’il atteint mal à la chose même” Questions de Saint Thomas 
sur le Droit et la Politique. Paris: PUF Questions.1987, p. 130 . 
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tempo –, como  no momento de norma concreta , quando um  fato, previsto 

condicionadamente, se faz  concreto na sua individualidade temporal  (Capítulo 3.3.1–3.3.2)  

e  direito-em-ato, quando o bem normado se faz realidade, seja mediante a conduta juriforme, 

seja mediante as conseqüências de natureza constritiva. 

Conseqüente com o entendimento de norma como um ser real e como princípio de 

causalidade social (Cap3.2–3.2.2), a efetividade será considerada pela tese como 

exteriorização de um suporte  ontológico, palpitante  na consciência coletiva;  diremos, 

mesmo, que a efetividade é a norma em carne e osso, em espírito e  em corpo, em epifania 

axiológica, não um simples conceito ou simples “sentido objetivo” de um ato psicológico, 

desvinculado da fonte da que é e para a qual seria sentido. 

As concepções formalistas do direito, seja a que se designa de formalismo 

jurídico, seja a que é conhecida como formalismo deôntico, são consideradas pela tese como 

inconciliáveis: a primeira, porque uma norma sem conteúdo definido falharia ao pressuposto 

teleológico que justificaria sua existência, e a segunda, porque situada fora do plano 

ontológico da norma considerada como princípio de causalidade (Capítulo3.6–3.7). O 

equívoco implicado na chamada “falácia naturalista” vem analisada pela tese, logo após o 

Capítulo que trata da raiz ontológica do direito (Capítulo 4.4). 

Defende a tese que a norma jurídica tem uma especificidade, que a diferencia das 

normas éticas, religiosas e técnicas, não apenas enquanto visualizada pelas autoridades de que 

procede – ratione fontis –, como  também enquanto visualizada na  finalidade a que se destina 

– ratione finis – e ainda, considerada em sua eficácia – ratione virtutis (Capítulo 3.4). 

Entendemos que na definição da especificidade da norma jurídica (Capítulo 3.5) deverá 

encontrar sua razão de ser o labor interpretativo dos hermeneutas. 

O Capítulo destinado a discorrer sobre a manifestação fenomenológica do direito 

encerra-se com a descrição da politicidade (Capítulo 3.8), afirmada como característica da 

norma jurídica, tanto porque a perfectibilização que atribui à especificidade da norma jurídica 

tem por horizonte axiológico a perfectibilidade do homem, apenas enquanto  integrante da 

cidade, como porque,  a perfectibilização do homem enquanto integrante da cidade está 

condicionada  à ordem dentro da  polis, ordem que tem por causa formal a força coercitiva do 

poder (revestindo-a de coercitividade) e, por um motivo a mais, porque a politicidade delimita 

o âmbito de sua eficácia à sujeição  do destinatário apenas ao poder dominante dentro das 

fronteiras políticas de sua convivência. 
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Descrito o direito como fenômeno presente em todas manifestações da vida 

humana social, passa a tese a pesquisar a raiz ontológica dessa atuação na sociedade. Propõe-

se a tese encontrar essa explicação no considerar as causas que poderão ter determinado esse 

fenômeno (Capítulo 4.1–4.3), o que entende ter conseguido, em pesquisando a causa final – o 

para quê -  e a causa eficiente -  o por quê - do direito, investigação que encontra resposta na 

tendência também ontológica por encontrar o preenchimento e a colmatação da mesma 

indigência na concreção de certos fatores que se encontram incubados nas condutas dos 

homens, uns dos outros. Entende o autor que a natural limitação  humana é arrastada por uma 

tendência para crescer em sendo, tendência que designa com a expressão perfectibilidade, 

conceito no qual se identifica a verdadeira causa essendi do agir humano. Considerando que 

da consecução dos bens, que podem colmatar a perfectibilidade que está por baixo da 

indigência humana,  e que estão incrustados na possível e normada conduta dos coexistentes, 

uns dos outros, resulta tanto o permanecer no existir como o existir melhor, adota o autor a 

expressão, originariamente empregada por MESSNER, de “fins existenciais”, (Capítulo 4.2). 

Importante para o contexto das diversas questões anteriormente descritas, está a 

análise do que considera como causa essendi do agir humano (Capítulo 4.3),  a saber, por um 

lado, colher nas condutas uns dos outros os bens perfectibilizantes de que tem falta e, por 

outro, enriquecer o próprio existir pessoal com a satisfação de repartir com os outros de suas 

circunstância algo dos bens que enriquecem a própria personalidade. Tal explicação encontra 

apoio no princípio largamente invocado no período escolástico e que, consoante informa 

GARRIGOU LAGRANGE, foi herdado de PLOTINO (205–270) e de DIONÍSIO (século 

IV)14, a saber, que o bem é, por natureza, expansivo:  Bonum est essentialiter sui diffusivum15. 

As conclusões colhidas no Capítulo anterior impõem a inferência lógica de que o 

direito não é um fenômeno climático ou geográfico ou mesmo mero produto do homem ou da 

sociedade dos homens – mas efeito do urgir que emerge da própria natureza de cada homem 

concreto (Capítulo5). Para tal inferência impõe-se a necessidade de um esclarecimento sobre 

o polêmico conceito de natureza, bem como sobre os pressupostos metafísicos que permitem 

tal inferência, obtida  mediante a abstração da realidade fenomênica acessível a toda 

inteligência.  Declinando  da  visualização  de  natureza no sentido meramente cosmológico, a  

                                                 
14 São DIONÍSIO, o AEROPAGITA, a quem durante a idade média se atribuíram obras místicas de grande 
autoridade, morreu martirizado no século I. Existe hoje unanimidade quanto à origem apócrifa desses escritos 
que devem ter sido escritos no século IV.  

15 Reginaldo GARRIGOU LAGRANGE. De Deo Uno – Commentarium in Primam Partem Sancti Thomae. 
Bibliothèque de la Revue Thomiste. Paris: Desclée de Brower & Cie. 1938, p.390. 
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tese, fiel à sua metodologia de escafandrista, imerge dentro da realidade bruta dos fenômenos, 

até distinguir uma fonte nuclear, da qual brota todo movimento existencial de qualquer ser 

singular (Capítulo4). Assumindo que nessa fonte nuclear, de que brota todo movimento 

substancial, consiste o que se entende por “natureza”, a tese desvenda, através das tendências 

originais da natureza da  pessoa humana a promulgação de uma Lei que, de maneira idêntica, 

se manifesta em todas as pessoas, tornando-as determinadas a buscar, com o seu agir, a 

satisfação das suas tendências ontológicas, lei que tem recebido da tradição cristã a 

designação de Lei Natural,  atribuindo-lhe porém, um sentido diferente do que fora atribuído à 

mesma expressão por filósofos pré-cristãos (Capítulo 6). 

Enfatizando que o conceito de Lei Natural se não confunde com a noção  

conhecida por Direito Natural, reconhecendo a relação de analogia que se distende entre as 

noções de Lei Natural e lei jurídica (Capítulo6.2), a tese passa a explicar o processo que torna 

acessível o conhecimento dos preceitos da Lei Natural, mediante  intuição e análise das 

tendências que a Lei Natural incrustou nas naturezas individuais de todos os homens (6.3), e a 

identificar na compatibilidade e na incompatibilidade, respectivamente, das condutas com as 

tendências da natureza a diferença entre as noções de bem e de mal moral (6.3.1). 

 Particularmente importante a distinção que a tese faz entre bem ontológico, 

simplesmente, e bem ontológico que é ademais bem moral, considerando este como um 

acidente daquele e enfatizando, nessa distinção, o fundamento para o preceito fundamental da 

Lei Natural, de fazer o bem e de se evitar o mal. O autor da tese considera que na Lei Natural 

está a fonte, não só da ordem normativa do direito, como também da ordem normativa da 

moral, encontrando-se o existir humano envolvido simultaneamente por ambas essas ordens 

normativas, sendo a do direito, ora uma determinação, ora uma aplicação da ordem normativa 

da moral (6.3). 

Considerando a natureza dos muitos bens que, como fins, condicionam o existir e 

o agir humano, o autor verifica, com Santo TOMÁS DE AQUINO, uma tríplice ordem de 

bens que, atuando como fins, explicam a indigência da condição humana: há fins, 

determinados por bens que condicionam a própria conservação  no existir de todos os seres 

substanciais, ao lado de  bens que condicionam a conservação de cada espécie animal, sendo 

esta categoria de bens  comum aos homens e aos irracionais e, finalmente, uma terceira 

categoria de fins, que são específicos dos seres racionais, encontrando-se na especificidade 
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dessa categoria de fins o fundamento para distinção entre bens ontológicos e bens morais, 

entre bens jurídicos e bens morais (Capítulo 6.3). 

 Uma vez afirmado (no Capítulo 3.4) que o direito-norma destina-se a promover a 

perfectibilização da pessoa no plano da intersubjetividade política (citadina), mediante a 

conduta uns dos outros, a tese passa a analisar (Capítulo 7) que fatores são determinantes de 

perfectibilização, considerando, como tais: 1) o instinto de socialidade, 2) a edificação do bem 

comum, 3) os bens visualizados pela consciência coletiva como valores, 4) a 

imprevisibilidade do livre arbítrio e, ainda, 5) o Poder social que, como energia ebuliente, 

emerge da consciência axio-jurígena da sociedade. 

Posicionando-se entre o mecanicismo, de um lado, que vê na sociedade,  apenas 

uma soma de indivíduos e relações autônomas, e de outro, o organicismo, que suprime as 

individualidades, absorvendo-as no grupo nacional, eliminados tanto  os fins particulares 

como o valor intrínseco das pessoas em si e a instrumentalidade do Estado em face do 

indivíduo, a tese considera a sociedade como produto simultâneo da natureza e da razão, e 

como tal, necessária para a realização da pessoa, possuindo interesses que são superiores aos 

interesses individuais, porém, não como fim, e sim, como meio (7.1.1–7.1.1. 4).  

A natureza do  Estado vem descrita na tese como um termo de analogia com o 

organismo biológico,  enquanto  a estrutura estatal apresenta-se como uma analogia com a 

pessoa humana, na medida em que o Estado se relaciona,  ab extra  com outros organismos da 

sociedade internacional e, internamente, com os indivíduos, em razão dos quais existe 

(Capítulo 7.1.1.8 – 7.1.1.9). 

 Na descrição do bem comum, como fator determinante de perfectibilização da 

pessoa, a tese, na linha da tradição tomista, considera-o como uma entidade plurissubstancial, 

objetivado pelo instinto de sociabilidade, esse que promove  a convergência de uma 

multiplicidade de pessoas (Capítulo 7.1.2.1 – 7.1.2.2).    

Posição original, e como premissa para conclusão a que a tese pretende chegar, 

presume o autor haver assumido na conceituação do quarto fator determinante de 

perfectibilização, a saber, o Valor, entendendo-o como entidade verdadeiramente real,  não 

sendo, entretanto, um ser individual, porém, complexo, visto que assenta sobre duas 

realidades interagentes, a saber, de um lado a sensibilidade e consciência coletiva de um povo 

em face de bens, intuídos como condicionantes de perfectibilização e, de outro, a angústia 

agônica coletiva pela propugnabilidade de tais bens, enquanto ameaçados de impedibilidade 

pela imprevisível decisão do livre arbítrio dos sujeitos agentes (Capítulo7.1.4.1 – 7.1.4.6). 
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Na explanação do quinto fator condicionante de perfectibilização da pessoa, a 

saber, o Poder social, a tese conceitua-o como energia coletiva que emerge das palafitas das 

vontades individuais, convergentes para a propugnação dos valores colimados e para 

edificação do bem comum.  Distinguindo enfaticamente entre poder e agentes do poder, a tese 

considera o poder social como causa formal da sociedade,  – e para caracterizar este “sentido 

social” do poder, que será explicado no Capítulo 7.1.5, a tese grafá-lo-á  com letra maiúscula  

sempre que for empregado para significar uma instituição, como sejam Poder Constituinte, 

Poder de Reforma, Poder Originário, Poder Derivado –  na medida em que é, em virtude dessa 

energia que unifica as vontades em torno de valores comuns, que a multidão se faz ordem e a 

sociedade se solidifica em Estado (Capítulo7.1.5.1): a tese defende que o surgir da energia 

coletiva tem por causa e razão de ser a efetivação dos valores, que a consciência coletiva 

exige sejam revestidos de coercitividade normativa (Capítulo 7.1.5.2 – 7.1.5.4).   

Marcando a diferença que deve ser levada em conta pela ciência jurídica entre 

Poder – como energia social da consciência coletiva do grupo – e agentes do Poder social, o 

autor pretende desfazer o equívoco do que tem sido  designado como jurisfação do Poder 

(Capítulo7.1.5.5), defendido por Miguel  REALE16, como corretivo da teoria da autolimitação 

do poder pelo direito. Para o autor da tese, o Poder social – que se não confunde com os 

agentes do Poder – é sempre jurídico e não admite gradação de positividade, ficando o 

problema da legitimidade para um plano mais de ordem moral do que jurídica, sendo limitado 

pela efetividade (Capítulo7.1.5.6) . 

 Assentada a tese de que o Poder social é sempre soberano e que soberania 

inadmite rivalidade, o autor entende que o Poder Constituinte, comparado, per absurdum – 

digamos assim – mas numa adequada analogia, com a unicidade de Deus, não admite 

duplicidade, repudia a incoerente divisão entre dois Poderes Constituintes, repudiando, por 

motivos análogos, a teoria de um Poder Reformador, que poderia desfazer o produto de 

soberania do Poder soberano constituinte, redigido em Constituição (7.1.5.7). 

Coligidos todos os conhecimentos pesquisados nos Capítulos anteriores, a tese 

seleciona e especifica os elementos que se fazem presentes no conteúdo de inteligibilidade do 

conceito a que corresponde a realidade direito, onde quer que ela se manifeste, atuando como 

um lastro primigênio, originário, fundamental e essencial em todo conglomerado humano que 

atingiu o estágio de vida organizada politicamente, evidenciando uma identidade, unicidade e 

                                                 
16 Cf. Miguel REALE. Teoria do direito e do Estado. São Paulo: Editora Saraiva, 1984, p. 81. 
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universalidade de natureza, precisamente aquilo que corresponde ao que vimos denominando 

de quid jus (8.2). Entende o autor que, como individuação desse quid jus, que é idêntico e uno 

em cada natureza singular humana, pululam formas de normatização variadas e variáveis, 

consoante as epifanias axiológicas, reveladas ou desveladas na diversidade, não só de 

agrupamentos  políticos como também de experiências culturais nos diversificados momentos 

históricos, precisamente o que caracteriza o quid juris de cada grupo politicamente 

organizado. É o que está desenvolvido no Capítulo 8.2, sob a expressão “unicidade de 

natureza do jurídico na diversidade de normatização das opções axiológicas” dos grupos 

politicamente organizados e o fenômeno da pluralidade jurídica. 

Como o primeiro corolário da unicidade, a tese passa a considerar que, se uma 

mesma é a natureza de que emerge o direito, uma mesma é a realidade jurídica (Capítulo8.3), 

explicitando,  a seguir, o núcleo da tese, a saber, o direito como propriedade metafísica do 

existir o humano (Capítulo 8.4). 

Como segundo corolário, a tese considera  insubsistentes as tentativas 

epistemológicas de considerar como subespécies do que seria o direito “gênero”, diversas 

ordens normativas que costumam designar-se como expressões de pluralismo jurídico 

(Capítulo8.5.1): o Direito Canônico, o Direito Internacional, a lex mercatoria, o Direito 

Internacional Privado (Capítulo8.5.1.2– 8.5.1.4). 

Entende o autor que em reforço da tese de um quid jus,   presente em todos os 

povos organizados politicamente, pode ser aduzida a constatação do mínimo múltiplo jurígeno 

comum,  que a tarefa juscomparatista tem evidenciado, desde a antiguidade clássica até os 

progressos da moderna  ciência do Direito Comparado (Capítulo 9.6). 

A temática em torno da dicotomia Direito Natural versus Direito Positivo, tema 

herdado desde a antiguidade helênica e ainda hoje presente em todos os manuais de teoria ou 

filosofia jurídica, recebe da tese (Capítulo9) um tratamento especial, considerando as duas 

principais divisões teóricas, a saber, o Direito Natural da tradição cristã, designado por uns, de 

jusnaturalismo teológico, por outros jusnaturalismo aristotélico, jusnaturalismo antropológico 

e o Direito Natural, extraído dos conceitos apriorísticos da própria razão humana, conhecido 

como jusnaturalismo racionalista, do qual se aproxima o direito das Gentes  defendido pelos 

filósofos da segunda escolástica. Também nessa controvérsia, a tese assume uma posição 

original, coerente com os pressupostos anteriormente defendidos: não existem direitos, mas 

apenas o direito, que é imposição da Lei Natural, presente e racionalmente apreensível 

através das  tendências metafísicas de toda pessoa, e que só é direito, porque é positivo.  
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Entende o autor que há um erro de perspectiva, quando se restringe o horizonte 

epistemológico do direito ao simples aspecto norma; e como conseqüência de tal equívoco, se 

concebem como se existissem dois direitos, que se relacionariam respectivamente  um, como  

causa e outro, como  produto, ou como se um viesse do céu (teologal) e outro viesse da razão 

humana (racional), um que seria princípio de  validade do outro, um dotado de hétero-eficácia 

(a força do Estado), outro condicionado à opção da consciência moral e destituído de eficácia. 

No que se refere ao problema da definibilidade do fenômeno  jurídico, o autor 

defende que o mesmo está contingenciado pela mesma condicionalidade psicológica que 

contingencia a cognoscibilidade do existir. Não constituindo esse palpitante tema, objeto 

primário da tese, dele se ocupa em um como corolário, no Capítulo 10. 

A tese considera como intrinsecamente vinculado ao estudo da natureza do direito 

a natureza da ordem normativa da moral (Capítulo11). Dentro dos pressupostos tomistas, a 

tese infere a especificação da norma de moral, não da consideração dos seus efeitos sobre a 

intersubjetividade social, como sói ser visualizada desde KANT e Christian THOMASIUS 

(1655-1728), mas da sua finalidade, a qual situa na perfectibilização da própria essência da 

pessoa. Daí porque o horizonte axiológico que se reflete sobre a consciência moral da pessoa 

é mais amplo do que o horizonte axiológico da ordem normativa do direito, o qual se 

circunscreve na perfectibilização da pessoa enquanto cidadão, assim como a força persuasiva 

das normas de moral é mais eficaz do que a coercibilidade  exteriormente atribuída às normas 

do direito. 

Entende o autor da tese que a conduta humana não seja propriamente o ”devido-

que-deve-ser-feito”, no qual se constitui o conteúdo específico da norma jurídica, mas tão 

somente a condição, a causa material, instrumental, pela qual o bem normado poderá advir.  

Também não considera como constituindo o “devido que deve ser feito” o ato 

jurídico, o fato jurídico, tanto quanto não o constituem a conduta punível, as circunstâncias 

excludente ou atenuante ou agravante do fato penalmente tipificado. A conduta é um bem 

ontológico, que se situa no âmbito da ordem normativa da moral, mesmo quando se lhe 

atribua, por analogia, o qualificativo de “jurídica”. Daí porque, como diria Gustav 

RADBRUCH, o müssen, esperado pelo direito, só se faz realidade existencial e operativa, se/ 

e depois que/ o sollen se fizer palpitante na  decisão moral da consciência do destinatário da 

norma jurídica. Na perspectiva dos pressupostos da tese, o bem jurídico, tanto quanto o bem 

moral, sempre cavalga sobre a conduta ontológicamente boa, a qual é comandada – em última 

instância – pela decisão da consciência moral. 
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 A conduta é, como se depreende (Capítulo 3.3.3), objeto, sim, da ordem 

normativa da moral e, com certeza, tema de interesse para o estudo da sociologia jurídica. Daí 

não ter o autor levado em consideração a teoria chamada egológica. Já no que concerne ao 

bem que constitui conteúdo da norma jurídica, este se identifica, não com a conduta operativa, 

mas com o “produto gerado por uma tal conduta”. Isto bem se compreende, quando se recorda 

o que ensinou Santo TOMÁS DE AQUINO a respeito da essência do direito. Para ele,  – 

como se verá no devido lugar – o direito não é uma actio justa , mas uma  res justa; e esta, 

outra coisa não  é senão o alvo, o  finis qui, o objetivo especifico para o qual está projetado 

um determinado hábito da vontade, chamado justiça. Aquela virtude que com propriedade se 

tem definido como “vontade perpétua e constante de fazer chegar ao domínio do dono algo 

que lhe é devido”. Quando a justiça se reifica em ação, esta  se atira no rumo de um objeto, 

precisamente  o bem que é devido a um alguém, o direito que constitui o objeto de sua 

atividade.  

Obviamente, a sucessão das indagações para encontrar a fonte do direito, foi 

estudada no Capítulo 4.2, como sendo urgido pelos fins existenciais da própria natureza, 

como resultado obtido por uma busca racional nas fontes da Lei Natural e que se consuma em 

preceito geral e comum, visando o bem de todos. Tal preceito, conforme o ensino de TOMÁS 

DE AQUINO, é produto de uma virtude, chamada prudência17, e que ele definiu como sendo 

”a adequada medida dos atos que se devem praticar, inclusive os conteúdos da lei”.  Mas esse 

tema já fica por fora do objeto da nossa tese. Como por fora fica também o exame da conduta, 

que atua como o veículo, o instrumento de que se serviu o livre arbítrio para transformar em 

realidade existencial a norma, presente  in nuce  da consciência moral individual. Apenas, no 

Capítulo11, que trata sobre a ordem normativa da moral, será considerada a especificação 

moral da conduta punível, porque, na hipótese, por ela se  preserva  ou se deixa de preservar o 

bem jurídico, tutelado  pela norma penal. Para a tese, a especificidade da norma penal está, 

não em preceituar o crime que caracteriza a conduta como punível, mas em puni-la.  

Impende advertir que a tese tem por objeto não o quid juris, o que está vigente de 

maneira diversa em  cada  ordenamento  jurídico e  que,  necessariamente, varia  de povo para  

 

povo, mas o quid jus, que é algo, Uno e Múltiplo, presente na consciência axiológica de todos 

os povos; equivale dizer que  a tese se situa em um nível epistemológico de filosofia, 

                                                 
17 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, 57, art. 4. 
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considerando o seu objeto, não em suas causas próximas e imediatas, como seriam os temas 

estudados pela ciência jurídica, mas nas suas últimas causas,  para além dos fenômenos 

empíricos que lhe servem de ponte, sem se despregar da vivência em que os mesmos atuam18.  

Tendo por objeto um fenômeno humano, que só se faz possível pela evidência da 

coexistencialidade e pela condição de relacionalidade intersubjetiva, a investigação a que se 

propõe a tese, só pode ser adequadamente explicada e aprofundada dentro de uma perspectiva 

gnoseológico-realista, tal como ilustra a gnoseologia aristotélico-tomista19. Inversamente do 

Cogito ergo sum cartesiano – penso, logo existo – optamos por firmarmo-nos num rochedo 

realista: olhando para si mesmo, e para todos os que fazem sua circunstância, o autor verifica 

e declara que:  Coexistens existo ! Ergo juri subsum ! – Existo em coexistencialidade; 

portanto,  existo  envolvido pelo direito. 

Além do método indutivo, que ensejou o procedimento das abstrações sucessivas 

sobre a realidade ontofenomenológica, a tese utilizou o método dedutivo  ao considerar que a 

realidade jurídica, consubstanciada no agir humano, tem por pressuposto a forma peculiar do 

existir concreto dos homens, segundo o aforismo operari sequitur esse, ou seja, o agir 

acompanha a natureza do existir, (no caso, a conduta está condicionada à natureza do existir 

humano) e que esse existir é um “tender para” (esse est tendere20),  uma vez que nenhum 

existente é destituído da tendência metafísica para sair de si pelo agir,21 a tese – repito –  

infere que o  existir humano é um permanente tender para o co-existir intersubjetivo. 

Considerando que esse tender para a perfectibilização dos indivíduos no teatro da 

coexistencialidade é  impulsionado por um élan  metafísico,  que como fonte de todo 

movimento existencial se revela na natureza concreta e singular da pessoa humana, a tese 

                                                 
18  Esta, a concepção de filosofia que vem desde Aristóteles, nos livros I-IV da Metafísica ( tradução de Leonel 
Valandro, Porto Alegre.: Editora Globo, 1969), endossada por Tomás de Aquino ( Summa Contra Gentes, I, 
Capítulo 94) e repetida em todos os manuais de filosofia que partilham da perspectiva tomista. Entre outros cf.  
Jacques MARITAIN. Elementos de Filosofia I- Introdução Geral à Filosofia.  Rio de Janeiro: Livraria Agir 
Editora 1959. 
19 Nota Bene: -  O autor faz questão de advertir  que, sob o títutlo “O direito como uma manifestação do existir 
Humano” apresentou no III Congresso Brasileiro de Filosofia do direito Juridica e Social , celebrado em João 
Pessoa (PB), em 1988, uma comunicação ( em oito laudas datilografadas ) a qual foi incluida no opúsculo  A 
Essência Trinitária do direito, ( Editor Sergio Antonio Fabris, Porto Alegre,1996, pp. 11-17)  e traduzido por 
Rosa Maria Salvi Carvalheira, in  Archives de Philosophie du Droit, Paris: Sirey. tome 35, pp 335. Na presente 
tese, a temática  é outra, a saber ,  “Do conteúdo de inteligibilidade que se faz presente no conceito a que 
corresponde a realidade jurídica ao direito como uma das propriedades metafísicas do existir Humano“, abrange 
um campo muito mais complexo de indagações, premissas e consequências e, sobretudo, num horizonte também 
epistemologicamente diverso, o que se evidencia a partir da presente INTRODUÇÃO. 
20  ”Ser em ato inclui uma tendência a agir. É o significado da fórmula tomista : esse est tendere”  
Etienne.GILSON.  A Existência na filosofia de Santo Tomás.  São Paulo: As duas Cidades, 1962,p. 93. 
21  “ Dir-se-ia que todas as coisas criadas, de certo modo estariam frustradas se fossem destituidas do próprio 
operar,  uma vez que toda coisa existe por causa de seu agir: “Omnes res creatae viderentur quodammodo esse 
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dedica um Capítulo ao conceito de natureza e de suas implicações na exposição de toda a 

matéria.  

  A escolha do tema justifica-se, quando se considera que na solução do mesmo 

reside o problema primordial da Filosofia do direito, quer se considere sob o ponto de vista 

puramente lógico, quer sob o ponto de vista epistemológico. Efetivamente, se se não 

especifica o que se deve entender com o emprego da palavra “direito”, se se não delimita e se 

não se abrange  todo o conteúdo de inteligibilidade que se faz presente na sua conceituação, 

qualquer investigação, de natureza filosófica ou puramente científica, estará fadada a uma 

cadeia de equívocos, ou, como afirmou Victor CATHREIN22, sem que se possua uma 

conceituação clara e precisa sobre o que seja o direito, qualquer estudioso ficará tonto, qual 

um cego em meio de tiroteio.  

 Por outro lado, a escolha do tema se recomenda, sobretudo, porque na solução 

oferecida pela tese encontram resposta as questões que mais agudamente desafiam os 

filósofos e angustiam os operadores do direito, a saber, o problema do direito justo, da 

obrigatoriedade da norma, da relação dialética entre legitimidade e efetividade e sobre o 

fundamento do direito. 

O autor alimenta a pretensão – ingênua ? ... – senil ? ... – juvenil ?... – pretensão 

de que com a sua tese traz uma contribuição nova e inédita para a filosofia do direito, 

concluindo da análise dos elementos que se fazem presentes no  conteúdo  de inteligibilidade 

a que corresponde a realidade jurídica, que o direito é exigência da natureza humana e, 

conseqüentemente, conatural ao homem, não havendo sentido dividir o direito em natural e 

positivo. 

 Sendo tomista a perspectiva gnosiológica em que o autor considera os diversos 

aspectos da problemática jurídica, convém advertir que não se restringe a tese a reelaborar o 

conceito  de  direito,  tal  como terá sido abordado por Santo TOMÁS DE  AQUINO, e não o 

faz, por mais de um motivo: primeiro, porque o Doutor Angélico, não sendo jurista,  embora 

tenha se familiarizado com  as obras dos jurisconsultos romanos, conhecidos em sua época  – 

cita GAIO, ULPIANO, CÍCERO, PAULO, os quais invoca quando se faz oportuno – antes, 

sendo  teólogo, considerou o direito especificamente  naquilo  que  tem  relação  com a Moral, 

identificando-o com aquilo que a tese  designa como “bem normado”, a saber, o suum cuique, 

                                                                                                                                                         
frustra, si propria operatione destituerentur, cum omnis res  sit propter suam operationem”.Santo TOMÁS de 
AQUINO, Summa Theol. I Pars, Q. 105, art. 5.Respondeo. 
22 Victor CATHREIN. Filosofia del Derecho – El Derecho natural y el Positivo,  trad. de Alberto Jardon y 
Cesar Varja, séptima edición. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1958, p. 2. 
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a res justa, o devido que por justiça deve ser feito, não incluindo nessa compreensão os 

demais conteúdos de inteligibilidade que a nossa tese identifica na realidade jurídica, como 

tal;  em segundo lugar, porque na cosmovisão medieval em que Santo TOMÁS DE AQUINO 

viveu,  a Europa ocidental  constituía uma sociedade, unificada por idênticos princípios 

morais  e  idênticas convicções religiosas  – era a res publica christiana – do que resultava 

serem tênues as diferenças entre as esferas axiológicas  temporal e espiritual, equivale dizer, 

entre os valores constitutivos da ordem normativa da moral e os da ordem normativa do 

direito político, e mesmo do direito canônico. Tal circunstância não ensejava o 

desdobramento e a complexidade que o  quid juris  passou a ter após o advento dos Estados 

modernos, por influxo do movimentos renascentista e  da Reforma luterana, e que, permanece 

em potência para novos desdobramentos, sempre que da psicologia humana se puder dizer, 

como disse TOMÁS DE AQUINO, que é faculdade sujeita a mudanças: res mutabilis23.Com 

a advertência aqui feita, o autor quer deixar claro que sua tese não se vincula a qualquer 

compromisso de natureza ideológica ou sectária, mesmo se tratando de quem foi apresentado 

pela a Igreja como “autêntico modelo para quantos buscam a verdade”24. Como vem 

destacado na epígrafe desta tese, o filósofo não jura fidelidade a ninguém, nem a qualquer 

escola, nem mesmo, se ele é tomista, ao texto de Santo Tomás e a todos os artigos de seu 

ensinamento. 

Luis Alberto DE BONI, depois de resumir o pensamento do Angélico sobre a 

ética e a política e destacar a genial capacidade de aproveitar a filosofia aristotélica em 

fundamentando doutrinas de revelação, faz o seguinte comentário :  

Mas nem tudo é tão claro e tão lindo em Tomás de Aquino. Muitos de seus 
textos dizem algo bem diferente a respeito das relações entre os homens. 
Não se pode negar que ele foi homem de seu tempo, de seu mundo cultural, 
e por vezes decepciona, como quando a procura justificar aristotelicamente a 
escravidão, que num passo da Contra Gentiles  ainda lhe parece como 
pertencente à ordem da natureza; ou em suas múltiplas referências à 
inferioridade feminina, em cuja base está a aceitação da biologia de 
Aristóteles. Tais aporias não são apenas dele, só se explicam quando 
somos capazes de perceber a tensão reinante entre os grandes  

 

                                                 
23  “Ratio humana mutabilis est et imperfecta” Summa Theol. I– II, 97,a. 1. Ad 1um. – Sobre o tema da 
cosmovisão medieval e da sua  decomposição, tratou  Leonel FRANCA em  Crise do Mundo Moderno. Rio de 
Janeiro: José Olímpio. 1948  e  em Igreja Reforma e Revolução.  1ª ed. Rio de Janeiro :  Livraria católica. S.d. – 
Cf. Alceu AMOROSO LIMA, em Introdução ao direito Moderno.  2. ed. Rio de Janeiro: Livr.Agir, 1961.  

24 JOÃO PAULO II,  Carta Encíclica  Fides et Ratio. Roma. 1998 Sâo Paulo : Edição Paulinas 
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enunciados teóricos de sua visão cristã da existência e a realidade 
social do mundo em que viveu25.  

A presente tese marca a etapa final de uma idéia que veio evoluindo, desde a 

dissertação com que o autor colou grau de mestrado, na Faculdade de direito da Universidade 

Federal de Pernambuco, versando sobre O Conceito Objetivo do direito. Ali efluíam já, como 

in nuce, algumas premissas reelaboradas na presente tese, num grau de maturação final . 

       As duas tendências opostas, talvez tão antigas quanto a curiosidade filosófica – 

realismo e conceptualismo – permanecem claras nas posições sobre a natureza metafísica do 

direito, como se constatará no  Capítulo 1.  

                                                 
25 Luis Alberto DE BONI.  De Abelardo a Lutero – Estudos sobre Filosofia Prática na Idade Média Porto 
Alegre: EDIPUCRS – Coleção Filosofia. Ano: 2003, p. 124 
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CAPÍTULO 1 

 

DIREITO E METAFÍSICA: 
COMO JUSTIFICAR A INSERÇÃO DO DIREITO NUMA CONCEPÇÃO 

METAFÍSICA 

 

 Esses inevitáveis temas da razão pura, são: Deus, 
liberdade e imortalidade. A ciência cujo fim e processos 
tendem à resolução dessas questões denomina-se 
Metafísica. Sua marcha é, no principio dogmática; quer 
dizer, ela enceta confiadamente o seu trabalho sem ter 
provas na potência ou impotência de nossa razão para 
tão grande empresa26. 

[...] en esta pequeña palabra “es”, la más vulgar de 
todas, empleada en todas partes y siempre, se encuentra, 
pero oculto, hondamente oculto, el mistério del ser, en 
cuanto ser; el metafísico lo hace salir del objeto más 
visual del conocimiento común, va a sacarlo de su 
irónica trivialidade para verlo de frente27. 

Propondo-se a tese atingir e revelar, mediante análise de investigação de todo o 

conteúdo de inteligibilidade presente no conceito a que corresponde a realidade jurídica, que o 

direito é uma propriedade metafísica da pessoa humana, importa esclarecer e definir o que 

entendemos por propriedade metafísica da pessoa humana, o que virá como acréscimo à 

análise que faremos sobre a estrutura ontológica do direito ou  a constituição metafísica do 

mesmo, análise que justificará a sua inserção numa concepção metafísica.  

Impõe-se, destarte, antes de clarificar a natureza real e ontológica do fenômeno 

jurídico, como pertencente ao horizonte epistemológico da metafísica, definir o sentido em 

que o termo metafísica vem sendo aqui empregado, seja  como adjetivo, seja como 

substantivo. 

Empregado como adjetivo, para significar “aquilo que está para além da natureza 

móvel”,  e como substantivo,  para significar a ciência  que investiga o que está para além 

daquele horizonte, o termo “metafísica” foi introduzido por ANDRÔNICO de Rhodes (no ano 

70 da era cristã aproximadamente), tendo-o já recebido de  Eudemo, ao  catalogar os  quatorze  

                                                 
26 Immanuel.KANT, Crítica da Razão Pura, trad. de J.Rodrigues de Mereje.Edições Ouro.s.d, s.l.p.28. 

27  Jacques MARITAIN. Siete Lecciones sobre el Ser. Versión y selección de notas y textos por Alfredo E. 
FROSSARD . Buenos Aires : Dedebec Ed. Desclée de Brower. 1943, p. 127. 
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livros de ARISTÓTELES (384 – 322), cujo conteúdo  parecia-lhe formar uma seqüência 

lógica relativamente aos tratados  sobre a natureza – daí a expressão grega μετα′  τα′ 

ϕυσικα′,  isto é, “o que está para lá da física”. O  próprio ARISTÓTELES, porém, 

desconheceu a expressão, tendo-se  referido ao estudo desses temas como sendo a προτε′  

ϕιλοσοϕια, ou seja, filosofia primeira  

Neste sentido escreveu Santo TOMÁS DE AQUINO:  “Designa-se metafísica, ou 

seja, transfísica, visto que o seu estudo nos é ensejado após a física, considerando-se que é 

partindo dos seres sensíveis que a nós é oportunizado atingir os seres não sensíveis”28.   

Ainda, segundo o santo Doutor29 o objeto de que se ocupa  a metafísica tem por 

tema a investigação de três assuntos :  

a) as primeiras causas e os primeiros princípios do ser, 

b) o ser enquanto ser e os atributos do ser enquanto ser e,  

c) o que é imóvel e  separado da matéria, diferentemente dos temas estudados pela 

física e pela matemática, os quais  se referem a seres que, de certo modo, estão 

sempre condicionados à matéria. 

 Com outras palavras: a metafísica, no sentido da tradição tomista  é, uma ciência 

que tem por objeto material a investigação  do  ser, no sentido comum e mais universal, isto é, 

tudo quanto é ente, tudo quanto existe ou é susceptível de existir e, conseqüentemente, as 

propriedades que são comuns a todos os seres. Por este aspecto, se lhe tem dado a designação 

de Ontologia30 , expressão que adquiriu foros de cidadania. 

Foi Christian WOLFF (1679 –1754) quem popularizou a expressão “ontologia”, 

ao dividir o estudo da metafísica em dois ramos: Metafísica Geral ou “Ontologia”, em cujo 

âmbito cifrava-se o estudo das realidades mais universais e comuns ao ente como ente, e 

Metafísica Especial, compreendendo a psicologia, a cosmologia e a teologia natural, divisão 

que, segundo  Maximiliano LIMBOURG, é puramente arbitrária e sem fundamento 

                                                 
28 Dicitur metaphysica, id est, transphysica quia post physicam discenda ocurrit nobis, quibus ex sensibilibus 
competit in insensibilia devenire. Santo Thomas de Aquino. In Boethium, De Trinitate, Q. 5, c. 1. 

29 Santo Tomás de AQUINO: Commentarium In Metaphysicam Aristotelis. Proemium. 

30 A expressão “ontologia” para significar o que se estudava sob o nome de metafísica, pela primeira vez foi 
empregada, segundo informa FERRATER MORA, por Rudolf Goclenius, em 1663,. sabendo-se que  João B. du 
Hamel, em 1684 dividiu o estudo da metafísica em ontologia, etiologia e teologia e que antes dele, J. Clauberg (+ 
1665), conforme outros João Caramuel de Lobkoviz havia sugerido que, “sem inconveniente” se poderia 
designar a metafísica com o termo ontosofia ou ontologia.   Diccionário de Filosofia .  MADRID : Alianza  
Editorial AS, 1988 . Verbete : ontologia.  
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epistemológico31 . Na presente tese, a palavra metafísica será usada no sentido em que foi 

empregada pelos medievais, e à qual corresponde o termo Ontologia.  

A recusa em se atribuir à metafísica a natureza de ciência tem por origem essa 

conceituação de Metafísica Especial, cujo objeto de estudo seria a imortalidade da alma, a 

eternidade do mundo e a essência de Deus. O estudo da metafísica encontra-se hoje 

obnubilado, não só por um plexo de preconceitos ideológicos, como também por colocações 

disparatadas entre si. Por um lado, lemos KANT afirmar que  

a razão humana, sem que esteja movida por uma vaidade de uma onisciência, 
senão simplesmente estimulada por uma necessidade própria, marcha sem 
descanso algum para questões que não podem ser resolvidas pelo uso 
empírico da razão, nem por princípios que dela emanem. Isso sucede 
realmente a todos os homens, logo que a sua razão começa a especular; por 
isso a Metafísica existiu sempre e existirá onde esteja o homem32.  

Atribuído a KANT transmitiu-nos J.K.FEIBLEMENN o seguinte depoimento: 

No que concerne à metafísica, parece que perdemos a coragem de fazer a 
investigação das verdades metafísicas. Verifica-se em nossos dias um como 
indiferentismo em torno desta ciência, a ponto de parecer que as pessoas se 
gloriam, ao falar com tal desprezo das pesquisas metafísicas da natureza, 
como se se  tratasse simplesmente de pesquisar o sol. Entretanto, a 
metafísica é verdadeira e autêntica filosofia. (Ficar-se-ia suficientemente 
surpreso em saber que o autor desta observação é  KANT, e que a citação é 
extraída de sua introdução à Lógica?)33. 

Já outra  é a linguagem acrimoniosa, com que exarou a seguinte avaliação: 

Toda arte falsa, toda ciência vã tem o seu tempo de duração; pois acaba por 
aniquilar-se a si mesma e a sua mais elevada cultura constitui 
simultaneamente a época da sua decadência. Este momento chegou agora 
para a metafísica: prova-o o estado em que ela caiu em todos os povos 
cultivados, quando aí se estudam com todo o ardor as ciências de todo o 
gênero. A antiga organização dos estudos universitários conserva ainda a 
sua sombra; uma única academia das ciências, ao propor 
ocasionalmente prêmios, leva a uma e outra tentativa nesta matéria, 
mas ela já não se conta entre as ciências sérias e pode julgar-se por si 
mesmo como é que um homem brilhante, a quem quisesse chamar um 

                                                 
31  Maximiliano LIMBOURG SJ. Quaestionum Metaphysicarum Libri Quinque.  Oeniponte (INSBRUCK) 
Sumptibus et typis Feliciani Rauch. 1893. P. 3. – Cf. também Joseph DONAT Summa Philosophiae Christianae 
– III Ontologia.  Insbruck: Feliciano Rauch, 1921. P. 16 

32 Immanuel.KANT Crítica da Razão Pura. Trad. de J.Rodrigues de Mereje. Edições Ouro. s.d.,s.l., p.39 

33 “En ce qui concerne la métaphysique, il semble que nous ayons perdu le courage de faire l´investigation des 
vérités métaphysiques. On fait preuve, de nos jours, d´une sorte d´indifferentisme envers cette science, de sorte 
que les gents semblent se glorifier en parlant avec d´autant de mépris des récherches métaphysiques de la nature 
que s´ils s´agissent simplement de fouiller le sol. Et cependant, la métaphysique est vraie et authentique 
philosophie (serait-on assez surpris de savoir que l´auteur de cette rémarque est Kant, etr que la citation est tirée 
de son introduction à la Logique? “ J.K.FEIBLEMANN. Le Domaine de l´Ontologie finie. In Les Etudes 
Philosophiques. Paris: Presses Universitaires. 1954, n.Juillet-Sept., p. 337. 
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grande metafísico, aceitaria este elogio bem intencionado, mas dificilmente 
invejável para alguém34. 

Mais: por influxo do criticismo kantiano, os ambientes científicos e filosóficos 

excomungaram qualquer menção à metafísica, cercando-a de generalizado preconceito. 

Importa advertir que a  metafísica, no sentido tomista, tem como objeto formal, 

isto é, o particular aspecto sob o qual investiga o objeto material, o ser enquanto ser, e não, 

Deus, nem a imortalidade da alma, nem a liberdade. O conhecimento de Deus é objeto de 

ciência teológica, conhecimento fundamentado na revelação; a imortalidade da alma, bem 

como a liberdade ou, mesmo a eternidade do mundo, constituem aspectos do ente 

particularizado. Na metafísica, a noção de Deus surge como inferência das noções de ser, 

apreensível pela inteligência humana, mediante um processo de abstração eidética. E não há 

possibilidade metafísica nem gnosiológica de se abstrair do ser, em sua concretude empírica, a 

causa entium,  a causa de que todos os seres derivam. Sem dúvida, depois de atingir, pelo 

escalonamento dos argumentos cosmológicos, demonstrados já por ARISTÓTELES, a 

inferência de uma Causa primeira dos seres atingíveis pela experiência, teremos, por 

necessidade gnosiológica,  que atribuir também a tal Causa primeira, que faz os seres serem, a 

mesma noção de ser, sem contudo conseguirmos, racionalmente atingir se este ser é algo, 

como é algo todo ser de nossa experiência natural. Antes, mais fácil será inferir que tal ser não 

teria essência, – entendida esta como “talidade de ser”, medida de perfeição existencial –, 

inferência que já fora percebida por AVICENA (980 –1037)35. Tais temas, porém, estão por 

fora da nossa tese; a referência aos mesmos, se impõe, pela necessidade de declará-los como 

não constituindo objeto da metafísica, tal como esta foi entendia pelos medievais e 

escolásticos. 

Por outro lado, levando-se em consideração que o objeto da metafísica, ao se 

ocupar das mais elevadas divisões do ser, transcende todas as categorias do que forma o 

universo do inteligível, do que é e do que pode ser (o ente, a coisa, o algo, o uno, o 

verdadeiro, o bem, os gêneros, o ato, a potência), não hesitou Olivier BOULINOIS em 

afirmar que a metafísica é a ciência do “transcendental”, tomando a expressão, num sentido 

                                                 
34 Immanuel.KANT. Prolegómenos a toda a Metafísica Futura que queira apresentar-se como ciência. 
Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Textos Filosóficos edições 70.sd.. p.165 

35 No Comentário ao I livro das Sentenças, Santo Tomás  referiu-se a tal posicionamento de Avicena : “Quidam 
dicunt, ut Avicena [ Libder de Inteligentiis] et Rabbi Moyses [ I,c.57-58 ] quod res illa quae Deus est, est 
quoddam esse subsistens nec aliquid nisi esse in Deo est: unde dicunt est sine essentia. Cf.J.- L. MARION. Saint 
Thomas d’Aquin et l’Ontothéologie  In  Revue Thomiste, Janv.-Mars  Toulouse: École de Théologie , 1995, p. 
60. 
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bem diverso do que foi  empregado pela critica kantiana36.  Considerando que a expressão 

“transcendental” aparecerá, repetidas vezes, na exposição desta tese, julgo importante 

transcrever aqui o esclarecimento feito por RAEYMAEKER sobre o verdadeiro sentido em 

que a tese emprega a expressão : 

A palavra transcendental aqui se emprega no sentido que lhe dão os 
escolásticos, sobretudo depois de Soares, para designar a extensão 
absolutamente universal de certas idéias, como a idéia de ser. 

O verbo latino “transcendere” emprega-se, na linguagem escolástica para 
indicar que um termo supera outro porque pertence a uma ordem mais alta. 
Neste caso há uma diferença de ordem e não somente de grau, e é impossível 
passar de um para outro por um desenvolvimento em linha contínua. Neste 
sentido Deus “transcende” a criatura e o espírito “transcende” a matéria. No 
mesmo sentido a idéia de ser “transcende” os gêneros, as espécies, porque 
sua extensão, que o engloba totalmente, é irredutível à extensão limitada das 
espécies e dos gêneros, equivale dizer que é impossível passar 
progressivamente da extensão das categorias para a extensão ilimitada da 
idéia de ser. 

A palavra transcendente será reservada para uma realidade que transcende a 
outra; por exemplo Deus é o Ser transcendente. A palavra trnscendental será 
empregada para qualificar as (idéias) cuja a extensão englobe totalmente; por 
exemplo, as idéias transcendentais do ser, do uno, do verdadeiro, do bom37. 

A citação se justifica, sobretudo, em se considerando que,  a partir de Kant, a 

expressão “transcendental”  passa a ter outro significado, a  saber, o significado de noções 

derivadas das formas a priori da razão; inclusive, a metafísica será por ele definida como a 

ciência construída a partir das formas a priori da razão38. 

Sabe-se também que a metafísica tem recebido no decorrer da história outros 

sentidos, tais como, ciência do absoluto, ciência do imaterial, ciência do incognoscível, como 

descreve adequadamente entre outros, JOLIVET39, sentidos que não são acolhidos em nossa 

tese. 

Perseguindo como escopo investigar os primeiros princípios e as primeiras causas 

do ser enquanto ser e os atributos do ser, bem como  os seres separados, importa ressaltar que 

o conhecimento metafísico não parte do ideal, de algo pressuposto ou imaginado como 

                                                 
36 Cf. Olivier BOULINOIS, Quand commence l’ontothéologie? Aristôte, Thomas d’Aquin et Duns Scot,  In 
Revue Thomiste, CIIIe année – t. XCV – Nº 1, janv-mars 1995,  TOULOUSE:  École de Théologie,p.97. 

37 Louis de RAEYMAEKER, Filosofia del Ser – Ensayo de Síntesis Metafísica. Madrid: Biblioteca Hispanica 
de Filosofia Editora Gredos. 1956 p. 43. 

38 “Chamo transcendental todo conhecimento que em geral se ocupe não dos objetos, mas da maneira que temos 
de conhecê-los, tanto quanto possível ‘a priori ‘. Um sistema de tais conceitos se denominaria”  Filosofia 
transcendental”. Immanuel KANT, Crítica da Razão Pura, Introdução  VII, p. 42. Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes e outros Escritos. São Paulo. Martin Claret. 2002. 

39 Régis JOLIVET, Traîté de Philosophie, III Métaphysique. Lyon: Emmanuel Vitte Editeur.1955, p. 9 ss. 



 41

aprioristicamente  injetado na razão humana, mas da constatação e contemplação do real 

concreto. Reproduzimos, por esclarecedora a, observação de Jacques MARITAIN : 

O ser, objeto do metafísico, o ser  enquanto ser, não é o ser particularizado 
das ciências da natureza, nem o ser vago do senso comum, nem o ser 
desrealizado da verdadeira lógica, nem o pseudo ser da pseudo lógica,  mas 
sim o ser real em toda a pureza e amplitude de sua inteligibilidade própria ou 
de seu mistério próprio. È o ser que palpita nas coisas, em todas as coisas: 
estas transmitem seu tênue murmúrio à inteligência; não o confiam, porém, a 
todas as inteligências,  mas tão somente àquelas que sabem ouvir, porque 
aqui também é verdade dizer: Qui habeat aures audiendi, audiat: o que tiver 
ouvidos para ouvir, que ouça. (Mt. 11,15)40. 

Pressupõe a metafísica que nada chega ao intelecto, senão partindo dos sentidos – 

Nihil in intellectu nisi prius in sensu . Ou, como diz o ANGÉLICO, “é natural ao homem, 

subir, através dos objetos sensíveis aos inteligíveis” e que “todo nosso conhecimento tem 

início nos sentidos”41. No labor de investigar a essência e as primeiras causas  das coisas que 

se lhe deparam aos sentidos, a inteligência percorre três degraus  de abstração. 

Num primeiro degrau, a inteligência abstrai de sua consideração,  a indumentária 

material que envolve o ser,  – a materia signata quantitate –, essa que, como “o ser 

concretado à qüididade sensível“ – ens concretum quiditati sensibili42,   na expressão 

atribuída a CAJETANO (1468–1534)43 – atua como princípio de individuação, conservando  

a matéria sensível.  

Para  bem se justificar a inserção do direito numa concepção metafísica, impõe-se 

destacar a diferença essencial que caracteriza  o objeto da metafísica, o das ciências da 

natureza e o da ciência matemática, bem como o método que se oferece para chegar aos 

resultados procurados em cada plano de ciência. 

 Admitido que toda ciência propõe-se atingir o conhecimento de algum ser 

mediante o conhecimento de suas causas, verificamos que a inteligência, condicionada num 

mundo  empírico  e circunscrita por  uma  barreira de matéria, no afã  de encontrar o objeto de  

 

                                                 
40 Jacques MARITAIN, Siete Lecciones sobre el Ser.Versión y seleccion de notas y textos por Alfredo E. 
Frossard.Buenos Aires: Dedebec Ed. Desclée  de Brower. 1943.p75 

41  Santo TOMÁS DE AQUINO “Est autem naturale homini ut per sensibilia in inteligibilia veniat; omnis nostra 
cognitio a sensu initium habet”. Summa Theol. I Pars, q. I, art. 9. 

42  Santo TOMÁS DE AQUINO Proemium in De Ente et Essentia,  

43  Tomás de Vio, conhecido mais como Cardeal CAIETANO, um dos mais famosos comentadores de Santo 
Tomás de Aquino, é citado por Maritain, em Siete lecciones sobre el Ser. 
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sua investigação, qualquer que seja, terá, antes de tudo, que fazer abstração das notas que 

individualizam o tal ser apreendido, a fim de desvelar no mesmo, aquilo que é comum a ele e 

a outros que se lhe igualam em espécie. Em linguagem escolástica, se diz que o filósofo da 

natureza, inicia o seu trabalho, desvestindo o ser de toda a indumentária material que o 

envolve, desconsiderando aquela matéria delimitada pela quantidade  que o individualiza”  

como um algo determinado ou um alguém dentre os demais “algos”, ou alguns, e fixando sua 

atenção apenas na consideração da matéria sensível, debaixo da qual palpita todo ser. Dito de 

outro modo, no plano da ciências naturais, o cientista desconsidera estes ossos, esta carne que 

é deste Chico ou daquele Raimundo,  atendendo apenas para os ossos, a carne, os músculos 

naquilo que  têm de sensível e que não são privativos de qualquer indivíduo. 

Quando o cientista, diante do ser quanto, perceptível pelos sentidos externos, faz 

abstração também dessa matéria que é sensível e dela guarda apenas aquilo que serve de 

fundamento para a quantidade, diz-se que ele conserva sob sua consideração apenas a 

“matéria inteligível”. Ante a presença de inúmeros triângulos, por exemplo, uns de madeira, 

outros de metal, o cientista afasta de sua consideração a condição de metálica ou lígnea dos 

triângulos, ou a consistência argilosa de múltiplos tijolos ou a propriedade cítrica de múltiplas 

laranjas – numa outra hipótese exemplificativa – preservando e conservando deles apenas 

aquilo que faz que sejam triângulo, a saber, a composição quântica de três ângulos retos, e 

daqueles materiais qualificantes de laranja ou de tijolo,  apenas o quanto que deles resta na 

imaginação ou memória. Diz-se que  no plano da investigação matemática, o cientista 

desconsidera qualquer tipo ou espécie de matéria sensível, segurando-se apenas na matéria, 

enquanto serve de fundamento para as quantidades, três, mil, etc., por meio dos quais opera os 

cálculos matemáticos. A tal resquício de materialidade, que fundamenta os quantos e os 

números, tem-se designado de “matéria inteligível”. O matemático opera com quantidades  a 

que correspondem ontofenomenologicamente matérias indefinidas qualitativamente,  asiladas 

nos sentidos internos e na memória. 

 O metafísico, diante dos entes concretos, nos quais o cientista abstraiu a 

consideração do ente enquanto concreto quantificado, o ser individualizado por uma 

determinada matéria que se não confunde com outra, e dos quais o matemático abstraiu, 

também racionalmente, a matéria sensível, para trabalhar apenas com a matéria inteligível  – 

com auxílio da qual elabora seus cálculos racionais – o metafísico afasta de sua consideração, 

também a matéria inteligível, qualquer sintoma de materialidade e  isola, racionalmente, no 
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ser real, a sua condição ou o fato de “algo que é “, de “algo enquanto existe”, de “algo 

enquanto é algo”. 

A esfera de consideração metafísica  fixa-se sobre “aquilo que um ente é” (e que 

se designa de essência),  ou sobre o “estar sendo” que envolve e informa, um ser qualquer, 

dando-lhe “ser-em-atualidade”  (o que se costuma designar de existência) bem como sobre  as 

propriedades últimas transcendentais do ser, propriedades que são de todo ser enquanto é 

algo, a saber, sua unidade, (o ser enquanto ser é uno e indiviso, pois, não é  possível que algo 

seja e não seja ao mesmo tempo, no mesmo gênero), a sua bondade, (todo ser, enquanto é, 

carrega perfeição capaz de  provocar apetibilidade), a sua veracidade   (todo ser, enquanto é, 

colmata a receptividade da inteligência para apreendê-lo como sendo e inconciliável com o 

não-sendo), o “seu estar-para-ser-outro-algo” (potência subjetiva), o “seu estar-para-receber-

outro-algo” (potência passiva), o seu “estar-para-operar-outro” (potência ativa), o seu estar-

em-outro” (acidente)44. 

Na verdade, a metafísica tem por sujeito de sua investigação aquilo que constitui a 

primeira intuição do intelecto: o Ser. “Tudo o que o intelecto apreende, como sendo a noção 

primeiríssima, na qual estão  implicadas todas as demais noções, é o Ente” – observou o 

ANGÉLICO45. A própria noção do ”nada” pressupõe uma “ausência do ser”,  e com uma 

particularidade:  não propriamente aquilo que  é, mas aquilo que é; não tanto aquilo que um 

ser, em sendo, desenvolve de perfeição existencial – e esta foi a perspectiva essencialista da 

visualização aristotélica – ousia – mas o  “estar-sendo” do ser que “é alguma coisa”. 

Importante enfatizar, mais uma vez, que na perspectiva realista, em que 

consideramos o processo pelo qual se atinge o objeto da metafísica, em se dizendo que 

abstraímos da matéria, em suas sucessivas camadas de percepção inteligível, não dizemos que 

separamos o existir, mas tão somente “as condições materiais” do existir. Com palavras de H. 

D. GARDEIL: 

O ser que é objeto da metafísica, é o ser eminentemente concreto. O 
metafísico é, no sentido pleno da palavra, o mais realista dos sábios, quer 

                                                 
44 Cf Francisco SUAREZ, Introducción a la Metafísica (1a de las Disputaciones Metaphysicae) Versión 
castellana por A. Adúriz,S .I. Introducción de I. Quilles, S.I. Colección Austral. Buenos Aires – México : Espasa 
– Calpe Argentina,S.A. Sección II, p.70.   

45 Illud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quo omnes conceptiones resolvit est ens. 
Santo Thomas de AQUINO. De Veritate, Q. 1, art., 1. – “Primo enim in conceptione intellectus cadit ens.”Idem 
Summa Theol. I Pars, q. 5, art. 2. 
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quando considera do ponto de vista do ser a universalidade das coisas, quer 
quando se eleva aos mais reais dos objetos: os espíritos puros e Deus46. 

Na contemplação do ser enquanto ser, o ser que palpita no âmago de todos os 

objetos atingíveis por nossa apreensão intelectual, verifica-se uma diferença necessária, 

quando observamos nos seres algo que permanece, enquanto sobre ele constatam-se mutações 

atingindo a qualidade ou a quantidade; na verdade, há o ser, com um núcleo de essência 

imutável, permanente, – a que se dá o nome de substância, - e há, inerentes à substância, a 

quantidade e certas qualidades que nela se apoiam e que se designam com o nome de 

acidentes. 

 Não tendo existir próprio, os seres conseqüentes das mutações da substância, 

deles se diz adequadamente que são  ente de um ente – ens entis –, acessório que pode 

desaparecer, sem que disso resulte desaparecer  a própria substância que lhes serve de suporte. 

Essa variação quanto ao modo de ser (modo, digamos, transcendental de ser)  induz a razão a 

distinguir, nos que são, essa dúplice modalidade: seres que “são em si” e seres que “somente 

são em outro”. Daqueles se diz  que são substâncias; é o ente no sentido absoluto de ser; ao 

passo que dos que  “são em outro”, se diz que são acidentes, acontecem, podendo ser 

substituídos por outros. 

Importa, entretanto, considerar que há, na categoria dos acidentes, uma distinção: 

há  acidentes que se  dizem comuns e acidentes que se dizem  próprios. Consoante observou 

Maximiliano LIMBOURG47, essa divisão tem sido consagrada entre os escolásticos  Pela 

designação de acidente próprio  – designado pelos gregos de idion – entende-se o acidente que 

convém às coisas de uma mesma espécie, embora a plena força da expressão exija que se 

adapte a todos e a cada um dos seres de uma mesma espécie e que a esses se adapte sempre. 

Enquanto o acidente próprio inere necessariamente à essência da coisa, o acidente, 

denominado comum – pelos gregos symbebekos – inere, não necessariamente na mesma coisa, 

podendo dela ser afastado ou não, sem que se altere por isso a essência; já no que concerne ao 

acidente que é próprio, este não se pode separar do sujeito – como seria, por exemplo, separar 

                                                 
46 “L’être, objet de la métaphysique, est éminemment concret. Le métaphysicien est, au sens plein du mot, le 
plus réaliste des savants, soit qu’il considère du point de vue de l’être l’universalité des choses, soit qu’il s’élève 
aux plus réels des objets: les esprits purs et Dieu” H. D. GARDEIL. Initiation a la Philosophie de S.Thomas 
d’Aquin –IV Métaphysique (1ère édition).Paris: Les Éditions du CERF. 1953, p.19. 

47 “ Solemnis deinceps est scholasticis divisio accidentis in accidens proprium, quod Graeci idion  vocant, et 
accidens  commune quod Graeci symbebekós  vocant. Et proprium quidem illud dicitur accidens, quod rebus 
eiusdem speciei convenit, tametsi plena huius vocabuli vis postulat,  ut omnibus et singulis eiusdem speciei rebus 
ac semper conveniat.” Maximiliano LIMBOURG, Quaestionum Metaphysicarum Libri Quinque . Insbruck 
1883, p.204. 
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da natureza humana a faculdade de falar – sem que a essência do sujeito se destrua. 

Antecipemos que as falhas da natureza acontecem, como diz Santo Tomás de Aquino, ut in 

paucis, “eventualmente”, em poucos casos, em decorrência de uma deficiência orgânica, mas 

que, precisamente porque uma deficiência, afasta-se do que é normalidade, para ser exceptio. 

Daí porque do deficiente se dirá necessariamente que é a-normal, dir-se-á que a faculdade de 

falar foi obstaculada por algo que se interpôs a alguma condição da faculdade. Tão certo é que 

a ciência sempre investiga como tornar exercivel a faculdade de falar, obstaculizada, mas não 

inexistente. 

Na descrição elaborada por Santo TOMÁS DE AQUINO48, acidentes há, que são 

causados pelos princípios “da espécie”, e desse modo são verdadeiramente propriedades, 

atributos (passiones) –, razão porque são conseqüentes a  toda espécie –, e acidentes, causados 

pelos princípios “do indivíduo”. Não hesita em afirmar49, que o próprio, não sendo da 

essência da coisa, sendo entretanto causado pelos princípios essenciais da espécie, situa-se 

numa posição, por assim dizer,  intermediária entre a essência e o acidente50. 

Citando Sylvestre  MAURUS,(1619 –1687)  ensina REMER que  

Em quatro sentidos se diz que algo é próprio, a saber : próprio de alguma 
espécie, aquilo que afeta somente os indivíduos de uma espécie, mas não a 
todos, como por exemplo, ser músico; num segundo sentido, próprio se diz 
do acidente que afeta a todos os indivíduos de alguma espécie, mas não 
somente a esses, como, por exemplo, o ser bípede; num terceiro sentido, se 
diz próprio, o acidente que afeta a todos e somente aos de uma mesma 
espécie, porém, não sempre, como por exemplo sorrir; e finalmente, se diz 
próprio, o acidente que afeta a todos de uma mesma espécie, somente a esses 
e os afeta sempre, por exemplo: ser risível51. 

 Nessa quarta categoria de acidentes próprios, causados – segundo a distinção 

tomasiana – pelos princípios da espécie, a tese considera que “ser perfectível por efeito de 

ação intersubjectiva” – esse intersubjectivae actionis opere perfectibile, –é uma propriedade 

metafísica do existir humano, derivada dos próprios princípios da sua essência humana, dado 

que, somente dos seres humanos se pode afirmar que são susceptíveis de perfectibilização por 

efeito da conduta intersubjetiva: 

                                                 
48 Santo TOMÁS DE AQUINO. In I Sent., Dist. XVII, Q. 1, a. 2, ad 2 um,  Cf. Vincentius REMER. Summa 
Philosophiae Scholasticae – II Logica Maior quae est Lgicae Pars Altera.  Ed. Quarta. Romae. Sumptibus 
Universitatis Gregorianae. 1921.p. 43. 

49 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol.I Pars, q.77,art.1. 

50 Proprium enim non est de essentia rei, sed  ex principiis essentialibus speciei causatur: unde medium est inter 
essentiam et accidens sic dictum. Idem Sum. Theol, , I , Q. 77, art. 1. Ad quintum . 

51 Vincentius. REMER. Vide nota 48. 
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a) e que ademais todos os homens são perfectíveis nessas condições, 

b) que tal perfectibilidade, nessas condições, sempre afetou os homens em 

todas as manifestações históricas de vida em sociedade. 

Para chegar lá, a tese considerará, em primeiro lugar, a matéria sensível do direito, 

em sua manifestação fenomenológica; em segundo lugar, procurará, num segundo degrau de 

abstração, identificar, por baixo do fenômeno social, a juridicidade do direito, como algo Uno 

e Múltiplo, presente no “existir humano de todos os indivíduos”  (omnibus hominibus); num 

terceiro degrau de procedimento abstracionista, considerará a natureza do homem, como raiz 

ontológica do fenômeno jurídico, excursionando pela contingência metafísica de 

perfectibilidade ontológica, imantada pelo processo de perfectibilização como razão de ser do 

existir perfectível, inclusive os pressupostos  desse processo de perfectibilização; processo 

que “é verificável, em toda e qualquer manifestação de vida humana social”  (semper); 

finalmente, esvoaçando já pelo horizonte teleológico  da destinação metafísica da pessoa 

humana, colimará atingir o “para que  existencial”, no qual encontrará explicação de todos os 

contingenciamentos e indagações da realidade jurídica: precisamente o direito como 

propriedade  do existir humano (solis hominibus).  

O adjetivo metafísico é  freqüentemente usado nesta tese para significar as 

propriedades e condições que afetam a pessoa humana desde o seu existir in rerum natura, 

como consectário necessário do estatuto ontológico que predeterminou a estrutura existencial 

temporalizando o seu existir. 

Feitas as considerações sobre o sentido de metafísica, como área epistemológica 

de nossa investigação, consideraremos, a seguir, qual a extensão conceitual da realidade 

social, designada “direito”, deixando para o Capítulo 8.4 a demonstração de que seja o direito 

uma propriedade metafísica do existir humano. 
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CAPÍTULO 2 

 

POLISSEMIA DO VOCÁBULO  “DIREITO” E TOMADA DE POSIÇÃO 
CRITICOGNOSIOLÓGICA 

  

Ao nosso século está faltando uma definição do direito, na 
verdade, a respeito dele temos uma como pletora de 
definições. O termo  foi desintegrado em uma 
multiplicidade de sentidos heteróclitos52.  

Novamente podemos, por um instante, rejubilar-nos por 
haver encontrado a unidade do universo, apenas para 
suspeitar que o que encontramos talvez nada tenha a ver 
com o macrocosmo ou com o microcosmo, que lidamos 
apenas com configurações de nossa mente, a mente que 
projetou os instrumentos e submeteu a natureza às suas 
condições no experimento – impôs à natureza as suas leis, 
na frase de Kant – e, nesse caso, como se realmente 
estivéssemos nas mãos de um espírito mau que escarnece 
de nós e frente à nossa sede de conhecimento, de sorte que, 
sempre que  procuramos aquilo que não somos, 
encontramos somente as configurações de nossa mente53.   

Aquela filosofia que atribui às coisas particulares 
imediatas, ao impessoal, uma realidade no sentido de 
independência e de íntimo e verdadeiro ser para si, bem 
como aquela outra que afirma não poder o espírito 
conhecer ou atingir  verdade sobre a natureza da coisa em 
si, imediatamente se vêm refutadas pelo comportamento da 
vontade livre para com tais coisas54. 

Circunscrevendo-se, pois, como dito acima, o campo da presente investigação aos 

vários fenômenos a que se tem aplicado a palavra “direito”, impõe-se percorrer os diversos 

sentidos com que tal expressão costuma ser empregada, a fim de colher neles, qual abelha 

laboriosa, a essência que sob angulosidade variada e analógica, poderá fazer-se presente. 

Também nisto emparelhamo-nos com a metodologia do ANGÉLICO, o qual, sempre que 

empreende pesquisa sobre  o sentido de  uma  palavra,  não costuma  concluir  numa definição  

 

                                                 
52 “Manque à notre siècle une définition du droit, parce qu’il en est une pléthore. Le mot droit s’est désintégré 
en un foisonnement de sens hétéroclites”. Michel VILLEY. Questions de Saint Thomas sur le Droit et la 
Politique.  Paris:  Presses Universitaires de France. 1987. p.111 . 

53 Hannah ARENDT A Condição Humana. 10º Edição. Trad. Horacio Lafer. São Paulo Editora Francesa 
Universitária. p299. 

54 HEGEL,  Princípios da Filosofia do direito. Filosofia do direito. Lisboa: Guimarães Editores  (Coleção 
Filosofia & Ensaios) 1986, p.55,n.44. 
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única. Assim é que, louvando-se na autoridade de Isidoro, admite que o direito deriva de 

justiça, e neste aspecto, harmonizando-se com os jurisconsultos romanos, os quais 

escreveram: “Todo aquele que se propuser dedicar-se ao  estudo do direito, previamente  terá 

de saber de onde deriva a palavra direito. Na verdade, o direito –  jus – é assim designado, 

porque  derivado de justiça”55.  

Seguindo a mesma técnica de argumentação, Santo TOMÁS DE AQUINO 

chamava a atenção para o recurso da linguagem humana que, inadvertidamente costuma usar 

uma mesma palavra para significar situações entitativas análogas, tais como para significar a 

causa eficiente, o efeito ou mesmo a causa instrumental de um mesmo ente; recurso 

lingüístico que, se designa como metonímia. E ele mesmo, o Angélico fez referência a um 

direito divino, como contradistinto de  um direito humano,  observando ademais, que  por 

direito também se entende a arte de encontrar e decidir o justo, o lugar onde se diz o direito e, 

finalmente, direito, aquilo que é entregue por aquele que faz o julgamento56. A tese se 

defronta, pois, com a problemática da polissemia que envolve a expressão “direito”, 

problemática que terá de ser considerada como o Leitmotiv de qualquer curiosidade 

jusfilosófica.  

A expressão direito é usada na linguagem corrente, significando norma ou lei pela 

qual se exige dos integrantes de um grupo, ou se proíbe, sob coação, determinada conduta; 

como título de exigibilidade, que nasce para alguém, quando ocorre  no tempo um fato que a 

norma estabelece como pólo de causalidade jurídica – a este sentido  corresponde quando 

alguém diz:  “eu quero o meu direito”, ou então: “se é de direito, que se faça isso ou aquilo”; 

ou ainda: “isso é um direito que lhe assiste”; ou quando se diz: “dê-se a cada um o seu 

direito”. direito é usado como adjetivo significando o que está adequado às normas jurídicas 

ou aos paradigmas de justiça ou aos padrões de moralidade, vigentes em algum grupo social, 

como  quando  diz alguém: “isso não é direito”, ou, “ele fez direito” ou, ainda, “ele é um 

homem direito”, a saber, correto, justo. Emprega-se direito como adjetivo substantivado, 

significando a conduta normada, que se diz: “isso é o direito, o correto”. Às vezes, se usa para 

significar os valores jurídicos ou, até, os valores para-jurídicos, valores consagrados em certa 

comunidade, para os quais se pede que sejam normativizados: é o que hodiernamente se tem 

                                                 
55 Juri operam daturum prius nosse oportet unde nomen juris descendat. Est autem a justitria appelatum”.  
Digesto., I.I.I . 

56  Tomás DE AQUINO Summa Theologica. I Pars, q. 79, a. 13;  II-II,  q. 57, a. 1; cf. George KALINOWSKI.  
Le Fondemment du Droit d’après la Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin In  Archives de Philosophie 
du Droit  t, XVIII, Paris: Sirey, 1973, p. 70 
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chamado “direito alternativo” ou “direito achado na rua”. direito pode significar o conteúdo 

de decisão judicial, a qual vale como norma para as partes envolvidas na relação litigiosa; ou, 

mesmo, quando o juiz aplica as sanções legais, punitivas ou restritivas de liberdade (como 

sejam, condenações criminais, tributárias. constitucionais ou administrativas ou os regimentos 

processuais e procedimentais). Assim, o juiz e o tribunal afirmam “esse  é o direito”, ou na 

conclusão  de  um  raciocínio hermenêutico, quando se conclui: “o direito está aqui”, ou, 

quando se declara o dever jurídico que resulta do fato previsto em lei, como quando se diz: “o 

direito é que o cônjuge condenado pague a pensão alimentícia”, ou quando se diz que “é 

direito-dever do titular do poder público punir e não absolver o delinqüente culpado”, ou que 

é “de direito que o contribuinte  pague os impostos apurados”.  

Finalmente, usa-se com freqüência a  palavra “direito” para significar a ciência 

que trata do  direito, ou ainda, um determinado  sistema de normas – codificadas ou 

consuetudinárias – que regem grupos sociais nacionais ou regionais: fala-se, então, em direito 

romano, direito continental, direito anglo-americano ou em common law, ou direito brasileiro. 

E ainda se costuma fazer referência ao direito, como se consistisse em um gênero comum a 

duas espécies diferentes, que seriam um, o Direito Positivo, outro, o Direito Natural. E não se 

pode esquecer, ademais, a expressão moderna dos chamados “direitos humanos”. Com a 

palavra “direito” se pode também significar a arte de pleitear algo tido como justo, assim, por 

exemplo, entre os romanos Celso dizia que o direito é arte do que é bom e eqüitativo – ars 

boni et aequi 57.  

Freqüentemente hipostasia-se como sendo “o direito” a aspiração de grupos 

sociais por encontrarem solução normativa para os conteúdos axiológicos que se vão 

desvelando à consciência coletiva. Fala-se então que “o direito deve” ou “deveria” fazer algo 

para resolver certos impasses na sociedade, como se existisse um alguém chamado direito, 

que estivesse encarregado de executar deveres. Ou então, quando se diz que “o direito regula 

a sua própria criação” ou o sistema jurídico é visto como uma substância, na medida em que 

dele se diz que se autoalimenta, que se movimenta por si só. Em sentido parecido, tem-se 

falado sobre a crise “do direito”.  

 Como terá o leitor verificado, se a respeito de todas as realidades supra 

aludidas se pode aplicar a palavra “direito”, nenhuma delas corresponde adequadamente à 

compreensão exata e total do conceito “direito”. Correspondem todas a aspectos parciais da 

                                                 
57  Digesto. I, 1, 1,  §1o. 
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realidade, designada também como “juridicidade”. Lembrando Michel VILLEY58 que a 

polissemia é a regra de nossa linguagem ordinária, deixou explicada a constante mobilidade 

do sentido dos termos principais;  dai a plurivalência do termo “direito”.  

Também entre os romanos a realidade jurídica foi significada mediante expressões 

diferentes e sentidos variáveis. Lex, jus e fas, ora se equiparam como sinônimos, ora guardam 

sua especificidade. Consoante informa-nos José Reinaldo de Lima LOPES59, para os 

romanos, a lei é uma manifestação objetiva do jus declarado por qualquer das autoridades, 

desde o imperador até os prudentes, passando pelos magistrados, enquanto o jurisconsulto 

PAULO identificava o jus  com o que é bom e eqüitativo. A partir do imperador 

JUSTINIANO (482–565), o jus passa  a ser considerado como produto da justiça. Na 

apreciação do citado autor, o se dizer no Digesto que ninguém transfere mais direito do que 

tem, pode-se entender de forma objetiva que ninguém transfere mais quinhão do que possui. 

Pode-se também argumentar que o sentido subjetivo de direito era totalmente desconhecido 

dos romanos, embora revestido pela palavra dominium . 

A própria expressão directum (ou  derectum), derivado do particípio passado do 

verbo latino dirigere,  e da qual veio para as línguas neolatinas o termo direito, (droit, 

derecho, diritto, recht, right) tornou-se – a informação vem-nos do mesmo autor – mais 

vulgar do que o jus, sobretudo pela influência da religião, ao discernir no direito o que é 

moralmente reto, embora já se conhecesse do dramaturgo PLAUTO (254-184 a.C. 

aproximadamente) a interpelação de um dos personagens da sua comédia Bacchides: ubi est 

directum meum?  

Pela crescente influência do cristianismo, a palavra directum, dada a sua 

conotação moral, passou a ser usada preferencialmente,  a ponto de, – na observação de José 

Reinaldo Lima LOPES – o direito ser tão moral que, se atentar abertamente contra a moral, 

deixa de ser jurídico60. 

De qualquer das acepções acima referidas, poder-se-á legitimamente dizer que 

sejam direito; de nenhuma, porém, se poderá dizer que seja o direito, em toda a extensão e 

compreensão de inteligibilidade que o conceito comporta. O problema que se impõe e que 

                                                 
58 Michel VILLEY. Philosophie du Droit. Les Definitions et Fins du Droit.  2`eme édition.  Paris  DALLOZ, 
1978. 

59 José Reinaldo de Lima LOPES. As palavras e a lei. direito, ordem e justiça na história do pensamento 
jurídico moderno.  São Paulo:2003. Tese apresentada ao Concurso de Livre Docência no Departamento de 
Filosofia e Teoria Geral do direito. Universidade de São Paulo.  
60 Idem, ibidem, p.50. 
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constitui o cerne ou, mesmo, o pressuposto de toda a filosofia do direito reside precisamente 

em identificar e em definir, desvendando-a, em sua compreensão total, aquela realidade 

objetiva, existencial, a respeito da qual se possa, em sentido principal, dizer que seja  “o 

direito”, e, em analogia com a qual, também se possa dizer “direito” a respeito de todos 

aqueles aspectos conceituais parciais, acima aludidos.  

Nessa pesquisa, visando identificar em que realidade se situa o analogatum 

princeps do conceito de direito – o direito por antonomásia, talvez pudéssemos dizer – 

afloram, entre outras, as seguintes indagações: Essa realidade será algo que vem de fora do 

homem ou algo que vem de dentro do próprio homem, enquanto homem? – Será mero 

produto da cultura ou uma como engenharia do Estado? – Será manifestação da natureza do 

homem ou manifestação da arte, no sentido da distinção aristotélico-tomista?61 – Será algo 

que simplesmente acontece ao homem, mas sem o qual o homem poderá passar? – ou que 

poderia, mesmo, nunca ter acontecido ao homem?  

Poder-se-ia ainda fazer alusão à posição cética dos analistas da linguagem, para os 

quais o problema que existe é tão somente sobre o que significa “direito”, isto é, que 

significado tem esta palavra, quando a usamos num determinado contexto. Para estes o direito 

reduz-se apenas a um problema de linguagem62.  

Consideramos aceitável a observação feita por Christophe GRZEGORCZYK, de 

que o problema colocado pela chamada filosofia analítica em direito é o mesmo que se tem 

verificado no campo da ética e da moral: “Se a antiga filosofia se perguntava: “o que é que é 

bom?” – a questão colocada pela metaética cifra-se em perguntar: “que significa o termo 

“bom”? E conclui afirmando que seja mesmo este o problema fundamental da filosofia 

contemporânea63.  

 

                                                 
61  A distinção entre arte e  natureza  foi explicada por João de Santo Tomás nos seguintes termos: “Ratio est, 
quia tam principium artis quam forma per illam producta sunt extrinsecum principium motus. Ars enim est in 
intellectu, intellectus autem non movet naturaliter et intrinsece, sed dirigendo et imperando, qui est motus 
extrinsecus ipsi rei imperatae et directae. Ex parte autem formae productae per artem constat, quod illa est 
principium motus extrinsecum, quia cum sit impressa a directione intellectus per artem, non potest ex vi talis 
principii habere intrinsecam rationem naturae et principii motus, eo quod intellectus non est factivus naturae per 
ideam et artem, nisi intellectus divinus. Quodsi applicando per artem res naturales, id est activas passivis, resultat 
aliqua forma naturalis, id non est ex vi artis applicantis, sed ex vi naturae applicatae...” Philosophiae Naturalis, I 
Pars, art. III  

62 Luis LEGAZ Y LACAMBRA. Filosofia del Derecho.  Barcelona : Bosch, Casa Editorial – Urgel , 51 bis 
1962, pp. 251- 260 

63 Christophe GRZEGORCZYK. La Théorie Générale des Valeurs et le Droit.  Paris: L.G.D.J. - 20. Rue 
Sufflot, p. 36. 
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Ademais convém ainda levar em consideração algo que tem caracterizado a 

tendência do pensamento contemporâneo: Em lugar de se debruçar sobre a realidade que 

existencialmente se impõe  a qualquer faculdade  intelectiva e sobre a qual a metafísica se 

aprofunda  para abstrair a razão última “do existente”, tem-se dado preferência à 

subjetividade que se envolve no aspecto da realidade enquanto parece a um ou a outro, de 

modo, obviamente, variável.  

Esta a observação – que nos parece válida – feita pelo aqui citado autor. Entende o 

mesmo que, tendo centrado a problemática sobre o indivíduo, a filosofia moderna, termina 

por transferir o estudo da realidade objetiva (“aquilo que é”) para o estudo do reflexo que esta 

realidade opera  sobre a percepção individual (“aquilo que se pensa que é”) e  sobre a  

linguagem  ordinária64. 

Concorda com tal apreciação, entre outros, William K. FRANKENA65, para quem 

a filosofia Moral moderna preocupou-se com esse aspecto, a ponto de quase afastar o 

pensamento normativo tal como ele o apresenta. 

Sem dúvida, para o Autor desta tese, que acredita no direito que vige, que 

funciona, que opera e que modifica permanentemente o modo de viver de cada pessoa, que 

movimenta os tribunais nacionais e internacionais, percebe-se primo intuitu  que a análise que 

a Escola Analítica assume constitui uma posição, não apenas antimetafísica, porém 

nitidamente conceptualista, na medida em que reduz a expressão “direito”, se não a um mero 

flatus vocis, à simples exteriorização de um conceito a que  objetivamente, vivencialmente, 

pode não ter  correspondência. 

Já foi advertido por Luís LEGAZ Y LACAMBRA que definir qual seja o 

analogatum princeps no conceito de direito, depende das diversas concepções filosófico-

jurídicas, pois, para as concepções subjetivistas ou personalistas, o direito será, 

fundamentalmente, facultas, será para os normativistas lex e, para os eticistas, aquilo que é 

justo66. Entretanto, resta ainda uma perspectiva de inteligibilidade – e que possivelmente mais 

se  coaduna  com  a  realidade  existencializada em cada pessoa, a saber: – poderá também ser 

                                                 
64  “D´autre part l´ambience philosophique moderne, qui a fait centrer la problématique sur l´individu, a abouti à 
un passage philosophoique de l´étude de la réalité objective (´ce qui est´) à l´étude du reflet de cette réalité dans 
la perception individuelle (´ce qu´on pense qui est´), et dans le langage ordinaire. La métaéthique partage cette 
prise de position” Christiphe GRZEGORCZYK. La Théorie Générale des Valeurs et le Droit.  Preface de 
Michel Villey. Paris: L.G.D.J. 1982, p. 37. 

65 W illiam K. FRANKENA, Ética–curso moderno de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar Editores,1981,p.113. 

66  Luis Legaz Y LACAMBRA. Filosofia del Derecho: Barcelona: Bosch, 1952. p. 259. 
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 uma manifestação da propriedade metafísica do existir humano, tal como são a sociabilidade, 

tal como o Poder, tal como o Valor, tal como, enfim, a perfectibilidade e o impulso de 

perfectibilização entitativa da pessoa humana, enquanto membro da sociedade política. Para 

isto conflui o núcleo da presente tese. 

Considerando que a conceituação do direito está intrinsecamente implicada no 

problema do valor do conhecimento humano, passamos a expor a nossa posição 

críticognosiológica. Na verdade, sendo o direito realidade social, – e, neste sentido, 

poderíamos dizer empírica – a tese não poderia atingir a conclusão pretendida, se marchasse 

pelos meandros de uma ideogenia puramente intra-subjetiva e enredando-se num ontologismo 

tipo anselmiano67. Dois comentários relacionados com o tema agora encetado, parecem 

sugestivos. Referimo-nos  a Hannah ARENDT e a HEGEL, citados na epígrafe a este 

Capítulo. 

 E por ser o direito realidade social, e como tal, agressiva a qualquer inteligência 

discursiva, na investigação do mesmo não poderia o jusfilósofo fechar os olhos, (nem dos 

sentidos nem do espírito), a fim de procurar o ponto de partida do processo investigativo 

sobre o quid rei  dessa realidade, ”enclausurando-se”  num  solipsismo idealista, que, se 

condicionada por um a priori,  não tem voz, nem termos de tradução comunicativa.  

A consideração do direito terá, pois,  que partir da objetividade sensorial, 

assentada sobre entes concretados em sua qüididade sensível – (o ens concretum quidditati 

sensibili, na expressão extraída de  CAIETANO por MARITAIN68), – objetividade sensorial 

que se espraia entre os pólos de um Eu e de um Nós, cuja barreira de singularização, 

(precisamente  a “matéria delimitada pela quantidade), ao mesmo tempo que separa 

individualizando69, cada-ficando (permita-se o neologismo), isto é, fazendo com que, entre os 

indivíduos, o indivíduo seja, ele mesmo, cada um, essa objetividade se estende, como ponte 

para ensejar uma comunicação lingüística.   

Realismo e Conceptualismo: as duas eternas vertentes em que se bifurcam as 

tentativas de solução com que o pensamento humano tem  procurado entender o fenômeno da 

                                                 
67 Santo Anselmo (1033 – 1109). 

68 Jacques MARITAIN, “ Ens concretum quidditati sensibili est priimum cognitum cognitione confusa actuali” 
tirado de Caietano, proeoemium in De Ente et Essentia. In  Siete Lecciones sobre el Ser y los primeros princípios 
de la razón especulativa.  Trad. de Alfredo E.Frossard., p. 36. Buenos Aires : Dedebec Ediciones Desclée, de 
Brouwer. 

69 Indivíduo se diz do que é indivisível em si mesmo, mas dividido de qualquer outro. 
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correlação pensamento X realidade exterior. Qualquer filosofia da linguagem – se admite duas 

cabeças de ponte, com interlocutores se comunicando reciprocamente – enquanto não destruir 

a ponte, apoia-se incondicionalmente sobre o realismo.  

Na investigação do conteúdo de inteligibilidade do conceito a que corresponde a 

realidade jurídica, não satisfaz – como poderia parecer a um DEL VECCHIO70 – pressupor 

uma forma lógica, implícita em nossa mente, pela qual  poderíamos distinguir entre os fatos 

históricos aqueles que merecem o nome de jurídicos, depois de invocar, como prova da 

existência de uma forma implícita em nossa mente, a variedade do múltiplo jurídico, captado 

na experiência. 

Invocando em seu favor o famoso pensamento de Santo Agostinho, a respeito do 

tempo: Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas, (o que traduzido 

significa: “Não queiras sair procurando por fora de ti mesmo; é dentro do próprio homem que 

mora a verdade”), DEL VECCHIO argumentou da seguinte maneira: “reconhecida a 

inutilidade de olharmos para o exterior é o momento de reentrarmos em nós mesmos”71. 

Feita esta observação, concluiu o autor citado:  

A existência de uma forma lógica e universal do direito é-nos provada, –  
convém repeti-lo  – pelo fato da variedade do direito. Se nos é dado 
reconhecer como jurídicas instituições diversas e, simultaneamente, admitir 
que o Direito Positivo é vário e mutável, então é que estamos implicitamente 
baseados em uma noção do direito: o múltiplo pressupõe a unidade. 

Dito de outra forma, temos: Porque entendo a juridicidade que há nas formas de 

relações ditas jurídicas, devo supor que exista uma forma a priori da razão dando-me a noção 

do jurídico. Ao mesmo tempo, é iluminado por essa forma a priori  que me dota da noção de 

juridicidade, que identifico como jurídicas as múltiplas relações jurídicas que percebo no 

mundo. Apenas faltou demonstrar-se que, de fato, existe uma forma a priori na razão, forma 

que me foi dada independentemente de qualquer experiência. 

                                                 
70 Giorgio DEL VECCHIO. Licões de Filosofia do direito. Trad. De Antônio José Brandão. Coimbra: Arménio 
Amado, Editor, Suc 1959, p. 56. – Em (Elcias Ferreira da Costa. Conceito Objetivo do direito 1º edição, Rio de 
Janeiro: Forense 1983,p.14) o sofisma de DEL VECCHIO está resumido nos seguintes termos:  

- a prova de que temos uma forma lógica, universal do direito, é a variedade do múltiplo jurídico; 
- e a razão por que identificamos como jurídico esse múltiplo variável, é a forma lógica do jurídico. 

Resumindo: Da variedade  jurídica do múltipo induz-se a existência de uma forma lógica do jurídico. E dessa 
forma do jurídico, obtida  assim por indução, infere-se a juridicidade do múltipo. 

71  Giorgio DEL VECCHIO. Idem ibidem,  vol. II, Parte Sistemática. p. 54. 
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A tentativa de derivar de um pensamento ou de raciocínios a existência da coisa 

pensada foi o caminho escolhido por Santo ANSELMO DE CANTERBURY para demonstrar 

a existência de Deus. 

Admitindo-se que Deus seja um ser, maior do que o qual nada se pode 
imaginar, e que não seria ser maior do que o qual   nada se pode imaginar, 
um ser a que faltasse a existência, concluiu: portanto, Deus existe. – Non 
igitur potest cogitari non esse quo maius nequit cogitari: Não se pode 
pensar que não exista aquele ser, maior do que o qual não se pode 
imaginar72. 

Ora, do conceito de um ser pensado como existente (plano lógico), não se pode 

inferir a existência real do mesmo. Na sua argumentação o santo Doutor fez um salto do plano 

lógico para o plano ontológico: – porque no conceito de Deus está contida a perfeição 

suprema e a perfeição não seria suprema se não contivesse a existência, segue-se que Deus 

existe. É claro que a existência contida no conceito só é existência real, enquanto concebida, 

enquanto pensada. Muitas coisas podem ser pensadas, sem que se verifiquem na realidade 

ôntica: o Anticristo, por exemplo, uma quimera, o Eldorado, a ilha Utopia de Thomas Morus. 

O argumento Anselmiano foi refutado por Santo TOMÁS DE AQUINO nos 

seguintes termos: 

Nem todos que ouvem o nome de Deus entendem que ele designa algo que 
não se possa excogitar maior; na verdade,  há quem acredite que Deus seja 
um corpo. Admitido, porém, que todos dêem ao nome de Deus a 
significação que se pretende, a saber, de um ser maior do que o qual não se 
pode cogitar, daí não se segue que entendam como existindo na realidade 
ôntica e, sim, que é apreendido pelo intelecto aquilo que é significado pelo 
nome. Nem se pode redargüir que exista na realidade, a não ser que se 
pressuponha que na realidade existe algo maior do que o qual não se pode 
imaginar; hipótese que não é abraçada pelos que entendem não existir 
Deus73. 

O argumento de DELVECCHIO pode reduzir-se ao seguinte silogismo: Só posso 

entender como jurídicas certas relações sociais que percebo no mundo, se pressupuser que 

existe uma forma a priori na razão dando-me a noção de juridicidade. Ora, eu  entendo como 

jurídicas as muitas relações sociais jurídicas ocorridas no mundo. Portanto, existe uma forma  

a priori que me dá a razão da juridicidade do jurídico.Na verdade, não é bem essa a conclusão 

                                                 
72 SANTO ANSELMO. Proslogio, tradução e notas de Angelo Ricci. São Paulo: Editor Victor Civita. Coleção 
os Pensadores Abril Cultural. 1979, p. 120– A respeito do pensamento de Santo Anselmo, pode-se consultar de 
Francesco TOMATIS,  O Argumento Ontológico – A existência de Deus de Anselmo a Scheling. Tradução de 
Sérgio José Schirato. São Paulo: Paulus, 2003.Cf. também Carolus BOYER, Cursus Philosophiae ad usumn 
seminariorum. Volumen alterum. Parisiis: Typis Desclée de Brouwer et Soc. 1936, p.300. 

73 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. Pars I, Q II a. I. 
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lógica e, sim, essa outra : Portanto eu pressuponho a existência de uma forma  a priori  na 

razão. 

O de que se trata na tese é de se identificar que espécies inteligíveis poderemos 

abstrair da realidade onto-social que estamos vivendo, sem destruir, nem pôr entre parênteses 

a sua concretude social, à qual atribuímos a designação de “direito”. Não vamos admitir que, 

ao chegarmos à existência, estivéssemos já  munidos  com essa pré-forma inteligível, uma 

forma etimologicamente  a priori, a qual, “mesmo que não existisse o direito como realidade 

onto-social”, a teríamos na nossa razão, – obviamente  como uma forma inata, já que não 

obtida, quer por percepção empírica, que por processo abstracionista. Tal pressuposto não 

teria como se justificar a não ser  apelando para um postulado: tem que ser assim explicado, 

porquanto, a não ser com tal imposição, se não explicaria “a hipótese” do hiato fenômeno X 

númeno74.  

Tratamos aqui de investigar sobre o que integra o conteúdo de inteligibilidade do 

direito, e não o “como se pode conhecer o direito”75. Partimos da premissa de que o direito, 

como realidade existencial e fenomenicamente apreensível – daí a metodologia 

ontofenomenológica a que de início nos propomos adotar – , se lhe não pode aplicar a 

dicotomia entre fenômeno e númeno, nem admitir o hiato, entre matéria e forma como dois 

mundos independentes76. 

Consoante comentário de Nicos POULANZAS,  

tendo Kant estabelecido uma distinção entre homo noumenon e homo 
phenomenon, o que constitui a verdadeira essência humana é a essência 
numenal comum a todos os sujeitos. Ora, impossível se torna estabelecer, 
nesse nível, relações ontológicas entre uma multiplicidade de sujeitos 

                                                 
74 Em Immanuel KANT, Critica da Razão Pura, Trad. de J. Rodrigues de Mereje Edições Ouro. s.d, s.l. p.130, 
lemos: “Não nos foi difícil fazer compreender como os conceitos de espaço e do tempo, ainda que 
conhecimentos “a priori”, devem, necessariamente conformar-se com as condições formais da sensibilidade, 
existentes “a priori” em nosso espírito, pois que de outra maneira não seriam objetos para nós outros (o grifo é 
nosso);  mas é difícil conceber porque esses objetos devem além disso estar de acordo com as condições que o 
entendimento necessita para a compreensão sintética do pensar.” – À pag. 132, da mesma edição lemos : “Tem 
pois a dedução transcendental de todos os conceitos  a priori um princípio com o qual deve dirigir-se toda 
investigação, a saber: que esses conceitos devem reconhecer-se (grifo nosso) como condições “a priori” da 
possibilidade da experiência (seja da intuição ou do pensamento), que se ache nela”. Já escrevera na página 27, 
da mesma obra e edição  : “Também se poderia, sem recorrer a esses exemplos, para provar a existência de 
princípios a priori em nosso conhecimento, demonstrar que são indispensáveis  (grifo nosso) para a 
possibilidade da mesma experiência, sendo portanto uma demonstração  a priori. 

75 No § 8o  da II Seção da Estética Transcendental da obra citada, lê-se “Para nós é completamente desconhecida 
qual possa ser a natureza das coisas em si, independentemente de toda receptividade da nossa sensibilidade. Não  
conhecemos delas senão a maneira que temos de percebê-las”. Critica da Razão Pura.  Edições Ouro, p.72 

76 Cf. Rudolf STAMMLER. Filosofia del Derecho. Trad. acastelhana de W.Roces, 1a edição. Madrid: Editorial 
Reus S.A.1930,p.12. Giorgio DEL VECCHIO. Lições de Filosofia do direito.Trad. de José Brandão.Coimbrfa: 
Arménio Amado, Editor,Suc.1959, vol. II, p.43. 
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(porquanto, a pressuposição fundamental de uma relação ontológica do Eu 
com o Outro consiste precisamente na concepção do outro enquanto Outro), 
na sua própria alteridade. Essa alteridade não pode ser concebida por KANT 
– sendo a essência humana, comum a todo homem, dada sobre o plano 
numenal – a não ser sobre o plano do homem fenômeno [...] o plano da 
atividade prática do homem fenômeno não constitui para Kant um plano 
significativo fundamental. Toda signifucação tem sua fonte na “torre de 
marfim” do homem númeno, na razão transcendente. É o mesmo que dizer 
que para KANT, toda relação originária com um outro é 
epistemologicamente impossível e praticamente inessencial. Nós não 
podemos jamais atingir o outro ao mesmo tempo em sua alteridade 
manifestada sobre o plano prático e fenomênico e na fonte própria de sua 
significação, na indivisibilidade do seu ser numenal. O sujeito está perdido 
num solipsismo definitivo77. 

 Na verdade, o direito que existe in rerum natura, e que atua na coexistência 

social (tanto a nível dos tribunais, dos parlamentos e da ordem internacional, como nas 

relações intersubjetivas)  é “o direito-realidade-coisa-em-si” e como tal inteligido e percebido, 

se não como uma substância material, mas como um acidente da categoria ação, de certo 

ação, não apenas física, mas ético-social78.  

É conhecida a problemática que Garrigou LAGRANGE  descreve como tendo 

sido levantada  por Fichte, a propósito da construção gnosiológico-criticista. “Na verdade se o 

conhecimento se opera da forma como foi explicada por Kant”, – teria afirmado o discípulo 

de KANT – “a aplicação das categorias subjetivas aos fenômenos exteriores permanece 

arbitrária”. E prossegue: 

Com efeito, por que virão este ou aqueles fenômenos enfileirar-se debaixo 
da categoria de substância, enquanto aqueles outros fenômenos ficarão 
debaixo da categoria da causalidade? Qual a razão por que toda sucessão 
fenomenal, a do dia, a da noite – por exemplo – não aparece como um caso 
de causalidade? – Se, para evitar o arbitrário, se vai admitir o 
reconhecimento, nos próprios objetos exteriores,  de relações de acidente a 
substância, de efeito a causa,  então se está retornando à apreensão 
intelectual do inteligível  no sensível, tal como o concebe a filosofia 
aristotélico-tomista. 

                                                 
77 “Le souci de KANT fut d´établir les lois universelles de la raison qui sont les mêmes pour tout homme. Il est 
amené par ce fait, à établir une distinction entre homo loumenon  et  homo phenomenon. Por KANT ce qui 
constitue la vraie essence humaine, c´est l´essence noumenale commune à tous les sujets. Or, il est impossible 
d´établir à ce niveau des rapports ontologiques entre une multiplicité de sujets, car la présupposition 
fondamentale d´un rapport ontogique du Moi avec Autrui, consiste précisément dans la conception de l`autre en 
tant qu´Autre dans son altérité même. Cette altérité ne peut être conçue par Kant ... que sur le plan de l´homme 
phénomène.[...]Le plan de l´activité pratique de l´homme phénomène ne constitue pas, cepandant, pour Kant un 
plan significatif fondamental et originaire. Toute signification a sa source dans la “tour d´ivoire” de l´homme 
noumène, dans la raison transcendentale”. Nicos POULANZAS. Nature des Choses et Droit.  Paris: Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1965, pp.110-111 
78 Cf. Immanuel KANT. Crítica da Razão Pura. Tradução J. Rodrigues de Mereje. Edições Ouro, s.d., s.l., p. 
73. 
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Poder-se-á, como GARRIGOU  LAGRANGE, questionar ainda: – “quem 

garantiria que, para satisfazer à construção criticista kantiana, o mundo das sensações se 

postará docilmente debaixo das categorias subjetivas (as formas a priori da razão) e não dará 

algum dia a imagem do caos e do acaso?”79.  

O fenômeno jurídico é realidade existencial, e pois, numenal, precisamente 

porque se manifesta, tanto em normas vinculantes de vontades,  em produção de bens por 

condutas normadas, como em aplicação de penas a título de sanção devida ao injurídico 

superveniente, como nas conseqüências que envolvem a liberdadedos homens concretos e que 

lhes alteram o viver. 

Sem dúvida, o direito não estava na primeira linha dos objetivos que 

motivacionaram a Critica da Razão Pura, entretanto, os pressupostos ideogênicos kantianos 

sobre os quais se terá de considerar a res jurídica hão de ser os mesmos ali firmados, de vez 

que não existem no homem faculdades intelectivas diferentes, uma  para conhecer a realidade 

que é objeto das ciências da natureza,  outra para as ciências matemáticas e uma outra para o 

direito, a moral e os fatos sociais. 

Por outro lado, parece justificar  o questionamento que estamos levantando aqui, a 

propósito da gnosiologia  criticista em que o tema tem sido tratado por autores conhecidos 

como neokantistas – STAMMLER80  e DEL VECCHIO81, entre os mais conhecidos – a 

observação feita pelo filósofo de Königsberg, quando diz que  “a razão teve o cuidado de 

prover o entendimento, no possível, de intuições  a priori a fim de facilitar a construção da 

noção de direito”82. 

Ademais,  dogmatizando  que a liberdade é um postulado83 exigido  para se 

                                                 
79 Cf. Réginald GARRIGOU LAGRANGE, O.P. Le Sens Commun – La Philosophie de l’Être et les formules 
dogmatiques. Bruges (Belgique): Desclée de Brower & Cie, 4 ème edition révue et augmentée,  1936, p.64. 
80. Como diz Benigno Mantilla PINEDA (Filosofia del Derecho. Santa Fé de Bogotá (Colombia): Editorial 
Temis S. A. 1996, p. 43) Stammler recomienda el método crítico, o sea, el método kantiano aplicado a la 
experiencia jurídica. KANT mismo no fue tan lejos; se detuvo en lo que se refiere a la aplicación de su método 
crítico, en los umbrales del derecho”. 
81 A propósito de STAMMLER observou Paulo Dourado de GUSMÃO (Filosofia do Direito. 4a edição revista. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 1988, p.44) que o mais Kantiano dos juristas neokantianos ampliou as 
categorias da Razão Pura formuladas por KANT, nelas incluindo o Direito. A respeito de DEL VECCHIO, vide 
supra nota no 70. Se KANT colocou a ética fora da Razão Pura inserindo-a no plano da Razão Prática que impõe 
categoricamente a lei do dever, sem dar esclarecimento sobre o conteúdo da mesma, STAMMLER adaptou esse 
princípio ao Direito construindo formas puras das noções jurídicas, cujas as raízes encontram-se no conceito do 
Direito. 
82  Immanuel.KANT.  Principios Metafísicos del Derecho, Buenos Aires: Americale, 1943. p. 47. 
83 Cf. “Acabamos de referir, afinal, o conceito determinado da moralidade; esta, porém, não a podemos 
demonstrar como algo real nem sequer em nós mesmos e na natureza humana; vimos somente que temos que 
pressupô-la,  ( o grifo é nosso ) se quisermos pensar  um ser como racional e consciente de sua causalidade a 
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poderem explicar as atitudes morais e identificando-a com o próprio direito, KANT, a fim de  

enquadrar no seu sistema copernicano também a res jurídica,  decepou-a em duas camadas: 

de um lado, o quid juris, isto é, o fenômeno jurídico, que ele designa de matéria, e que 

constituiria objeto da ciência jurídica,  e de outro, o númeno, o quid jus, uma forma  a priori  

da razão, aquilo que faz que o fenômeno (normas, as relações jurídicas, a  coexistência de 

arbítrios)  seja realmente jurídico. À pergunta sobre “que é o direito?” – ele mesmo responde: 

Essa questão, a não ser que se queira cair em uma tautologia nem se referir à 
legislação de determinado país ou tempo, ao invés de dar  uma solução geral, 
é grave para o jurisconsulto, tanto quanto para o lógico é a pergunta: que é a 
verdade? Com segurança pode dizer o que é o direito (quid sit juris), a saber, 
que prescreve ou que têm prescrito as leis de determinado lugar ou tempo. 
Contudo, a questão sobre se o que essas leis prescrevem é  justo (quid sit 
jus), a de dar o critério geral por meio do qual possam reconher-se o justo e o 
injusto (justum et injustum), jamais poderá resolvê-la, a não ser que se 
deixem de lado esses princípios empíricos e se busque a origem desses 
juízos somente na razão (mesmo quando tais leis possam muito bem dirigi-la 
nessa investigação) a fim de estabelecer os fundamentos de uma legislação 
positiva possível. A ciência puramente empírica do direito é (como a cabeça 
das fábulas de Fedro) uma cabeça que poderá ser bonita, porém tem um 
defeito e este consiste em  carecer de miolo84.   

Poderíamos dizer, interpretando a citação supra, que a lei ou a norma e o aonde a 

lei ou a norma quer chegar são dois mundos distintos e separados por um abismo:  o primeiro, 

alcançado pela experiência; o segundo, dogmatizado pela necessidade de ser pressuposta.  

Numa tal perspectiva, o fenômeno, isso que Kant designa de  quid juris,  não 

corresponde adequadamente ao   quid rei do direito, não corresponde à realidade  chamada 

jurídica “na plenitude de sua inteligibilidade”. Efetivamente no  quid juris de Kant 

distinguem-se apenas: 

a) uma relação externa e absolutamente prática externa (qualquer que seja o 

objeto) de uma pessoa com relação à outra; 

b) uma relação de arbítrio de um com o arbítrio de outros  

c) o aspecto forma de relação do arbítrio de contratantes, sob o ponto de vista da 

liberdade 85.  

                                                                                                                                                         
respeito das ações, isto é, dotado de uma vontade, e assim achamos que, exatamente pela mesma razão, temos de 
atribuir – ( se quisermos pensar um ser, etc. – Nota do autor )  a todo ser dotado de razão e vontade essa 
propriedade de se determinar a agir sob a idéia de sua liberdade”. Immanuel.KANT, Fundamentação Metafísica 
dos Costumes e outros escritos ,trad. de Leopoldo Holzbach. São Paulo:  Martin Claret. 2002. p. 81. 

84 Immanuel KANT. Princípios Metafísicos del Derecho.  Buenos Aires: Americale, 1943. p.46-47. 
85 Cf. Norberto BOBBIO. Direito e Estado no Pensamento de Emanuel Kant. Tradução de  Alfredo Fait. 
Revisão técnica Estevão Rezende Martins. Brasília: Editora UnB., 1997, p.67-69. 



 60

Daí a sua definição do direito como “conjunto das condições sob as quais o 

arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio de outro, segundo uma lei geral de 

liberdade”86. 

 

 

 

 

Todavia, permanece aporética a  afirmação de KANT, referindo-se à relação de 

conciliação do arbítrio de uns com o arbítrio de outros: “unicamente a razão diz que este é o 

limite imposto à liberdade por sua idéia, e que de fato pode ser contida por ele ou pelo outro. 

Isto é o que a razão proclama como um postulado, que não é suscetível de prova ulterior”87. 

     Equivale dizer que, poderão as determinadas relações jurídicas corresponder 

ou não às formas  a priori do  quid jus;  entretanto, deverão corresponder. 

O direito-liberdade, liberdade que é, – também mediante recurso gnosiológico – 

um postulado necessário  para justificar toda a construção copernicana  do hiato entre o 

fenômeno e o númeno,  exigindo que a noção do direito que adquirimos  pelo vivenciar 

pessoal de cada um, seja adaptado e condicionado àquele mecanismo criticista, esse não é o 

direito objeto da nossa tese, porque não é o direito desse mundo. 

A tese trabalha com a noção tirada da experiência do viver social, compreendendo 

um quid juris, como expressão, geopolíticamente e individualmente multiplicável, do existir 

social e que só é quid juris, se/ e enquanto/ impregnado pelo especificamente jurídico, a saber, 

o  quid jus, como a forma real, existencial, – forma,  entenda-se aqui, no sentido aristotélico 

do termo – que impregna, de modo universalmente igual, e sustenta, como sociais, todas as 

reificações, expressões, encarnações, idiossincrasias de qualquer manifestação de quid juris.   

Neste sentido, a tese utilizou, de início, a distinção vinda de Kant entre quid juris 

(o que é de direito) para distinguir  o que é tido como diversamente jurídico em lugares e 

épocas diversas,  e a expressão – quid jus – (o que é o direito) para significar o Esse 

juridicizans, isto é, o “existir juridicizante“, de que surge  a juridicidade,  que se faz presente 

em toda manifestação de normatividade onto-social, isto é, de todo quid juris. 

                                                 
86 Immanuel.KANT Introducción a la Teoria del Derecho.  Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1954, p. 80 

87  Idem Bidem, p. 49 
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Parece terem sido redigidos para corroborar a nossa perspectiva realista os termos 

com que E. LERMINIER traduziu a onipresença do direito no existir humano: 

O direito é a harmonia e a ciência das relações obrigatórias dos homens entre 
si. Nasceu do comércio dos homens, uns com os outros, do contato do 
homem com as coisas; é ele o sustentáculo da vida humana, da sociedade, 
ou, melhor dizendo, é ele a própria sociedade; nada de mais real e de mais 
vivo. Não pode o homem tocar o homem, influenciá-lo, modificá-lo, 
dominá-lo, possuir as coisas, sem  sentir  que o direito  regula os seus atos 
no relacionamento com os  seus semelhantes, e a sua ditadura sobre o 
universo. É o direito  que reúne os homens, que entretece o liame social, em 
reconhecendo a cada um o que lhe é devido, em tutelando como um tesouro 
a propriedade de todos e de cada um, em disciplinando os sacrifícios 
necessários; em protegendo as opiniões, as doutrinas, as seitas, as religiões, 
sempre e enquanto estas  não ultrapassem o âmbito  que lhe houver sido 
traçado. Planando por cima delas, pronto em punir os excessos temerários, 
as violações da liberdade, da qual se constitui, por assim dizer, a própria 
religião. Quanto a nós, na essência e na natureza do direito, não saberíamos 
como encontrar nem abstração nem ficção: a nossos olhos é a própria razão 
humana revestindo, sobre o teatro do mundo, as formas mais sensíveis88. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 “Le droit est l’harmonie et la science des rapports obligatoires des homes entre eux. Il est né du commerce de 
l’homme avec l’homme, du contact de l’homme avec les choses; il est tenant de la vie humaine, de la société, ou 
plutôt il est la société même: rien de plus réel et de plus vivant. L’homme ne peut toucher l’homme, 
l’influencier, modifier, maîtriser, posséder les choses, sans voir intervenir le droit qui règle ses actes envers ses 
semblables et sa dictature sur l’univers. C’est le droit qui réunit les hommes, qui fait le lien social, en faisant à 
chacun sa part, en gardant comme un trésor la propriété de tous et de chacun, en réglant les sacrifices 
nécessaires; en protégeant les opinions, les doctrines, les sectes, les religions, tant qu’elles ne sortent pas du 
cercle quíl leur a tracé; en planant au-dessus d’elles, prêt à punir les écarts téméraires, les violations de la liberté, 
dont il est, pour ainsi dire, la religion. Pour nous, dans l’essence et dans la nature du droit, nous ne saurions 
trouver ni abstraction ni fiction: c’est à nos yeux la raison humaine revêtant sur le théatre du monde les formes 
les plus sensibles E. LERMINIER” Introduction générale à l´histoire du droit.  Paris, Chamerot. 1935. In Les 
Grandes Questions de la philosophie du Droit – Recueil de textes choisis et présentés par  Simone Goyard-
Fabre et Réné Sève  Paris : Presses Universitaires de France (PUF) . 1993 p. 43. 
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CAPÍTULO 3 

 

MANIFESTAÇÃO FENOMENOLÓGICA DO DIREITO 

 

3.1  Direito-norma: conceituação 

 

Sem dúvida alguma, uma das perspectivas em que é considerada a realidade-

direito, conceitua-o como norma ou sistema de normas, destinadas a regular a convivência 

social. 

Importa, de início, esclarecer o sentido em que usamos a palavra norma. Como já 

foi observado por Antonio Braz TEIXEIRA, o termo norma é dos mais equívocos e 

controversos de todo o pensamento jurídico e toda a reflexão sobre o direito89.  

Segundo Raimundo Miguel,  a palavra “norma”, chamada pelos gregos γνωριμος, 

significava originariamente a régua com que os pedreiros nivelavam a superfície das 

paredes90. Segundo a Enciclopédia Universal Ilustrada Europa-Americana91 por γνωμον 

gnómon designava-se a régua que era conhecida dos operários gregos e romanos, e que 

consistia ordinariamente em duas lâminas ajustadas, formando um ângulo reto, apresentando a 

forma da letra latina L, ou do π grego; era empregada nos trabalhos que faziam os  pedreiros, 

os   marmoristas, os carpinteiros e, em geral, todos os operários que trabalhavam a pedra e a 

madeira ou que estavam ocupados na arte da construção.  

Tomada em sentido axiológico – jurídico ou moral – a norma é estatuto que se 

destina a submeter todas as liberdades de um determinado grupo social a um igual nível de 

comportamentos. Neste sentido, inspirada pela etimologia da palavra, a norma  abrange, ou – 

considerando sob  ótica diferente – podemos mesmo dizer que  se espraia sobre uma 

generalidade de pessoas, cujas condutas se trata de igualar, segundo um mesmo padrão de 

valores  a  preservar.   É de  observar que os gregos davam ainda, metaforicamente, o nome de  

                                                 
89 Cf. entre outros António Braz TEIXEIRA, Sentido e Valor do Direito - Introdução à Filosofia Juridica. 
Lisboa:  Imprensa Geral - Casa da Moeda, p. 104. s.d. 
90 Cf. Nuevo Diccionário Latino Español Etimológico, por Raimundo Miguel e o Marquez de Morante, Madrid, 
Augustin Jubera, 1871. Nota bene: O dicionário Grego – Português  de Izidro Pereira, S.J. Porto: (Livraria 
Apostolado da Imprensa 1984), registra a palavra γνωριμος, com o siginificado de conhecido, notável.  

91 ESPASA-CALPE S.A. Bilbao-Madrid-Barcelona Tomo XXXVIII verbete Norma. 
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canon, (que originariamente designava um pedaço de caniço ou uma barra de madeira, e, por 

metonímia também a régua dos pedreiros), ao juízo normativo que dirige a ação humana92. Á 

luz dessa analogia, DE PLÁCIDO E SILVA conceituou a norma como a esquadria legal que 

vem traçar as medidas necessárias para a  regularidade jurídica do que se pretende fazer93. 

 A tese considera, menos próprio o emprego da expressão norma individual, 

para significar “a conseqüência que sobre um indivíduo resulta  da aplicação do direito 

objetivo ao caso concreto, seja por aplicação judicial ou processo administrativo, seja por 

ocorrência de fatos ou condições previstos em contratos”, os quais se redigem conforme a lei, 

seja por força de regulamentos, decretos ou portarias, de natureza administrativa, como 

instrumentos de aplicação e determinação de lei. A impropriedade pode ser verificada em se 

considerando que, sendo a norma  feita para ser observada e aplicada em todas as situações 

semelhantes, não se pode, coerentemente, identificar o efeito, (isto é, aquilo que resulta da 

ocorrência do fato gerador que determina a causalidade da norma sobre alguém)  com a 

própria norma, em si, a qual, por natureza,  preexiste  ao ocorrer da condição fática descrita na 

sua emissão, bem como as conseqüências por ela estabelecidas a serem aplicadas para os 

casos que vierem a ocorrer. Só excepcionalmente se tem aplicado norma para condutas 

implicados em fatos já ocorridos.   

De igual maneira, se alguém regulando-se pela norma jurídica, assume condições, 

cláusulas contratuais, efetua ato jurídico perfeito, tais situações constituem efeito e 

conseqüências da norma, pela qual estavam autorizados ou legitimados para tal. Nem o juiz 

ao sentenciar, nem o contratante ao se obrigar mediante cláusulas contratuais, nem o 

administrador público ao decidir sobre o poder de polícia, criou norma individual. Por isso 

mesmo, nas sociedades modernas, informadas pelo princípio democrático, vige uma norma 

constitucional, segundo a qual, “ninguém está obrigado a fazer ou a deixar de fazer coisa 

alguma, a não ser em virtude de lei”, podendo, embora, excepcionalmente ocorrer que, nas 

hipóteses da lacuna da lei, uma norma estabeleça conseqüências jurídicas para situações 

criadas anteriormente, em se tratando de condutas. 

 

Na hipótese de lacunas da lei, diante das quais o juiz se vê obrigado a decidir, 

mesmo  aqui  não  tem  o poder  legiferante  para criar uma norma só para o caso não previsto  

                                                 
92 Cf. George KALINOWSKI,  Le Fondemment Objectif du Droit.  In Archives de Philosophie Du Droit, Tome 
XVIII , Sirey 1973, p.71. 
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normativamente, mas terá que, levado pelas azas da analogia, percorrer o ordenamento até 

encontrar a norma, cujo o conteúdo ofereça similitude de relações com as que configuram o 

caso sub judice, não previsto nas letras do ordenamento. Então não se dirá que haja uma 

norma individual, mas uma observância de norma no caso individual. O efeito criador do 

direito dos atos individuais– observou  Jean-Louis BERGEL – não é autônomo; é apenas 

aplicação do sistema jurídico, é a sombra lançada pelas regras de direito no terreno dos 

fatos94.  

 

3.2  Diferença entre lei e norma 

 

Sinônimo de norma é a palavra lei, derivada do latim lex, a qual, por sua vez, tem 

origem etimológica controvertida; para CICERO (107– 43 A.C.)95,  vem de elegere – que 

significa: escolher,  entendendo-se que a lei é preceito escolhido para melhor dirigir a 

atividade humana; para   Santo TOMÁS,  vem do latim ligare, que significa: ligar, amarrar, 

vincular96, e consoante ISIDORO DE SEVILHA (601 –636), citado pelo próprio 

ANGÉLIICO,  lei (em latim lex) deriva de legere97, desde que é lei o acertado pelo povo que 

passa a ser redigido por escrito.  

Embora empregada em sentido analógico na linguagem científica,  o conceito de 

lei  tem, como oportunamente observa  Filippo SELVAGGI98, a sua primeira origem e 

aplicação no campo da vida social da humanidade. A lei, efetivamente, no seu significado 

primário, é um ordenamento da razão para o bem da comunidade, promulgado por quem, na 

comunidade, é o responsável” – consoante uma definição elaborada por Santo TOMÁS DE 

AQUINO99. Entretanto, o  conceito de  lei  passou a ser  também aplicado  para os   resultados  

 

                                                                                                                                                         
93  DE PLÁCIDO E SILVA.  Vocabulário Jurídico, 17a  edição, atualizadores Nagib Slaibi Filho e Geraldo 
Alves. Rio de Janeiro : Editora Forense, 2000. 
94 Jean-Louis BERGEL. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2001 p. 56. 

95 Macus Túlios CÍCERO.  De Legibus,  livr. I. Capítulo II.   

96 ‘“dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum Tomás DE AQUINO “Summa Theol., I-II, q. 90, art. 1, 
R espondeo. 

97  Na I-II, q. 90, art.4, ad 3um diz Tomas de Aquino que ISIDORO, no livro 5, Capítulo 3 das Etimologias “ 
explicou a origem da lei como derivada de legere. “lex a legendo vocata est, quia scripta est”.  

98 Filippo SELVAGGE Filosofia do Mundo-Cosmologia Filosófica. São Paulo: Edições Loyola, 1988, p.317 
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obtidos nas observações a posteriori da natureza. E a razão de tal uso analógico resulta da 

semelhança verificada no exemplo, assim  formulado por F. SELVAGGI, no mesmo lugar 

acima citado:   

Da mesma forma que, vendo um tráfego regular e ordenado de veículos 
pelas estradas de uma cidade, podemos argüir a existência de “leis do 
trânsito”, o qual, a não ser assim regulado, se desenvolveria de “forma 
desordenada e caótica;” de igual maneira, vendo o desenvolvimento regular 
e constante dos fenômenos naturais, podemos afirmar a existência de “leis 
da natureza” ou “leis físicas”.  

Verifica-se, destarte, que lei física outra coisa não é, senão a relação regular e 

constante entre os fenômenos naturais ou a ordem dos acontecimentos, que não ocorrem 

caoticamente, ao acaso ou de maneira caprichosa, mas sempre da mesma maneira, “como se 

“fossem reguladas por uma regra ou lei física determinada.”  

Na explicação de Filippo SELVAGGI, por  influxo do racionalismo e do 

mecanicismo100,  levou-se o principio da legalidade da natureza (no âmbito da física clássica) 

à expressão radical de um determinismo rígido e absoluto, não só no sentido de que  tudo o 

que acontece tem uma causa, mas, ainda, no sentido de que, posta uma causa segue-se 

necessariamente um efeito. De tais princípios seguir-se-ia, de acordo com essa concepção, que 

tudo acontece por necessidade.  

Na verdade, porém, tanto uma como outra dessas afirmativas  são falsas. Como já 

foram contestadas por Santo TOMÁS DE AQUINO, comentando Aristóteles, a primeira 

afirmativa – segundo a qual, tudo que acontece tem uma causa – é falsa, na medida em que só 

se pode afirmar que  tem uma causa aquilo que acontece por si, ao passo que o que acontece 

acidentalmente, não tem propriamente uma causa, visto que, em sentido próprio, não é um 

ente, é acidente; a segunda afirmativa, a saber, que posta a causa, segue-se necessariamente o 

efeito, também essa é falsa, quando se considera que as causas materiais, embora por si 

suficientes para produzir o efeito, podem falhar, não só pela intervenção de causas mais fortes 

e pela ausência das devidas condições, como também, pela intrínseca defectibilidade de toda 

causa material101. O próprio ANGÉLICO corrobora essa  afirmação com  exemplos tirados da  

                                                                                                                                                         
99 “Definitio legis, quae nihil aliud est quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam 
communitatis habet, promulgata “– Summa. Theol. I-II, q. 90 art. 4. 
100 Entre os mais famosos expoentes do determinismo mecanicista, nomeia, Filippo SELVAGGI (Filosofia do 
Mundo-Cosmologia Filosófica. São Paulo: Edições Loyola, 1988, p.332)  Galileo, Newton, d’Alembert, 
Lagrange e Laplace.  

101 Non omnis causa ex necessitate inducit effectum, etiamsi causa sit sufficiens; eo quod causa potest impediri, 
ut quandoque non ex necessirate, producat suos effectus, sed ut in pluribus, quia in paucioribus impediuntur. De 
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natureza. O fogo é causa suficiente para promover a combustão de um dado material. 

Entretanto, se acontecer que alguém jogue água sobre o objeto a se inflamar, fica suspenso o 

efeito da causa. Que nem todo efeito tem uma causa determinada, exemplifica Santo TOMÁS 

DE AQUINO, com o seguinte exemplo. Que Pedro cave um buraco, tem uma causa; de igual 

maneira tem uma causa se um tesouro foi enterrado em algum lugar. Mas, o concurso pelo 

qual Pedro, querendo abrir um buraco, abriu no lugar onde estava enterrado um tesouro, isso 

não tem causa, porquanto, ocorreu acidentalmente. 

Poder-se-á considerar como vindo em apoio do que ensinaram ARISTÓTELES e 

Santo TOMÁS DE AQUINO a moderna teoria da entropia, consoante descreve-a V. de Souza 

ALVES. Ao passo que do determinismo da física newtoniana derivaria um universo em que 

tudo aconteceria precisamente de acordo com a lei102, a entropia ou degradação da energia 

mecânica é um fenômeno de involução. Ela marca precisamente a passagem da forma de 

ordem (arranjo de unidade de multiplicidade de partículas) para a forma de desordem103. Para 

WIENER, conforme aumenta a entropia, o universo e todos os sistemas fechados do universo 

tendem naturalmente a se deteriorar e a perder a nitidez, a passar de um estado de mínima a 

outro de máxima probabilidade, de um estado de organização e diferenciação, em que existem 

formas e distinções, a um estado de caos e de mesmice etc.104. 

Posicionado-se noutra linha de opinião, Obdúlio Lopez VALDIVIA105, entende 

que a morte térmica do universo fundada em fatos de observação irrefutáveis, como a difusão 

da energia desde centros de concentração máxima para regiões menos turbulentas é um fato 

físico que, por sua mesma natureza, se impõe. Isso marca o sentido unidirecional da energia, 

fundamento da lei da entropia, que em um mundo, como o nosso, por necessidade física não 

pode ser outro. 

Por influxo do positivismo jurídico106, costuma-se contrapor o conceito de norma 

                                                                                                                                                         
Malo, q.16, a. 7, ad 14. – Sobre o tema do concurso de causas discorre Alexandre CORREIA, in  Ensaios 
Políticos e Filosóficos. Prefácio de Ubiratan Macedo. São Paulo: Editora Convívio. EDFUSP. 1984, p. 161. 

102 Cf. Norbert WIENER. Sociedade e Cibernética – o uso humano dos seres humanos . São Paulo: Cultrix 
1978. 

103 Cf. V. de SOUZA ALVES, In Enciclopédia Verbo. Verbete: Entropia  

104 WIENER, ibidem p. 14. 

105 Obdúlio Lopez VALDIVIA. Determinismo físico y causalidad. Mexico: Edición limitada a 100 ejemplares. 
Empresa certificada por el Instituto de Normalización y Certificación 1997,p.579 
106 “Filosoficamente, pode-se dizer que o positivismo jurídico caracteriza-se por aceitar que o direito resulta de 
um ato de poder competente, podendo assumir qualquer conteúdo. Ele é auto-referente, é procedimental, é de 
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ao de lei, como se fossem, uma e outra, categorias antitéticas do pensamento: de um lado,  

norma consistiria no que deve-ser-feito pela conduta livre, e de outro, lei seria o que 

necessariamente acontecerá, por força de um determinismo natural. Inspirando-se,  então, no 

determinismo físico acima aludido, e, simultaneamente com ele, consagrando o princípio da 

legalidade da natureza, a saber, que “posta a causa, segue-se necessariamente o efeito”, tem-se   

argumentado  da seguinte maneira:  

Enquanto que na lei se diz: ‘se é A, é B’ (se um corpo é mais pesado que o 
ar e é jogado no espaço  {A}, cai verticalmente no centro da terra {B}), a 
formulação normativa diz:  ‘se A é, deve ser B’ (se um homem, com ânimo 
de prejudicar fisicamente outro, atira-lhe uma pedra e o fere ou mata {A}, 
deve ser castigado com X anos de presídio ou prisão maior {B})107.  

Com tais premissas, conclui-se – erroneamente, é óbvio – que da lei física resulta 

uma causalidade, na medida em que da causa seguir-se-ia  necessariamente um efeito, ao 

passo que na lei jurídica segue-se, não um efeito necessário, não uma causalidade, mas uma 

imputação. Acompanhando nesse particular a orientação kelseniana, Maria HELENA DINIZ 

afirma que não há por que  falar em causalidade jurídica, mas sim em imputação, e, citando 

Miguel REALE, prossegue a professora da USP: 

[...] nós juristas não precisamos de empréstimos lingüísticos, uma vez 
que encontramos na realidade que nos é própria o instrumental lógico 
mais adequado e necessário. Toda vez que um jurista vai procurar na 
casa alheia termos emprestados e expressões técnico-científicas 
peculiares aos matemáticos, biólogos, ele está alienando a imagem do 
direito108. 

Ora, essa colocação em que se univocizam os campos da normatividade jurídica e 

o da legalidade física parte de um duplo sofisma, que assentam, um e outro, sobre dúplice 

equívoco. Primeiro que tudo, importa lembrar que isso a que os positivistas chamam de “lei 

causal” ou “lei física” ou, ainda, com impropriedade maior, de “Lei Natural”, na realidade 

nada tem de “lei da natureza”  ou  de “Lei Natural”109. 

                                                                                                                                                         
certo modo irracional quanto ao conteúdo, à medida que recusa um paradigma externo que configuraria a 
possibilidade de uma matéria necessária.” Assim define João Maurício ADEODATO em Ética e Retórica – Para 
uma teoria da dogmática jurídica.  São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p.195. 
107 Hans KELSEN. Cf. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor,  1962, V. I. p.20; e 
Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes/ Editora Universidade de Brasília, 1990, p. 49.  
108 Maria Helena DINIZ. Conceito de Norma Jurídica como Problema de Essência. São Paulo: RT, 1985, p. 72. 
109 A noção de Lei natural tem um sentido histórico rigorosamente metafísico,  que já fora delineado por 
ARISTÓTELES, assumido por TOMÁS DE AQUINO no século XIII e, sucessivamente, pela filosofia 
escolástica. Adverte  António BRAZ TEIXEIRA, Sentido e Valor do direito. Introdução à Filosofia Jurídica 
Imprensa Nacional Casa da Moeda. p. 128. que ao admitir uma lei divina diferente da lei humana e superior a 
ela, o pensamento de Heráclito teria dado uma dimensão “teológica”  à idéia de  Lei natural, concebendo-a como 
a mais alta norma do processo cósmico, que lhe atribui o seu mais profundo significado e valor. Cf. também W. 
WINDELBAND, Historia de la Filosofia, I. Parte, Mexico-Quito Editorial Pallas, 1944 e Os Pensadores 
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Efetivamente, a chamada por essa corrente de pensadores “lei da natureza” não 

passa de uma formulação verbal, elaborada pelos cientistas para significar o resultado de uma 

indução científica; portanto, uma formulação, feita por homens, para significar, apenas e tão 

somente, a indução obtida após um processo de observação, observação que, tanto poderá ser 

empiricamente verificada e confirmada, como também empiricamente substituída.  Com 

palavras de Gofredo TELES JR., essas leis da natureza nada mais são do que fórmulas 

elaboradas, para revelar em síntese o que a ciência descobriu de constante em tipos ou 

fenômenos ocorridos na natureza110.  

Em segundo lugar, é falso o princípio de que posita causa sequitur effectus, ou 

seja, não se há de falar em necessidade de causação, primeiro porque, como foi demonstrado 

acima, é falsa a tese em se tratando de causalidade metafísica, pois o que aconteceu per 

accidens não tem propriamente uma causa, visto que o acidente não é um ente; e segundo, 

porque, em se tratando de “leis físicas”, formuladas em caráter hipotético por cientistas, como 

resultado da indução colhida da observação empírica dos fenômenos naturais, vale a 

observação feita por Santo TOMÁS DE AQUINO, de que não será por causa do nosso 

afirmar ou do nosso negar, que o curso dos acontecimentos se mudará – non propter nostrum 

affirmare vel negare mutatur cursus rerum111 –, ou seja, não será porque algum cientista 

formulou uma determinada lei, partindo, evidentemente de hipotéticas previsões , que se 

mudará o curso das coisas; o que se há de afirmar – e isso contra os mecanicistas – é apenas o 

seguinte: que todo ser contingente resulta de uma causa; que o princípio da causalidade 

explica inclusive os efeitos, tanto das normas – escândalo para os neopositivistas afirmar que 

a norma exerce uma causalidade  – (vide  sobre  este aspecto Capítulo3.2.2), como das 

condutas  dos destinatários das normas jurídicas, seja quando as adimplem, seja quando as 

infringem.   

Convém considerar-se, em segundo lugar, que outro sofisma é praticado, quando 

se colocam no mesmo plano entitativo a lei física – inadequadamente chamada “lei da 

natureza” – e a lei jurídica, porquanto, ao passo que a lei física é um julgamento dos homens a 

respeito de algo que ordinariamente acontece na natureza e, daí se espera que possa acontecer 

sempre – (a lei física não contém qualquer preceito) – a lei jurídica é, não apenas uma 

formulação gramatical sobre algo preexistente, ou mesmo um julgamento veritativo a respeito 

de conexão de fatos  que se sucedem,  qual   ocorre na lei física, mas um  verdadeiro  preceito,  

                                                                                                                                                         
Originários – Anaximandro Parmênides  Heráclito . 3a  Edição Petrópolis: Editora  Vozes, p. 89, n. 114 – 1989.  
NB. Sobre a Lei natural trataremos no Capítulo 6. 
110 Gofredo TELLES JR. O Direito Quântico. São Paulo: Editor Max Limonad.  6.ª edição,  p. 274. 
111 TOMÁS DE AQUINO,  Commentarium in Perihermeneuticum, lib. 1 , lec. 14. 
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comunicado mediante frases gramaticais, as quais poderão assumir, tanto a forma de uma 

frase condicional – “Se alguém mata, X anos de prisão”, – como a forma de um enunciado 

afirmativo, qual seja: “são eleitores os maiores de 16 anos”, “O Brasil é uma República 

Federativa” – ou outra forma qualquer, e preceito revestido de uma “força de coerção”, 

derivada – pois não? – de um princípio causador de eficácia (como veremos no Capítulo 

3.2.2), e que não é susceptível de veritatividade ou falsidade. 

 

3. 2. 1  Natureza onto-social da Norma Jurídica112 

 

Deve-se  ao poderoso influxo de KELSEN, a generalizada idéia de oposição entre 

ordem do ser e ordem do dever ser, embora, lembre Miguel REALE,  que é na Critica da 

Razão Pura de KANT, que se estabelece de maneira clara e com todo o peso de seu 

significado, a distinção entre ser e dever-ser, entre Sein e Sollen113. Concordando com o autor 

da Teoria Tridimensional do direito, João Maurício ADEODATO observa que para Kant  o 

dever-ser expressa um tipo de necessidade e de ligação, que não ocorre de outra forma em 

toda a natureza114. Numa primeira fase da Teoria Pura do direito de KELSEN, a norma é algo 

que se situa na ordem do dever-ser, ordem que está num plano completamente diverso do 

plano da ordem do Ser. A norma seria  um juízo. Ao plano do “ser” pertence –  conforme 

aquela  teoria – tudo o que é natureza, ao passo que ao “dever-ser” tudo quanto é idealidade, 

conceito, norma .  

Posteriormente, modificou sua doutrina sobre a norma, admitindo uma distinção 

entre proposição jurídica, que seria o enunciado lógido da norma e a norma porpriamente dita, 

em que se conteria um comando, um preceito. Essa posição manteve em a Teoria Genral do 

Direito e do Estado  e em a Teoria Geral da norma juridica.115. 

                                                 
112 Onto-social. Com essa expressão queremos destacar que a Norma tem uma natureza não lógica, porém, real 
e ontológica e que essa realidade faz parte do mundo social, da comunicação e da inter-relação. 
113 Miguel REALE. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 10a edição 1983,  p. 188. 
114 João Maurício ADEODATO, Filosofia do Direito uma Crítica à Verdade na Ética e na Ciência. São Paulo:  
Saraiva, 1996, p. 31. 
115  Lembra Maria Helena DINIZ  (Conceito de Norma Jurídica como Problema de Essência, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 1985, p.66)  que, antes de KELSEN, já no século passado, KORKOUNOV 
sustentava que as normas jurídicas são regras condicionais, que constam de dois elementos: de um lado, a 
definição das condições de aplicação  da regra – hipótese ou suposição – e, de outro, a exposição da regra 
propriamente dita – disposição ou ordem –, podendo ser expressas na formula seguinte: “Se... em consequência... 
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Não obstante tal evolução do pensamento para uma visão realista, a preocupação 

em afastar da realidade jurídico-normativa a atuação de um princípio de causalidade, leva 

KELSEN e seus seguidores a insistirem na diferença entre descrição da norma jurídica (que 

ele designa como regra em vez de norma) e a descrição da lei da natureza. Dai o seguinte 

raciocínio de Maria Helena DINIZ116: 

Se alguém matar uma pessoa, isto não significa que este alguém se encontre 
automaticamente condenado à pena de reclusão de tantos anos. O homicídio 
não produz causalmente a pena ao assassino, pois, por um lado, há 
homicidas que escapam à penalidade e, por outro lado, há inocentes que são 
punidos como criminosos.  

Acompanhando o argumento, Maria Helena DINIZ conclui que, nós juristas, ao 

nos referirmos à conseqüência jurídica, não devemos utilizar a palavra causalidade117.  

O argumento não prova ausência de causalidade. Evidência traduzida no princípio 

aristotélico qúidquid movetur ab alio movetur – , a saber,  tudo que se move, é movido por um 

outro, a causalidade se impõe em toda percepção de contingencialidade. Também a punição 

do inocente como homicida será, de certo, efeito também de uma causalidade; evidentemente 

que, não de norma, pois o inocente não incidiu sob o espectro da norma jurídica, mas efeito de 

falha humana: seja de falha moral (a injustiça consciente  do aplicador), seja de erro de 

avaliação motivado por falácia de acusadores inescrupulosos ou, mesmo, erro do julgador. 

Podemos, sob certa reserva, admitir com Samuel Rodrigues BARBOSA, que as 

normas jurídicas não são entidades a se, mas uma ação comunicativa específica, realizada 

inter homines no mundo, um discurso que apela ao entendimento de outrem e, portanto, uma 

discussão com deveres recíprocos para os comunicadores118.Importante, em face dessa 

colocação ambígua, é observar que a norma,  quando é descrita como norma, inserida que está 

no ordenamento jurídico, vigendo e produzindo efetividade, é norma, no exato sentido da 

palavra e não mera proposição jurídica, a menos que se queira consagrar o conceptualismo, 

segundo o qual as palavras não retratam a realidade, mas apenas o pensamento. Sem dúvida, 

                                                                                                                                                         
ou então”, “Se alguém comete furto, em consequência ele é passível de prisão” . Cf. Hans KELSEN. Teoria 
Geral das Normas , trad. de José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1986. 
116 Maria Helena DINIZ. Conceito de Norma Jurídica como Problema de Essência, São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais. 1985, p.66. p.71. 

117 Cf. Maria Helena DINIZ. Ibidem. p. 72 e também Emmanuel MATTA, O Realismo da Teoria Pura do 
Direito – Tópicos Capitais do Pensamento Kelseniano. Nova Alvorada. 1994; Fábio Ulhoa COELHO, Para 
entender Kelsen. 3º ed. São Paulo: Max LIMONAD.1999. 
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se a hipótese for de “descrição de um  projeto de lei, ou de um anteprojeto, ou de um modelo 

doutrinário”, teremos então a descrição de algo que não é norma, e aí  sim, valeria dizer o que 

dizem alguns: a sanção ou o dever jurídico afirmado seria mera conseqüência, imputação. 

Entretanto, se se trata  da norma que é comunicada e  promulgada, da sua enunciação resulta, 

não mero imputar, porém, uma verdadeira causalidade jurídica, pois muita coisa se altera na 

realidade fática social, depois que um fato incide no tipo pré-selecionado pela norma. 

 

3.2.2  Norma jurídica: princípio de causalidade 

 

 Enquanto se tentar  conceituar a norma como algo fora da ordem do ser, fora da 

ordem da natureza, fora da ordem da causalidade, ficam sem explicação as mudanças que, a 

cada momento, ocorrem no mundo da intersubjetividade, regulado por normas. Assim, por 

exemplo, consoante a legislação brasileira119 um adolescente, antes de completar os seus 18 

anos, é considerado pela lei como estando sob a dependência dos pais; a partir do dia que 

atingiu essa idade, passa a ser, dentro da sociedade, outro tipo de gente, enriquecido com 

prerrogativas que lhe não eram reconhecidas e “tornado escravo” de deveres jurídicos, 

carregado de responsabilidade perante a sociedade, responsabilidade e deveres que antes 

sobre ele não pesavam. A partir de agora, se praticar dano sobre alguém, automaticamente 

fica passível de responsabilidade civil ou de punibilidade120, a partir de agora, acabou-se a sua 

condição de inimputável; a partir de agora está marcado pela iminência da punição,  e essa 

punibilidade que agora  sobre ele pesa e não pesava antes, terá tido por causa, nada mais nada 

menos do que a incidência, seja da norma  substantiva, seja da norma adjetiva. 

 Se algum menor foi atingido pela orfandade ao lhe serem arrebatados pela 

morte os seus pais, a partir daí, passa a ser proprietário ou possuidor dos bens sobre os quais 

os seus pais tinham propriedade ou posse. Essa nova situação sócioeconômica que sobre ele 

adveio, somente ocorreu porque o evento-morte, previsto em norma, ensejou, como mera 

condição, o desencadeamento da causalidade jurídica de uma norma que estabelece a sucessão 

                                                                                                                                                         
118 Samuel Rodrigues BARBOSA, Autonomia Universitária. In Direito Constitucional – Estudos em 
homenagem a Paulo Bonavides , organizadores Eros GRAU e Willis Santiago GUERRA FILHO. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2001, p. 70. 
119 Cf. Constituição Federal artigo 228, Código Penal artigo 27. 

120 Nota Bene.”Punibilidade” – digo – e não “punição em ato”, pois, esta pode ser frustrada, tanto pela falha 
das causas condicionantes, como pela interferência de outras causalidades, a saber, o livre arbítrio das pessoas 
envolvidas na relação processual civil ou penal, ou a dificuldade de acesso às provas, ou a superveniência de  
casos fortuitos ou de força maior. – Constituição Federal. Art. 228; Código Penal art. 27. 
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sobre os bens deixados pelo de cujus. Não foi o fato morte que efetuou a mudança de 

qualidade na personalidade do órfão, dentro da sociedade, mas a norma que  antecedeu ao fato 

e estabeleceu conseqüências condicionadas a essa eventualidade.   

Outra hipótese podemos formular para esclarecer a origem do vínculo de 

causalidade, verificável no tempo e em certo espaço: – Alguém solteiro, livre e desimpedido, 

faz uma aventura sexual, da qual resulta a geração e o nascimento de um filho; a partir daí, 

está revestido de uma condição social que antes não o caracterizava – a de paternidade – não 

apenas biológica, mas também jurídica, incidindo sobre ele os deveres concernentes à 

manutenção, à educação e, eventualmente, à guarda do filho, bem como de assistência àquela 

que atuou como co-genitora; simultaneamente, a sociedade começa a olhá-lo como um 

homem diferenciado – (pela responsabilidade) – do homem que era antes. Tal mutação na sua 

condição social fez-se óbvio em decorrência da causalidade jurídica, desencadeada por uma 

norma.  

As mudanças ocorridas sobre as pessoas descritas nas hipóteses  levantadas acima, 

por serem mudanças, revelam um “ser novo”, que fez no mundo sua aparição e que teve como 

causa eficiente-axiológico-jurídica, isso que se designa de norma. Explicação diferente é a 

que se colhe da seguinte passagem do livro Causalidade e Relação no direito  de Lourival 

VILANOVA:   

[...] que dado fato provoque um dado efeito, que a morte, o atingir certa 
idade, o declarar vontade, o sofrer acidente tragam alterações no mundo 
social, não se compreende – diz ele – sem a existência de relações entre fatos 
condicionantes e modificações condicionadas121. 

Ora, na verdade, a causa que altera o mundo social – nas hipóteses enunciadas 

pelo autor citado – não é a relação, porquanto esta, como um novo ad aliud  entre fato 

condicionante e efeito condicionado, não é causante de nada, sendo antes, também ela,  um 

quid novum, algo de novo,  suscitado que foi  por atuação da causalidade verdadeira, a saber,  

da norma jurídica; a relação jurídica, esta é estabelecida, em cima da relação sócioempírica 

preexistente, pela própria norma, e a sua função consiste, não em mudar a condição dos que 

são sujeitos-pólos da mesma e, sim, em delimitar  quais os vínculos novos suscitados pela 

causalidade da norma jurídica. De igual maneira, todos os eventos que uma norma descreve 

como condicionantes da modificação no mundo social, pessoal e moral, isto é, modificação na 

repercussão moral sobre a sociedade, eventos que a teoria geral do direito designa como 

                                                 
121 Lourival VILANOVA. Causalidade e Relação no Direito . Recife:  ed. OAB-PE, 1985. p. 37. 
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“hipótese de incidência”, ou mesmo, como “fato gerador”,  estes atuam como mera causa 

instrumental ou condicionante. E no que se refere às relações jurídicas, surgidas ex novo no 

mundo onto-social, pode-se legitimamente considerá-las, como causa material da situação 

jurídica, situação criada pela causa eficiente moral, que é a própria norma. 

 Recusando admitir uma causalidade eficiente jurídica entre a norma e a 

mudança que se opera na pessoa atingida pela norma, Lourival VILANOVA argumenta da 

seguinte forma: 

O fato material estruturado pela causalidade natural122 enquadra-se na 
hipótese do antijurídico penal e dá lugar aos efeitos punitivos do ilícito 
penalmente relevante. O mesmo fato, cuja conseqüência é a privação coativa 
da liberdade, traz a) cessação de vários direitos subjetivos privados, b) a 
suspensão do pátrio poder, c) a sanção administrativa de afastamento do 
exercício ou da perda do cargo público, d) a sanção civil de reparação 
patrimonial do dano, face aos dependentes economicamente de B, e) o 
afastamento ou a perda do mandato político que exercia. Os efeitos E’, E’’, 
E’’’’,... do mesmo fato F – acrescenta o autor – são conectados (o grifo é 
nosso) pelas normas diversas de um sistema S"123. 

 Na verdade – frise-se bem – não existe, como se depreende do texto citado, 

mera conexão entre o fato F e as diversas normas de um sistema qualquer; de igual maneira, 

não é exato dizer que “o mesmo fato, cuja conseqüência é a privação coativa da liberdade, 

traga outros efeitos”, descritos na enumeração a), b), c), d), e e), assim reproduzida pelo autor 

na citação feita acima. Claro está que entre a privação da liberdade e o fato “morte de B por 

A” não existe qualquer nexo de causalidade; todavia, entre a norma jurídica, que estabelece 

como conseqüência uma pena, e a conduta do agente do fato previsto como condição, existe 

um nexo de  real  causalidade jurídica. É evidente que um fato natural, em si e por si, não 

produz efeito jurídico algum, “se não existe alguma norma”, marcando-o como pressuposto 

de conseqüências jurídicas. Por exemplo: estacionar o carro numa rua qualquer não traz em si 

conseqüência alguma, a não ser a de ocupar um espaço desocupado”; entretanto, se sobrevier 

uma norma estabelecendo, sob cominação de pena, proibição de estacionar naquele 

determinado espaço, então, a partir daí, ocorrido  que seja pela conduta o fato proibido, a 

pessoa do agente passa a ser envolvido pela  norma numa sujeição à tal ou qual pena. Não o 

fato de ocupar espaço que foi escolhido por norma como objeto de proibição, mas a norma 

que vinculou à ocorrência de tal conduta proibida pena de multa, causou sobre o agente  

“aplicabilidade” de todos aqueles efeitos punitivos, enumerados em a) b), c), d) e e) na 

citação de  Lourival VILANOVA. Aplicabilidade – digo – e não aplicação, porquanto, no que  

                                                 
122 O autor refere-se à hipótese da morte de B por A, exemplificada na citação anterior. 
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a esta se refere, seu ocorrer depende já da causação de outro fator, precisamente a decisão do 

livre arbítrio  do sujeito que é devedor  da função estatal. 

 Há um equívoco quando, no mesmo lugar, escreve o Professor da UFPE: 

“Agora interessa-nos sublinhar: enquanto na causalidade natural a relação entre o fator causal 

C e o fator efetual E é necessária, ou, pelo menos, probabilitária, na causalidade jurídica é 

deôntica ”124. Bem pelo contrário, deve-se dizer que a relação na causalidade jurídica é 

necessária e automática, porque ipso facto nascida com a ocorrência do fato  debaixo do 

espectro da norma, a saber, a sujeição do agente às sanções penais cominadas. O que poderia 

merecer a qualificação de “causalidade deôntica” seria o vínculo de dever moral que passa a 

envolver o funcionário designado pela ordem jurídica para aplicar a pena cominada. 

 Assim, pois, a punição, quando ocorre, é “conseqüência do crime”, entretanto, 

efeito “primário” da lei, porque secundariamente está condicionada à conduta do funcionário 

do Estado. Mais: a lei impõe aos agentes do poder o dever de punir o autor do fato delituoso; 

como, porém, o agir é efeito do livre arbítrio e não da fatalidade, então ele está no dever de 

punir; ou seja, a punibilidade está condicionada ao adimplemento do dever dos agentes do 

poder. E se alguém mata, está atingido pela lei que lhe comina pena de X anos. Se alguém 

está na condição de funcionário do Estado (juiz, promotor,  delegado, agente penitenciário), 

deve observar as normas processuais, quando o fato for levado à sua competência 

jurisdicional. 

 De igual maneira, um equívoco se pratica quando se atribui aos chamados 

“fatos jurídicos” a causalidade, pelo fato de que se lhe tenham seguido conseqüências; ora, 

conseqüência não é sempre efeito de uma causa; no caso da  morte por homicídio, não é o fato 

“morte” que dá nascimento à sanção, assim como não é o fato “nascer” que dá origem aos 

impedimentos matrimoniais ou eleitorais, mas tão somente a norma que os assumiu como 

condição suficiente para desencadear os efeitos que ela, a norma estabelece, tanto quanto não 

é causa da noite o dia que a antecede. 

 Não obstante a constatação de que, abstraindo do princípio de causalidade, as 

ciências empíricas perdem seu objeto e sua pretensão de explicar a natureza dos fenômenos 

                                                                                                                                                         
123 Lourival VILANOVA. Causalidade e Relação no Direito . Recife:  ed. OAB-PE, 1985. p. 37. 
124 Lourival VILANOVA. Causalidade e Relação no Direito . Recife:  ed. OAB-PE, 1985, p. 53.  
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pesquisados, o preconceito fenomenista de  HUME125 levou-o a reduzir o princípio da 

causalidade a mera constatação  de um nexo entre antecedente e conseqüente; de modo 

semelhante, induzido pelo mecanicismo de DESCARTES (1596–1650), MALEBRANCHE 

(1638–1715)126 transferiu para a onipotência divina a autoria imediata de todas as causações 

efetuadas pelos seres criados, reduzida a atividade destes a simples ocasião para atuação da 

eficiência divina, enquanto LEIBNIZ127 explicou a transição do estado de potencialidade dos 

seres materiais para assumir  novas formas, apelando para a hipótese de uma  harmonia 

preestabelecida por Deus na evolução das diversas mônadas. Repetimos a observação feita em 

outro livro: 

Sem dúvida, se do nada nada pode derivar, a novidade que ocorre num ser 
que assume uma forma que não tinha ou que sofre mudança, somente se 
explica pela atuação de uma causa. E a razão que vale para explicar a 
mudança no mundo dos movimentos físicos é também a mesma que explica 
a mudança que ocorre dentro do universo  dos movimentos psicossociais, o 
mundo do direito inclusive128. 

Em face dos equívocos a que tem sido levado o conceito de causalidade, por 

influência de filósofos empiristas, impende advertir que o conceito de causalidade que 

supomos na realidade jurídica aqui estudada, considera causalidade no sentido aristotélico-

tomista, qual foi descrito, entre outros, por JOÃO DE SANTO TOMÁS (1589–1643), como 

princípio do qual resulta, não apenas um influxo de qualquer natureza, porém o princípio do 

que  resulta  “um ser novo”  ou, pelo menos, um modo novo de ser e, conseqüentemente, com  

 

                                                 
125 “ [...] podemos definir uma causa como um objeto seguido por outro, de tal forma que todos os objetos 
semelhantes ao primeiro são seguidos de objetos semelhantes ao segundo. Ou, em outras palavras: se o primeiro 
objeto não houvesse existido, o segundo nunca haveria existido”. David HUME . Investigação acerca do 
entendimento humano.  Tradução integral, notas glossário de Amoar Aiex .São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 1972, p. 73. – “Quando olhamos ao nosso redor para os  objetos externos e consideramos a 
operação das causas não conseguimos nunca, em cada caso, descobrir algum poder ou conexão necessária, isto é, 
alguma qualidade que ligue o efeito à causa e que torna um uma infalível conseqüência da outra. O impulso de 
uma bola de bilhar é seguido pelo movimento na segunda bola. Só isso é que aparece aos sentidos externos. A 
mente não experimenta nenhum sentimento ou impressão interna dessa sucessão de objetos; em conseqüência 
não há, em algum individual e particular caso de causa e efeito, coisa alguma que possa sugerir a idéia de poder 
ou de conexão necessária”. 
126 “Mais les causes naturelles ne sont point de véritables causes; ce ne sont que des causes occassionnelles qui 
n´agissent que par la force de l´éfficace de la volonté de Dieu”. Nicolas MALEBRANCHE. La Recherche de la 
vérité VI, II Partie, c.III. Oeuvres  édition établie para Géniviève Rodis – Lewis avec la collaboration de 
Germain Malbreil. Nrf  Gallimard.1979, p. 646.  
127  “Assim como acima estabelecemos uma harmonia perfeita entre dois reinos naturais: um das causas 
eficientes, outro das finais, devemos notar  aqui, ainda uma outra harmonia entre o reino físico da Natureza e o 
reino da Moral da Graça, quer dizer : entre Deus, considerado como Arquiteto da Máquina do universo e Deus, 
considerado como Monarca da Cidade divina dos Espíritos”. Gottfriede Wilhelm LEIBNIZ. Os Princípios da 
Filosofia ditos a Monadologia.  n. 87.São Paulo: Editor Victor Civita. Abril Cultural. Coleção os Pensadores. P. 
114. 
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dependência e diversidade de um relativamente ao outro129, ou, na definição de 

ARISTÓTELES “aquilo de que toma começo o movimento”130, ou ainda mais  

explicitamente,  o princípio que por si influi sobre o ser de outro. A essência da causa se 

explica não apenas pelo influxo exercido de qualquer maneira, porém pelo influxo no próprio 

ser (existir), a ponto de dar origem a um novo ser ou, pelo menos, a um novo modo de ser.  

Descartamos, pois, a consideração da chamada “causalidade por emanação”, aquela em que 

um dos termos da relação transfere para o outro algo do que possui, sem produzir no outro 

qualquer alteração, quer substancial quer mesmo acidental. Desse tipo de causalidade é  

modalidade a nascente de que deriva o rio, por pura emanação da água.  

Pode-se perceber, agora, como resulta de um conceptualismo ingênuo, a noção de 

norma jurídica construída por KELSEN. A norma, dentro dessa ótica, mesmo oriunda de um 

ato de vontade do legislador, dele se desvinculou e tem a consistência de um mero “sentido 

(subjetivo ou objetivo – tanto faz) de um ato de vontade” que não mais existe131. O 

questionamento se impõe sobre o  que vem a ser o “sentido” de um ato de vontade,  onde a 

sua consistência,  onde a sua ubicação. Sentido de ato de vontade, sem dúvida, é um logos, é 

um “ente de razão”132, um “ente puramente racional”. Será, necessariamente, como já foi dito, 

uma essência ideal133. Mas, tal posicionamento suscita outros questionamentos, tais como: 

poder-se-á de um pensamento extrair uma causalidade no mundo social? – Poder-se-á de um 

Cogito fazer derivar a modificação  na condição social de alguma pessoa?  

 

                                                                                                                                                         
128 Elcias Ferreira COSTA.  A Essência Trinitária do Direito – Temas de Filosofia Jurídica. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1996. p. 20. 
129 “Nam ratio causae non explicatur per solum influxum quomodocumque, sed per influxum in ipsum esse, ita 
quod oriatur novum esse vel saltem novus modus essendi, et consequenter cum dependentia et limitatione et 
diversitate unius ab alio, sicut dicit D. Thomas 5. Metaph. Cit, 2, quod causa est quae habet influxum non 
quomodocumque, sed in esse causati“. JOÃO DE SANTO TOMÁS Cursus Philosophicus Thomisticus, 
secundum exactam, veram, genuinam Aristotelis et Doctoris Angelici mentem  – Philosophiae Nauralis,I Pars, 
Quaestio X, art. II,  Torino : B.Beiser. 1948, p. 200. 
130 “Id unde incipit motus” In metaphysicam, 5. : principium per se influens in esse aliud. Vincentius. REMER 
Ontologia. Roma: Universidade Gregoriana, 1921, p. 11. 
131 KELSEN. Teoria Pura Do Direito. Coimbra: Aménio Amado,Editor, Sucessor,1962I volume,  p.11. 
132 Com Santo TOMÁS DE AQUINO entendemos que por  ente de razão – ens rationis – se designam aquelas 
intenções que a razão encontra nas coisas submetidas à sua consideração, tais como o sentido de gênero, de 
espécie e de outras semelhantes; de certo estas não são encontradas na realidade da natureza, entretanto são 
consectárias da consideração feita pela razão; o ente de razão, neste sentido é propriamente objeto da lógica. 
Comentário ao IV livro da metafísica de Aristóreles, lição 4. – “A mente retornando aos seus próprios conceitos, 
ordena-os em gêneros, diferenças, espécies, sujeito, predicado, etc. Toda essa organização é ente de razão, visto 
que não é ente em si, mas apenas na mente”. Matheus LIBERATORE. Instituciones Philosophicae. Vol.I lógica 
et metaphysica Generalis. Editio Tertia. Prati: Ex Officinis Giachetti, Filii et Soc. MDCCCXXXIX, p. 19.  

133 “A norma jurídica existe, mas a sua essência não é real, é objeto ideal. As essências são coisas ideais. Coisas 
reais são cada uma das normas jurídicas; porém a  essência da norma jurídica já não é real; é um objeto ideal”.  
Maria Helena DINIZ.. Conceito de Norma Jurídica  como Problema de Essência. p. 52. 
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3.2.3  Projeto de norma: uma actio immanens. Norma vigente:  uma actio transiens 

 

Compreende-se, agora, que se a norma jurídica produz efeito, isso ocorre, porque 

é princípio de causalidade; e se, ademais, desencadeia causalidade sobre o mundo onto-social, 

é porque é um Ser, é um Ente, e um Ente operativo, consoante o brocardo  vigente na Escola: 

Nihil agit nisi in quantum est actu134:  “nenhum ser  pode produzir algo, a não ser que esteja 

em ato”. Como evidente, de um simples enunciado descritivo nada pode resultar, tanto quanto 

nada resulta de uma essência abstrata, se tal fosse a natureza da norma. Não é exato afirmar 

que sempre o racional seja real, que do lógico resulte o onto-social, que um ens novum seja 

produto de um logos  ou de um juízo deôntico ou mesmo de uma relação. De HEGEL é a 

seguinte assertiva:  “Em virtude da sua definição normal, o que eu considero como racional é 

tão capaz de ser verdadeiro como de não passar de uma simples probabilidade ou de um 

erro”135. O chamado juízo deôntico será sempre juízo “ineficaz”, se não houver, por trás ou 

por baixo dele, um produto de comunicação, oriundo de um ser em ato, se se não impõe, por 

trás ou por baixo dele, um editor, capaz de ser entendido, respondido e correspondido. 

Os escolásticos distinguiam bem, nos movimentos humanos, uma dúplice 

natureza de atividade: aquela que permanece no próprio agente, enriquecendo-lhe a própria 

faculdade, e designada de actio immanens, de um lado, e de outro, aquela que transcende o Eu 

do próprio agente e se dirige para fora, seja por comunicação, seja por eficiência física, seja 

por eficiência psicológica ou moral. Assim, pois, é fácil entender que a idealização de uma 

norma, enquanto não sai do pensamento de alguém – seja legislador ou jurista – é uma actio 

immanens;  se essa idealização for exteriorizada em livros, em modelos de projeto legislativo, 

já se faz actio transiens, na medida em que sai do intelecto e se faz comunicação, mesmo 

quando seja meramente enunciativa. Entretanto, mesmo neste plano entitativo, como real 

exteriorização de um pensamento ou de um modelo deôntico, de um projeto, embora atue 

sobre o conhecimento objetivo de terceiros, como puro instrumento retórico, nenhuma 

influência “eficaz” exerce sobre as condutas ou decisões de quaisquer pessoas que deles 

tomaram conhecimento, dos que são destinatários em potencial, exatamente porque, como 

observamos acima, citando o Doutor Angélico, “não será por causa do nosso afirmar ou negar 

que sofre mutação o curso das coisas” ou a conduta dos interlocutores. 

 

                                                 
134  TOMÁS DE AQUINO. Summa Contra Gentes, L. I, c. XXVIII (n. 265). 
135 HEGEL, Princípios da Filosofia do Direito. Lisboa: Guimarães Editores, 1986, n.132. p.113. 
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Todavia, quando aquilo que fora idealização e projeto de lei ou manifestação de 

pensamento doutrinário aparece promulgado pelo órgão legislativo e, como tal levada ao 

conhecimento dos destinatários, já não é mais simples logos, não é mais simples enunciado, 

não é mais mero modelo jurídico; agora estamos diante de um produto operativo, de uma ação 

verdadeiramente transeunte – uma actio transiens –  a qual se atira sobre as individualidades 

selecionadas pela relação normativa e, por via de conseqüência, a todas as  individualidades 

do grupo, as quais  passam a ser sujeitos daquele ato de poder normativo. 

Podemos encontrar uma analogia entre o hiato lógico-pragmático que separa de 

uma lei promulgada o que fora projeto de lei, e o hiato ontológico que separa da natureza do 

conceito objetivo  a natureza do conceito formal. Na verdade, o conceito formal, como mero 

signo mental, isolado e abstraído da correspondente significação –verbum mentis reflexum – 

tem a natureza de uma ação meramente imanente do intelecto; é produto específico da 

faculdade intelectiva que, ao consumá-lo, se torna enriquecida com um novo conhecimento136. 

Como se lê no Índice de Tecnicismos, aposto à  Introducción a la metafísica, de Francisco 

SUAREZ (1548–1617),  

O conceito formal é o próprio ato ou – o que dá no mesmo – o verbo com 
que o entendimento concebe alguma coisa ou alguma noção comum... 
Conceito objetivo é  a coisa ou noção, que própria e imediatamente, se 
conhece ou se representa pelo conceito formal137.  

Entretanto, o conceito objetivo, como tradução mental de uma realidade exterior, 

colocando o sujeito pensante em adequação com a realidade exterior abstraída, e por meio 

dele identificada com o sujeito pensante,  é mais do que pura formalidade de uma faculdade 

psicológica, é objetividade, é presença espiritual da realidade apreendida, é conceito,  

tradução da realidade. 

Pois bem, de  maneira análoga ao que se verifica no chamado conceito formal, 

também a estrutura gramatical de um enunciado normativo, considerado apenas no seu 

aspecto lógico-gramatical, não traduzindo qualquer manifestação impositiva da consciência 

                                                 
136 Cf. Charles BOYER, Cursus Philosophiae. vol. II, Paris: ed.Desclée de Brouwer et Cie, 1936. p.110; 
Maximiliano LIMBOURG, SJ, Quaestionum Metaphysicarum - Libri Quinque Oeniponte (Insbruck), 1893, p.7; 
Matthaei LIBERATORE, Institutiones Philosophicae vol. II Metaphysica Specialis”. Prati: ed. Giachetti,1889. p. 
281. 

137 P. Francisco SUAREZ, SJ. Introducción à la Metafísica, 1.ª de las Disputationes Metaphysicae, versión 
castellana de A. Adúriz, Buenos Aires-México : Espasa-Calpe Argentina SA, 1943. p. 233 – “Conceptus 
subjectivus est ipse actus, quo intellectus objectum percipit; vocatur etiam verbum mentis seu species expressa; 
conceptus objectivus est ipsa illa ratio, quae proprie et immediate per conceptum subjectivum repraesentatur” – 
assim definiu  Carolus FRICK, na sua   Ontologia seu Metaphysica Specialis . Friburgi Brisgoviae: Sumptibus 
Herder, Typographi Editoris Pontificii.MCMIV. 
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jurídica e jurígena da comunidade, ou do legislador que age como órgão da comunidade, não 

é comunicação normativa, não possui destinatário, nem efetua a mínima alteração na 

realidade onto-social; conseqüentemente, não lhe é adequado o designativo de norma jurídica. 

Já em se tratando da norma jurídica, propriamente dita, essa, à semelhança do conceito 

objetivo, que põe o sujeito pensante em comunhão com o ser-pensado, essa não se esgota 

apenas em ser mero juízo deôntico, em ser uma expressão gramatical ou uma moldura, dentro 

da qual se poderá enquadrar qualquer imagem138; a norma, em seu sentido semântico-

pragmático, tem uma natureza toto caelo diferente do mero signo lingüístico; ela é, 

verdadeiramente, comunicação de um preceito sobre algo que deve ser feito pelo destinatário 

da comunicação. E mais: diferentemente do conceito objetivo, que apenas põe em 

comunicação um ser com outro ser, sem modificar a sua situação sociológica, a norma 

desenvolve uma verdadeira ação “transeunte e operadora” sobre o psiquismo dos 

destinatários, dando origem a um ser novo no mundo social, fazendo surgir uma mudança no 

relacionamento dos seres racionais entre si, modificando-lhes e alterando-lhes as condições de 

conviver onto-social, tornando alguém sujeito de dever e outrem, titular de exigibilidade do 

bem jurídico normado. 

 

3.3  Natureza dialética do direito- norma. 

 

3.3.1 O direito “em potência” ou a normatividade jurídica 

 

Como todos os seres da natureza o direito se move no 
caminho que vai da potência ao ato (de uma origem 
embrionária à sua realização plena) ou inversamente. 
Ele oscila de  um para outro estado. Necessário também 
se faz que o direito siga as metamorfoses; que ele seja 
um e outro. Sic et non139. 

                                                 
138 Assim entendeu KELSEN a função de interpretar a norma jurídica: “O direito a aplicar forma, em todas 
estas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que, é conforme ao 
direito todo o ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preenche esta moldura em qualquer 
sentido possível”. KELSEN. Teoria Pura do Direito, 2.ª edição Trad.  de Dr. João Baptista Machado, assistente 
de direito de Coimbra. Coimbra:  Arménio Amado – Editor, Sucessor,  1962,  tomo II, p. 285. 

139  “Comme tous les êtres de la nature le droit se meut dans le chemin qui conduit de la puissance à l’acte 
(d’une origine embryonnaire à sa pleine realisation) ou inversement. Il oscille d’un état à l’autre. Il faut aussi que 
le mot suive les métamorphoses; qu’il soit l’un et l’autre, Sic et non. “ Michel VILLEY”, Questions de Saint 
Thomas sur le Droit et la Politique p. 130. 
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Admitida a verificabilidade que o direito-norma atua como princípio de 

causalidade, efetuando mudanças no conviver intersubjetivo social, importa considerar que 

essa causalidade percorre duas etapas, nas quais o direito manifesta o seu momento 

potencialidade: como jus in potentia, seguido do momento atualidade, como  jus in actu. 

A norma, por ser princípio de causalidade, deve ser considerada como “um ser”, 

atual e atuante. A norma fala, comanda, atua, não apenas pela voz dos órgãos de poder social, 

mas através desse “consenso axiológico,” permanente, na mente e no coração dos que formam 

o grupo social, exigindo a concreção dos valores nela incrustados; a norma é, sob certo 

aspecto e quase sempre, a própria voz da consciência jurídica do grupo social, ao menos como 

implícito no assentimento habitual dado aos padrões que regulamentam o conviver. 

Todavia, por ser “ato em movimento”, é ato sempre “em potência ativa” para 

subseqüentes e sucessivas atualizações. Num primeiro momento, a norma, ao se estender por 

sobre a consciência de toda uma coletividade, é “potência objetiva”, seja pela consumação de 

um processo consuetudinário, seja por promulgação de órgão institucional, precisamente 

aquilo que se tem designado de “norma abstrata” e, que outros, como CHIOVENDA140, 

chamam “vontade abstrata da lei”, outros, “lei em tese”, ou “direito objetivo”: precisamente a 

lei que, à semelhança do arco-íris espalha  por sobre um grande espaço demográfico os seus 

raios multicores. Nesse primeiro momento dialético, o direito-norma – compreendendo o 

“dever-ser-feito-algo”, se/ e quando/ certa condição fática se verificar, – o direito-norma está 

alerta, vigilante, e dele se pode adequadamente dizer  que está em potência meramente 

objetiva141.  

O momento da  norma como potência “subjetiva”142 se verifica, cada vez que  um 

                                                 
140 Giuseppe CHIOVENDA. Instituições de Direito Processual Civil.  trad. de J. Guimarães Menegale. São 
Paulo:  Saraiva,  1969. p. 24. 

141 Potência objetiva, no sentido de que há a possibilidade e a previsibilidade de que os fatos previstos ocorram, 
a partir dos quais a norma passará à possibilidade concreta de vir a ser atualizada; dir-se-á que ali está o gatilho 
do revolver, pronto para, se necessário for, se as circunstâncias esperadas ocorrerem, ser acionado. Cf. Henri 
COLIN, Manuel de Philosophie Thomiste. Paris: Librairie P. Tequi, Editeur, 1950. p. 106; Vincentius REMER, 
Ontologia . Roma:Universidade Gregoriana, 1921. p. 27. 

142 Potência subjetiva diz-se, quando, num ser, do qual outro  poderá derivar, existe a potencialidade para que 
este derive. – Quando na vida social ocorre o dia em que se vence o prazo para pagamento de um aluguel 
contratado, a norma objetiva, que estabelece o dever de pagar o aluguel estipulado, se torna “potência subjetiva”, 
tanto na pessoa do locatário que agora está marcado para efetuar o pagamento – (o devido-que-deve-ser-feito  se 
faz carne na pessoa do inquilino) – como na pessoa do locador, que se torna automaticamente sujeito do título de 
exigibilidade quanto ao valor estipulado contratualmente. O conteúdo da norma, o bem normado está prestes a 
ser concretizado, porque, tanto  na real expectativa do locador, como  na sujeição moral do locatário, que está 
convencido das conseqüências de sua conduta – que será ou juriforme ou juridisconforme – há uma real aptidão 
e tendência para dar-se-lhe concreção. E por cima dessa tendência, descortina-se também a disponibilidade do 
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fato (evento ou conduta) incide debaixo de algum dos seus raios, ficando revestido da 

coloração jurídica que sobre ele resulta daquele raio normativo sob o qual incidiu, e ensejando 

que as pessoas  por ele envolvidas, transformem-se, a partir daí, em sujeitos (daí dizer-se 

potência subjetiva, não mais mera possibilidade) seja de dever-fazer-o-devido-normado, seja 

do título  de exigibilidade do bem, que é conteúdo do normado devido-ser-feito.  

Assim, pois, com o incidir de um fato (conduta  ou evento) sob algum dos raios da 

norma jurídica, desenha-se entre as pessoas por ele envolvidas uma relação jurídica, tornando-

as, respectivamente, uma (ou umas), titular(es) de exigibilidade de um bem-devido e outra(s) 

sujeito(s), de um dever-fazer-o-bem-normado. Aqui e agora, uma vez envolvidas pelos efeitos 

da norma, por haverem temporalizado a condição nela prevista, todas as pessoas que se 

tornaram pólos da  relação jurídica criada, passam a uma “situação de expectativa”, perante a 

consciência coletiva da sociedade quanto ao efetuar-se do devido-normado.  

Dizemos que aqui se encontra o direito-norma num momento de potência 

subjetiva, na medida em que, o devido-ser-feito, estabelecido pela norma já está 

concretamente encarnado nos sujeitos-pólos de relação jurídica criada, a saber, tanto naquele 

que, por efeito da norma está com titularidade para fruir o bem-normado, como naquele que, 

também por efeito da norma, está no pólo passivo da relação jurídica com o dever de efetuar o 

conteúdo da norma. O inquilino que, se enquadrando  no dispositivo da lei do inquilinato, 

concertou  com o locador do imóvel pagar o aluguel na data vincenda, em chegando o dia 

prefixado, fica envolvido pelo dever jurídico, desprendido da norma, de efetuar o pagamento 

ao locador, o qual também ficou, pela norma, revestido do título de exigibilidade do bem 

normado – no caso, o preço do aluguel. Um e outro personagens, termos da relação jurídica 

gerados pela norma, são vistos pelos que compõem o grupo social, como marcados pelos 

efeitos da norma, a qual  todos – a maioria, com certeza, – do grupo social querem e esperam 

que  seja observada.  

Verifica-se agora,  que o direito-norma está  em potência subjetiva, tanto na 

pessoa do titular do direito subjetivo (o qual está  marcado e habilitado para receber o bem), 

como na pessoa do que está  marcado e subordinado pelo dever de efetuar o conteúdo 

normado.  Entretanto, de vez que a realização do objeto da norma, –  “o que-deve-ser-feito” – 

definido já na relação jurídica criada, está dependendo da direção a ser tomada pelo  livre 

arbítrio daquele  que deve-fazer o objeto normado, por isto, do direito-norma, nesse momento, 

                                                                                                                                                         
poder público para, mediante execução forçada, suprir a eventualidade de inadimplemento de norma substantiva, 
“encarnada” agora  nos titulares de dar e de receber o bem normado. 
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deve-se dizer que ainda é o “direito-em-potência”, embora, já agora, como “potência 

subjetiva”. 

Considerado o direito-norma, no seu momento de potência objetiva – a saber, a 

norma abstrata, a lei em tese – o direito tem sua sede e seu suporte ontológico na consciência 

jurígena e jurídica da coletividade, consciência jurídica entendida como consenso habitual que 

assenta sobre as palafitas do livre arbítrio dos que formam o grupo social, no qual vige a 

norma.  

 Considerado no seu momento de potência subjetiva, o direito-norma tem uma 

segunda sede, um segundo suporte ontológico, agora na consciência individual dos que foram 

inseridos na relação jurídica, produzida pela norma ao acontecer o fato normativamente 

estabelecido. 

Dir-se-á que da norma, no seu momento de potência objetiva resulta para todos os 

destinatários da mesma o dever jurídico, o müssen, o “ter-que-ser-feito-o-bem-normado”;  

acontecido que seja o momento da potência subjetiva, quando a norma se faz carne143 nas 

pessoas atingidas por ela e pelo fato condicionante nela previsto, enquanto o müssen, o ter-

que-ser-feito-o-bem-normado, permanece vibrando dentro da “consciência coletiva”, exigindo 

a conduta juriforme, com cominação legal, agora porém, surge “na consciência dos 

indivíduos” em que a norma se encarnou, surge o sentimento de “obrigação”, o sollen, na 

verdade, “o dever-ser-feito”. Ele se sabe “obrigado” juridicamente, porque sujeito às 

conseqüências processuais  e se sente, psicologicamente convencido do dever moral144. Para 

usar uma imagem cara a PONTES DE MIRANDA, ele sabe que, qual uma prancha de 

máquina tipográfica, a norma jurídica incidiu sobre ele, gravando o sinete da incidência 

normativa145.  

A despeito da polêmica sobre a propriedade ou impropriedade do termo “direito 

subjetivo”, considerando que o uso generalizado na Ciência do direito já canonizou a 

expressão, achamos válido e aceitável empregá-la em nossa exposição, dando-lhe o 

                                                 
143 Na BÍBLIA (Evangelho de João 1,1) se diz que “o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós”. O autor 
repete aqui a metáfora que empregou no seguinte trecho de sua comunicação ao Congresso de Filosofia  Jurídica 
e Social em Tucuman (Argentina). Referindo-se ao direito subjetivo como sendo a segunda face da que designou 
de Essência Trinitária do Direito, escreveu: “o direito subjetivo, título de exigibilidade de condutas normadas é, 
com certeza, a fisionomia mais percuciente do direito. Dir-se-á – utilizando uma analogia com a ciência 
teológica –, que nesta fase, o direito se faz carne; de fato o direito se encarna na própria personalidade de cada 
sujeito titular de exigibilidade”. Cf. Elcias Ferreira da COSTA. A Essência Trinitária do Direito – Temas de 
Filosofia Jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris editor,1996, p.88. 
144 Cf. Gustav RADBRUCH, Filosofia do Direito” trad. do Prof. L. Cabral de Moncada. Coimbra: Armênio 
Amado Editor, Sucessor, 1961. vol. I, p.128. 
145 Cf. PONTES DE MIRANDA. Instituições de direito Privado. Rio de Janeiro: Editor Borsoi,1970, p. 6. 
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significado que acima ficou esclarecido de “qualidade da pessoa que, por eficácia da norma, 

se tornou titular de exigibilidade do bem normativamente previsto146, encarando por outro 

prisma, o próprio título de exigibilidade que reveste o sujeito, favorecido pela atribuição do 

bem normado. 

A controvérsia sobre o direito subjetivo resulta da própria ambigüidade do termo, 

o qual pode ser entendido, ora como poder de vontade, ora como interesse juridicamente 

protegido, ora como pretensão e até como situação jurídica147.  

Quanto à inadequação das conceituações aqui aludidas, sobre o direito subjetivo, 

os livros de Introdução ao direito tratam com maior ou menor exaustão.  

Próxima da conceituação adotada pela tese é a definição dada por Miguel 

REALE, como sendo “a possibilidade de exigir-se de maneira garantida, aquilo que as normas 

de direito atribuem a alguém como próprio148.  

Michel VILLEY149, insurgindo-se contra a posição assumida pelos representantes 

da Segunda Escolástica,  – DOMINGO DE SOTO (1495-1560), SUAREZ (1548–1617), 

FRANCISCO DE VITORIA (1492–1546), MOLINA (1536–1600) – no século XVII–XVIII, 

rejeita o conceito de direito subjetivo, e considera-o como expressão do individualismo, e 

este, por sua vez, fruto do voluntarismo, defendido originariamente por DUNS SCOTUS150 

                                                 
146 Cf. Elcias Ferreira da Costa. A Essência Trinitária do direito – Temas de Filosofia Jurídica . porto Alegre 
Sérgio Antônio Fabres Editor 1996, p.100. 

147 Vários autores combatem como inadequado o emprego da expressão direito subjetivo. Por outro lado, não 
existe unanimidade quanto ao significado preciso do termo: poder de vontade (WINDSCHEID), interesse 
juridicamente tutelado (JHERING),  pretensão (THON), faculdade, situação jurídica ( DUGUIT) 

148  Miguel REALE. Lições Preliminares de direito, 5a. ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1978. p.258 

149  Michel VILLEY Bible et Philosophie gréco-romain de Saint Tomas au droit moderne.  In Archives de 
Philosophie du Droit  tome XVIII Paris:Sirey, 1973, p. 423 ss. 

150 Divergindo do intelectualismo de TOMÁS DE AQUINO, segundo o qual  a vontade de Deus é determinada 
pela sua  sabedoria, a qual se identifica com sua própria essência, de sorte que Deus quer as coisas que, segundo 
a sua sabedoria, são boas, Duns SCOTUS defende que, pelo fato de Deus querer que algo exista, algo é bom“. A 
causa  por que a vontade quis isso, outra não é,  senão porque a vontade é vontade – Quare voluntas voluit hoc, 
nulla est causa, nisi quia voluntas est voluntas“ – ( Opus Oxoniense, I, dist. 8, qu 5, a. 3.n. 24).  Enquanto 
TOMÁS DE AQUINO diz que há coisas que são boas porque Deus preceituou e coisas que são  más porque 
proibidas, por outro lado há  outras  que são preceituadas porque são boas e outras que são proibidas porque são 
más (SummaTheol. II-II, q. 57, a.2, ad 3um), Duns SCOTUS ensinou que a vontade de Deus quer, porque quer e 
não se há de indagar a causa por que quer, pois todo tipo de indagação neste sentido é indisciplinada –  Voluntas 
Dei vult,quia vult, neque quaerenda est causa quare vellit, sed indisciplinata est eiusmodi inquisitio. (Opus 
Oxoniensis, I, 1, dist. 9, n. 22). Ainda SCOTUS: “ tudo que há fora de Deus, é, porque querido por Deus, e não o 
inverso, a saber, que por ser bom é aceitável por Deus – Omne aliud a Deo est bonum, quia a Deo volitum, et 
non e converso... quia est bono, ideo acceptatum (op. Ox.,III,d. 19,qu.1.n.7)  Segundo WELZEL (  Introducción 
a la Filosofia del Derecho – Derecho natural y justicia material.  Madrid: Aguilar, 1977, p. 69) com SCOTUS 
principiou o individualismo sua carreira triunfal na ciência moderna. – Quanto ao individualismo, este 
encontraria – ainda na opinião do citado Autor –  sua semente também no ensinamento de Duns SCOTUS. 
Enquanto para Tomás de AQUINO a individualidade de um ser resulta da configuração de uma forma por uma 
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(1275, ou 1266–1308),e radicalizado, posteriormente por OCKAM151. Segundo o referido 

filósofo francês, a noção de direito como faculdade moral que cada um tem seja sobre coisa 

sua ou coisa que lhe é devida exposta por SUAREZ152, teria sido ignorada pelo DOUTOR 

ANGÉLICO, podendo, mesmo, considerar-se inconciliável com a  perspectiva sob a qual 

direito fora considerado por  este, como sendo  “aquilo que é justo” – o  justum –  e, não, 

como “aquilo que é preceituado” – o jussum. Parece, entretanto, que, quando Santo TOMÁS 

definiu o direito como sendo aquilo que a outrem é devido, dentro de uma certa proporção –id 

quod debetur alicui secundum aliquam aequalitatem – não estava muito distante do que 

entendemos como “título de exigibilidade, oriundo da causalidade da norma pela ocorrência 

do fato previsto em lei”153.  Por outro lado, não há como se entenderem em sentido diferente 

as expressões usadas pelo Doctor Communis, tais como, direito de contestar (jus 

contradicendi)154, direito de acesso à tutela jurisdicional (jus accedendi ad iudicia)155,  e 

outras mais. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
matéria quantificada, para SCOTUS é numa derradeira realidade do ser, que ele designa de haecceitas ( 
lteralmente traduzida por “istidade,” ou seja,  “ aquilo que faz um ente “ser isto”) que se verifica o princípio de 
individuação. ( Opus Oxoniense, II, d. 3, qu. 5 e 6, n. 15). Cf. Comentários de Parthenius MINGES, O. F. M. 
Johannis Duns Scoti Doctrina Philosophica et Theologica. Vol.II p.170 Ad Claras Aquas: Ex Typographia 
Colegii S. Bonaventura, 1930. 

151 Quanto ao pensamento de OCKHAM, o voluntarismo que o impregna revela-se no seguinte trecho de sua 
obra, transcrito por WELZEL ( op. cit. p. 88): “ O direito Natural não manda outra coisa senão o que Deus quer, 
nem proibe nada além do que Deus quis impedir, e se encontra todo na Sagraqa Escritura”  Cum in naturali iure 
nihil aliud praecipiatur quam quod Deus vult fieri, nihilque vetetur, quam quod Deus prohibet fieri . Apreciação 
do autor aqui citado: “ El voluntarismo conduce a un puro positivismo , aunque a un positivismo de revelación 
bíblica”.Ainda VILLEY, no artigo La Genèse du Droit Subjectif chez Guillaume d´Occam In  Archives de 
Philosophie du Droit, 1964,pp. 97-127 : “il ne peut être d´ordre juridique qui ne procèdce de la volonté 
individuelle.” 

152 “ Et juxta posteriorem et strictam juris significationem solet proprie jus vocari facultas quaedam moralis, 
quam unusquisque habet, vel circa rem suam, vel ad rem sibi debitam”. Francisco SUAREZ..De legibus. Liber 
Primus. Opera Omnia . Tomus Quintus. Parisiis: apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam Editorem, MDCCCLVI. 
p . 5. 

153 Cf. Georges KALINOWSKI, Le Fondement objectif du Droit d’après la Somme Théologique de Saint 
Thomas d’Aquin In “Archives de Philosophie du Droit, n. IX, Paris: Sirey, 1964. p. 70; M. VILLEY, La 
Formation de la pensée Juridique Moderne – Cours d’Histoire de la Philosophie du Droit, 1961 – 1966. Paris: 
1968, p. 234. 

154 TOMÁS DE AQUINO  Summa Theol.I –II, Q.58, art. 2. 

155 TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. II-II ,Q.66, art. 33. – Vide outras referências sobre a posição  de 
Tomás de Aquino a respeito do conceito de direito subjetivo, apud Francesco OLGIATI,. El Concepto de 
juridicidad en Santo Tomás de Aquino. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, SA.1977, p. 272. 
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3.3.2  O direito em ato, ou concreção do bem normado 

 

Entretanto, por mais de um motivo, não se há de reduzir o direito, pura e 

simplesmente, a normas;  e isto, pelo preciso motivo de que a norma, como tal,  implica tão só 

um estar-para-acontecer, ao passo que o direito, além de compreender um “estar-para-

acontecer”, compreende ainda um “ter-que-ser-feito”, é um devir-em-marcha-para-algo, e 

para algo que se encontra  incubado no livre arbítrio de alguns e que, não obstante a 

possibilidade de que o livre arbítrio venha reagir em sentido contrário  ao “dever-ser-feito por 

ele”, o objeto normado deverá –  volenter nolenter –  a gosto ou a contragosto, sair à  

existência, de tal sorte que esse ter-que-ser-feito, se não chegar à existência emanando de uma 

conduta juriforme,  terá – admitida, mesmo,  a possibilidade de eventuais frustrações – terá 

que  sair à existência por outros meios: seja por uma execução forçada pelo poder público 

(quando a norma tem por objeto uma indenização ou obrigação de dar, suportar ou não-fazer), 

seja por uma compensação  econômica ou moral, também injungida pelo poder público 

(quando o objeto da norma é um fazer ou um omitir ou um suportar), seja por uma 

compensação penal (quando o objeto da norma é recompor ou preservar a ordem, mediante a 

marginalização ou recuperação dos violadores da norma). 

Convém, de logo, prevenir contra a objeção de que a expressão “ter-que-ser-

feito”, com a qual entendemos destacar um aspecto essencial do direito-norma, poderia ser 

entendido no sentido de fatalidade e determinismo, segundo o qual, posta uma causa, segue-se 

um efeito. Não; a expressão “ter-que-ser-feito” está usada aqui no sentido sociopolítico, qual 

seja, o de que a consciência jurígena da sociedade e os órgãos de poder, que estão a serviço da 

mesma, asseguram, “dentro das condições limitativas da natureza humana”, a efetivação do 

devido conteúdo do “dever-ser-feito” normativo, independentemente das pretensões 

recalcitrantes de algum sujeito, atingido pela causalidade da norma, a ponto mesmo de  

dominá-lo. Também não no sentido de que o devido do dever-ser-feito efetive-se 

automaticamente ao ocorrer do fato normativamente previsto – repito – e sim, no sentido de 

que não será respeitada a vontade recalcitrante dos indivíduos atingidos pela causalidade da 

norma, a não ser que  outras causas ocorram, implicadas na própria condição humana,  

precisamente as paixões e o livre arbítrio, ou mesmo, as limitações, de natureza psicológica, 

que obstaculizam o acesso dos órgãos de poder público ao conhecimento do fato jurídico 

controvertido ou  à jurídica solução do caso; na verdade, as próprias pessoas, incumbidas pela 

norma adjetiva de aplicar a coatividade, elas também poderão eventualmente falhar. Daí 
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porque dissemos acima que o “ter-que-ser-feito” não deve ser entendido no sentido de 

fatalidade ou determinismo.  

Deve-se, porém, observar que o inadimplemento da norma é o que ocorre 

eventualmente – per accidens –, o contingente, e não o que ocorre per se, isto é,  

necessariamente, ou mesmo, normalmente. Não é da essência da norma, que é jurídica, ser 

descumprida. O inadimplemento é possível e previsto, mas como eventualidade, por isso 

mesmo existem as normas processuais, as quais têm por destinatários imediatos os órgãos de 

poder público, pessoas humanas, dotadas –também estas – de livre arbítrio. Considere-se, 

ademais, que em torno desses instrumentos normativos, há um interesse da sociedade em 

colaborar para o êxito do processo. 

Sendo da essência da norma regular condutas individuais visando promover o 

bem comum, e sendo o bem comum aspiração universal de cada grupo social, é próprio da 

norma, por essência, ser observada. É óbvio que nenhum legislador promulgaria uma lei, 

tendo prévia certeza de que será inadimplida por quase todos os destinatários. No que tange à 

norma consuetudinária, a obviedade se impõe sabendo-se que as normas desta espécie antes 

de serem conscientizadas, já estão sendo observadas. 

Assim, pois, o “ter-que-ser-feito”, que integra a inteligibilidade do conceito 

direito-norma insere-se na mesma condicionalidade que envolve o existir humano, no qual 

está pressuposta sempre a eventualidade de inocorrer o ter-que-ser-feito normativamente 

devido; e ainda: insere-se também na inteligibilidade do conceito de direito-norma essa 

possibilidade de inocorrência do ter-que-ser-feito, como per accidens. Não ser concretizado o 

objeto normado é previsibilidade do que “acidentalmente” ocorre, e não o que per essentiam, 

como elemento essencial, está na inteligibilidade de direito-norma. 

“Direito, não destinado a converter-se em momento de vida, é mera ficção de 

direito” – tal é também o pensamento de Miguel REALE, segundo o qual a norma de direito 

que enuncia uma  possibilidade de fazer ou de pretender algo, sem que jamais surja o 

momento de sua concretização na vida dos indivíduos e dos grupos como ação ou pretensão 

concretas, é uma contradição em termos156. 

O contrário é justamente o que à nossa razão se impõe, quando se considera que 

na consciência universal dos povos jamais se entendeu como direito algo irrealizável, utópico 

ou que apenas se deseja ou se espera que se efetive, e que, se acontecesse de não se efetivar, 

                                                 
156 Miguel REALE. Lições Preliminares do Direito. São Paulo: Edição Saraiva. 1978, p.256. 
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continuaria eternamente como dever-ser, como norma. Na verdade, observa-se em todo grupo 

social a atuação de um “consenso axiológico-decisionista”, no sentido de que o direito-norma 

é direito para valer, impõe-se volenter nolenter – repetimos – ; o seu objeto terá que ser obtido 

a gosto ou a contragosto de algum dos atingidos por ela, e isto pelo preciso motivo de que, 

quase sempre a norma,  que é norma de direito, implica  a superação  de algum interesse 

egoístico por parte de um dos integrantes da coexistencialidade  em prol  do bem mais alto e 

que interessa à coletividade toda. E porque a noção do sollen traz implicada a pressuposição 

da ocorrência do interesse egoísta, a norma jurídica implica, simultaneamente com o sollen 

(noção, que, como verificamos adiante, nada mais é do que a consciência moral de “dever-

conduzir-se”, de um ou de outro modo) a idéia de efetibilidade. Em apoio desta assertiva 

convém lembrar que ponderável corrente de teóricos do direito chegam a situar a distinção 

entre a norma que é jurídica da norma que é moral,  precisamente no fato de que esta depende 

do livre dispor do destinatário atingido pela norma, ao passo que a norma que é jurídica 

estaria revestida de coercitividade. De JHERING é a seguinte afirmação: 

 
O direito existe para se realizar. A realização do direito é a vida e a realidade 
do direito, sendo o direito mesmo. Aquilo que não se passa na realidade, 
aquilo que não existe senão nas leis e sobre o papel nada mais é do que um  
fantasma do direito, nada mais são do que palavras. Pelo contrário, aquilo 
que se realiza como direito, direito é157. 

Não concorre para negar essa propriedade da norma jurídica o fato de que 

algumas sejam enunciadas em termos meramente declarativos. Com tal ponto de vista 

concorda Paulo Ferreira da CUNHA, ao advertir que a redação de lei na forma indicativa é a 

mais apta para descrever a realidade efetivamente vivente158. Já Miguel REALE explica que, 

se uma norma constitucional declara que “o Brasil é uma República Federativa”, nela o verbo 

– ser – traduz, na realidade, o dever de conformar-se o nosso ordenamento ao pressuposto de 

uma norma básica que consagra a estrutura federativa. Pela mesma razão, as normas que 

enunciam  princípios, ainda que genéricas, não são menos imperativas, porquanto elas 

formam o quadro axiológico ou finalístico, dentro do qual o aplicador do direito deve 

                                                 
157 ““Le droit existe pour se réaliser. La réalization  est la vie et la vérité du droit; elle est le droit lui-même. Ce 
qui ne passe point à la realité, ce qui n’existe que dans le lois et sur le papier, n’est qu’un  fatôme de droit, ce ne 
sont que des mots. Au contraire, ce qui se réalise comme droit est droit, même lorsqu´opn ne le rétrouve pas dans 
les lois, et que le peuple et la science n´en ont pas encore acquis la conscience. JHERING, Rudolf. L’esprit du 
droit romain”, t. III, p. 15, trad. par. O.de Meulenaere. Paris: Librairie Maresq ainé Chevalier-Marescq & Cie, 
Éditeurs. MDCCCXXXVII, p.16. – Tradução nossa para o português. 

158 Paulo Ferreira da CUNHA.  Princípios de Direito – Introdução a Filosofia e Metodolgia Jurídicas . Porto: 
Editora Res. sd, p.394. 
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formular seus juízos159.  

Corroborando os argumentos dos autores citados, Otto BACHOFF, referindo-se 

ao art. 20, n. 1, da Lei Fundamental da Alemanha assim enunciado: “A República Federal da 

Alemanha é um Estado federal democrático e social”, entende que o fato de a decisão política  

preceder a norma em nada modifica as coisas. E a razão de sua afirmativa é simples:  

a toda a norma estabelecida autonomamente – diz ele – subjaz uma decisão, 
não se podendo compreender porque haveria de recusar-se justamente às 
declarações das decisões dentre todas as mais fundamentais o caráter de 
norma  jurídica160. 

Não altera  a propriedade “ter-que-ser-feito-o-devido-que-deve-ser-feito” a 

modalidade pela qual o direito se manifesta mediante normas dispositivas. Dessa modalidade 

de comunicação resulta que o direito-norma assegura, de maneira coercível, a liberdade dos 

destinatários para dispor de sua autonomia privada na escolha dentre as alternativas de 

conduta estabelecidas, de tal maneira que possam disciplinar elas mesmas a relação social, ou, 

o não  fazendo, sujeitar-se ao que a norma determina161. Homologando e sancionando a 

escolha dos destinatários da norma dispositiva, o direito-norma trata como boa a opção dos 

particulares: assim doutrina Paulo Ferreira da CUNHA162. 

 Portanto, não é a forma lingüística com a qual se enuncia, tanto a lei jurídica 

como a lei física  (numa se enuncia “se é A, deve ser B”, e noutra se diz “se é A, é B”), o que 

dá realidade às coisas que acontecem, seja no mundo físico, seja no mundo social. Tanto 

numa como noutra estruturas gramaticais, verifica-se uma implicação condicional, porque,  

tanto uma como outra são expressões do pensamento hipotético: num caso, o da lei física, é 

expressão de algum cientista pesquisador acerca de algum fenômeno, que será repetível, se 

não ocorrer fato  imprevisto,  que modifique o fundamento da indução e, noutro, o da lei 

jurídica, expressão ou comunicação de algum centro de poder eficaz, consubstanciado num 

órgão estatal ou na efetividade consuetudinária, concernente à alguma dentre as “n” 

possibilidades de evento, preestabelecidas como condicionantes de conduta a ser elicitada163. 

                                                 
159  Miguel REALE. Lições Preliminares do Direito. São Paulo: Edições Saraiva, 1978. p.130. 

160 Otto, BACHOF. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Almedina. Livraria Almedina. 1994, p.38. 

161 Miguel REALE, Ibidem. p.134. 

162 Paulo Ferreira da CUNHA.  Princípios de Direito – Introdução a Filosofia e Metodolgia Jurídicas . Porto: 
Editora Res. sd, p. 394 

163 Elicitar – Mantendo a opção filológica adotada no seu livro O Conceito Objetivo do Direito  (editora 
Forense, 1983),  autor escolheu o neologismo “elicitar condutas“, tirado do latim – “ elicio, elicui, elicitum, 
elicere” – em que se diz “elicere actum “, como o mais adequado para significar o ato pelo qual um sujeito 
“extrai de sua potência entitativa um ato existencial, uma conduta”, ou “extrai  de uma faculdade psicológica 
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Nascida da razão de um legislador – seja institucional ou consuetudinário – a 

norma jurídica é levada ao conhecimento dos destinatários e injungida à vontade dos mesmos, 

para que seja concretizado por alguém algo que passará a ser devido por um e atribuído a 

outrem, “quando ocorrer no tempo a hipótese fática prevista”. 

 Todavia, ao prefixar as conseqüências da hipótese possível e previsível, 

concernente ao livre arbítrio das pessoas a serem envolvidas como termos da relação já 

descrita, quando se tornar fato concreto, a norma que é jurídica carrega, na sua comunicação, 

a certeza e a promessa de coerção pelo poder público, para a eventualidade em que o livre 

arbítrio do destinatário que está atingido pelo fato condicionante previsto não efetuar o objeto 

devido – seja por negligência, por recusa positiva, ou omissão – ou mesmo, se e quando for 

desconhecido o destinatário. Esta eventualidade aludida por último se explica, ao se 

considerar que um dos termos da relação jurídica, criada com o ocorrer do fato-condição 

previsto (titular do direito subjetivo, ou sujeito do dever jurídico), é alguém que é 

desconhecido ou mesmo indefinido, ou é a coletividade como um todo, qual ocorre nas 

hipóteses que justificam a propositura de Ação declaratória, ou, ainda, quando um sujeito 

indeterminado, inserido naquela categoria do que hoje se especifica como se tratando de 

“direitos difusos”.  

Como quer que seja, a norma que estancasse na mera emissão de um preceito sem 

garantia de eficácia não atingiria a sua finalidade, conseqüentemente, não realizaria a essência 

de juridicidade, não seria uma norma jurídica. Daí, portanto, a característica de “politicidade” 

que caracteriza a norma jurídica, consoante veremos no Capítulo 3.8. 

Não é fora de propósito observar que  a controvérsia sobre se é da essência da 

                                                                                                                                                         
uma função específica”, tal como quando se diz elicere lacrimas (arrancar lágrimas). Cf de Fr. Domingos Vieira, 
O Grande Diccionario Portuguez. Tezouro da Lingua Portugueza. Porto: 1784. – Alguns Dicionários registram 
o verbo  eliciar, dando-lhe, porém, um sentido de “esconjurar”, “expulsar”, sentido totalmente diverso daquele 
que o Autor quer significar, a saber, produzir arrancando da pontencialidade psíquico-moral.  Entre outros, dão 
tal significado :  Novo Dicionário Brasileiro de Melhoramentos. São Paulo: Edições Melhoramentos. 1964; 
Dicionário Prático Ilustrado . Porto:  Lello e Irmãos Editores, 1966; Dicionário Prático Ilustrado Rio de 
Janeiro:   direção de Jayme Séguier; Grande Dicionhário Etimológico Prosódico da Lingua Portuguesa,  de 
Francisco da Silveira Bueno, 1974, Dicionário da Lingua Portuguesa  de Cândido de Figueiredo, 1947, e o de 
Laudelino Freire, 1941. O Dicionário da Lingua Portuguesa de Aurelio Buarque de HOLANDA, edição de 1999 
reconheceu a palavra elicitar,  a qual fora ignorada pelo mesmo nas edições anteriores. Na lingua espanhola, 
Nicolas DERISI também empregou a expressão apetito elícito, como contraposto ao apetito natural, reservando, 
para o primeiro, o sentido de tendência hacia el fin iluminada y dirigida por un conocimiento inteligente o 
sensible; el segundo, la tendencia intrínseca e impressa en la naturaleza misma del ser hacia su própia 
perfección. Cf. Los Fundamentos del Orden Moral, Buenos Aires; Monografias Universitárias, 1942, p. 51. Na 
lingua francesa é de uso freqüente a expressão acte élicité, para significar o ato que emana diretamente da 
vontade em contraposição ao acte imperé, que emana de outra faculdade comandada pela vontade. Cf. De Joseph 
FINANCE, S.J. Ethique Génerale, Roma, Presses de l’Université Grégorienne, 1967, p. 33; Henry COLLIN, 
Manuel de Philosophie Thomiste t. II, Paris: Librairie P. Téqui, 16 ème ed., p. 207. 
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norma jurídica a coatividade ou a coação ou a coercibilidade tem a sua razão de ser. Na 

verdade, expressão e exteriorização da consciência axiológica do grupo social, o adimplir do 

dever jurídico, que nasce com a ocorrência do fato normado pode ser – e normalmente o é – 

efetuado espontaneamente pelos destinatários. Como o inadimplir da norma ocorre per 

accidens, eventualmente, e não necessariamente – e prova disso é a efetividade, a qual, 

quando desaparece é porque já foi suprimida pela consciência axiológica a normatividade 

anterior, seja pela revogação formal a nível de legislador, seja pela desuetudo – não se dirá 

adequadamente que a coercitividade ou a coação seja da essência da mesma e, sim, a 

coercibilidade-eventualidade. Já SÃO PAULO escrevendo a Timóteo (ano 65 d.C., 

aproximadamente) observava  que a lei não é destinada ao justo, mas aos iníquos e 

rebeldes164. No mesmo sentido ensinou santo Tomás de AQUINO, que a lei de por si contém 

duas propriedades: é reguladora de atos e tem força coativa165 e que  os homens de boas 

tendências, podem ser melhor induzidos à virtude mediante conselhos voluntários do que 

mediante a coação, ao passo que, dos homens mal dispostos afirmava o citado filósofo, que 

não se inclinam à virtude, a não ser quando coagidos166 . Ora, a força só se desencadeia, 

quando os motivos se impõem. Se a conduta espontânea efetua os atos regulados, antecipou-

se à força coativa de que a norma está revestida167. 

Verifica-se, desse modo, que “o devido”, surgindo in rerum natura – na 

coexistencialidade humana  temporo-espacial – como conseqüência do dever-ser-feito, 

descrito e injungido previamente pela norma, não apenas “deve-ser-feito”, porém, “tem-que-

ser-feito”. Permite-se, nesse enfoque, verificar que a essência objetiva  e operativa da norma 

jurídica,  essência que, com o ocorrer do devido (conteúdo do dever-ser-feito) passou de um 

estado de potencialidade para um estado de atualidade existencial, é mesmo  uma das faces da 

                                                 
164 BÍBLIA: Epístola a  Timóteo, 1,9. 

165 TOMAS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, Q. 96, a. 5 “Lex de sui ratione duo habet: primo quidem, quod 
est regula humanorum actuum; secundo, quod habet vim coactivam” . 

166  “homines bene dispositi melius inducuntur ad virtutem monitionibus voluntariis quam coactione: sed 
quidam male dispositi non ducuntur ad virtutem nisi cogantur”  Summa. Theol.. .I-II Q.95, a. 1, ad 1um 

167 Em comunicação apresentada no Congressso de Filosofia Jurídica, em Tucuman (Argentina – 1993), 
sustentamos como sendo a terceira face do direito, a Sentença que consuma a Ação processual. Em face da 
oportuna argüição do Prof. Roberto J. Vernengo corrigi aquela posição passando a afirmar que a terceira face da 
essência trinitária do direito coincide com a  efetivação do bem normado, o qual pode ocorrer, tanto  pela 
conduta juriforme do sujeito do dever jurídico, como alternativamente pela sentença que corôa a Ação 
processual, seja  quando esta executa ou compensa o  bem normado, seja quando restaura a ordem pela punição 
do que destruiu ou lesou o bem jurídico irrecuperável. – Gracias a Vernengo pela oportunidade de corrigir o 
equívoco e clarear a minha tese primitiva. 
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essência trinitária do direito168. E a esse “devido” – que, por um lado, preenche a noção de 

direito subjetivo e, por outro, a de dever jurídico, –  quando de potencial normativo se fez 

atual, seja por elicitação voluntária da conduta juriforme, seja pela coerção derivada da Ação 

processual, também essa noção está presente no conteúdo de inteligibilidade do conceito de 

direito. É o jus in actu, o direito no término de seu movimento dialético. Essa nota que se faz  

presente no conteúdo de inteligibilidade do direito recebeu de Recasens SICHES a designação 

de imposición inexorable,  entendendo que a indenização e a pena são sucedâneos da 

execução forçada169. 

Conclui-se, destarte, que na inteligibilidade do conceito de direito se faz presente, 

não simplesmente que “algo-deve-ser-feito-ocorrendo-uma-hipótese-descrita”, mas que “o-

devido-do-dever-ser-feito” não apenas  “deve ser efetuado” por alguém, mas “tem que ser 

obtido”. Dito com outros termos, a inteligibilidade do conceito do direito abrange o direito, 

tanto  no seu momento potencial (pois é  potência objetiva a norma abstrata, o chamado 

direito objetivo, e é potência subjetiva a norma, quando de abstrata se faz carne na pessoa do 

que fica revestido do título de exigibilidade sobre o bem normado, nascido com a  relação 

jurídica que foi criada com o ocorrer do fato previsto – o direito subjetivo – e quando enseja 

num dos pólos da relação jurídica criada o aparecimento da consciência do dever jurídico)170, 

como também no seu momento-atualidade, a saber, a norma  transformando, “mediante 

influxo moral sobre a conduta”, o objeto normado, de potencial (direito subjetivo e dever 

jurídico correspondente) em  realidade onto-social – seja a produção de um bem ou de um ato 

ou de uma relação jurídica nova, (a saber relação processual civil ou penal) seja a efetivação 

de uma conduta jurídica – todos postos em existência.  

Intrínseco à inteligibilidade do conceito do direito é a consciência da necessidade 

de que, ao se constatar lacuna no ordenamento jurídico, em face de um factum decidendum, – 

o fato trazido a juízo – seja desvendado, por processos de auto /  e de  hétero / colmatação, 

qual o valor implicado  no caso não previsto pelo legislador. Não sendo o ordenamento o 

direito todo, mas apenas – como já advertira o Doutor Angélico –  uma certa manifestação do 

                                                 
168  Em  trabalho intitulado A Essência Trinitária do Direito (publicado no livro que leva o mesmo título), 
discorremos sobre o que consideramos como as três faces da essência una do Direito, (1) a Norma, enquanto 
potência objetiva, ( 2) a Norma  enquanto potência subjetiva, isto é, o direito feito carne na pessoa do titular do 
direito subjetivo e do correspectivo sujeito do dever jurídico, e ( 3 ) a Sentença, como consumação da Ação 
processual, quando suprindo a não concreção espontânea do bem normado.  

169 Recasens SICHES. Vida Humana, Sociedad y Derecho.  Mexico:  Ed. Porrua, 1952. p. 202. 

170  Elcias Ferreira da COSTA. A Essência Trinitária do Direito – Temas de Filosofia Juridíca Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabres, 1986,  p. 88. 
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direito (aliqualis juris ratio) poderá ser – e, necessariamente será – incompleto e lacunoso, 

porque as contingências sociais criarão sempre situações impossíveis de terem sido previstas 

pelo legislador humano: clonagem, transplante de órgãos, transfusão de sangue, fertilização in 

vitro, crimes pela Internet, etc. etc. O emprego da analogia,  mesmo quando não prescrito pelo 

legislador, se justifica como meio e necessidade para se dar o seu a seu dono, é um dever de 

justiça (Lei Natural) visando evitar que não seja frustrado o bem que é devido a alguém. O 

processo analógico é uma tentativa de encontrar no ordenamento jurídico algo que justifique a 

decisão do juiz, em buscar fora do texto da lei, o valor implicado no fato existencial. 

O legislador pátrio prescreveu ao juiz a proibição de alegar o non liquet,  como 

pretexto para se eximir de sentenciar ou despachar, abandonando às feras o destino do titular 

do direito,  pois, se direito é, reddendum est ei cuius est, isto é, deve ser restituído àquele a 

quem é devido.  “No julgamento da lide” – assim prescreve o nosso Código Processual Civil 

no art. 126 – “caber-lhe-á (ao juiz) aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à 

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito”, preceito este que é repetido no art. 

8o  da Consolidação das Leis Trabalhistas (Decreto Lei n. 5.452/1943),  no Código de 

Processo Penal art. 3o (Decreto Lei n.3.689/41), no art.108, I do Código Tributário Nacional, 

(Lei n. 5.172/66), entre outros diplomas legais. O que não pode é deixar frustrada a finalidade 

do processo e a promessa  da Lei.  

A nota de coercitividade que inere à norma jurídica tem sido considerada na 

ciência jurídica como algo de controvertida solução; permanece  a discussão sobre se é ou não 

da essência da norma jurídica a coercitividade ou se a coercibilidade ou a imperatividade ou a 

atributividade.  

Defendendo a idéia de um Direito Natural em contraposição com um Direito 

Positivo (posição que não coincide exatamente com a nossa concepção do direito), Arthur 

UTZ afirma que “para ser racional, o direito deve não somente ser realizável, mas também 

realizado. Não sendo assim – conclui aquele  autor – deixaria o direito de ser o ordenamento 

da paz”171. 

Essa característica do direito-norma, entendido como um “ter-que-ser-feito”, 

CARNELUTTI comparou adequadamente à imagem de uma promessa e de um compromisso 

inerente ao  próprio preceito normativo, como reverso de uma mesma medalha. Efetivamente, 

                                                 
171 Arthur UTZ. Éthique Sociale, tomo I, Les Principes de la Doctrine  Sociale. Friburg Suisse: Éditions 
Universitaries,1968. p.128.  
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nada mais racional e consentâneo do que a convicção de que 

 
a lei empenha o legislador. Quando se diz que a lei é inflexível, vai nisto 

algo,  como o sentimento de que o legislador não pode faltar a sua palavra. 

Pode ele delegar a outro  o mandamento da promessa... o processo, frente à 

violação do preceito, constitui o cumprimento da promessa que serve de 

garantia para  a lei.  

A sombra se ilumina quando se considera a lei como uma promessa que 

deve ser cumprida; necessária se faz a idéia de promessa para elucidar o que 

está in nuce na lei, da qual o processo constitui o cumprimento172.  

 

 

3.3.3 Ação Processual e conduta juriforme:  pressupostos fáticos da concreção do bem 
normado 

 

Na verdade, o acontecer do fato condicionante de causalidade jurídica, previsto 

em norma faz nascer para um dos pólos da relação jurídica um título de exigibilidade frente 

ao outro pólo, que se faz presente como sujeito do dever de dar, fazer, deixar de fazer, 

suportar173 esse título de exigibilidade é, simultaneamente – ipso facto – assegurado pelo 

legislador através de uma norma processual. Dentro dessa perspectiva, firmou-se no Código 

Civil Brasileiro o princípio, segundo o qual, “a todo direito corresponde uma Ação que o 

assegura”174. Tal consciência da concreção do bem normado por interferência do poder social 

do direito estava subjacente nas instituições do direito romano, no período das  Actiones, 

quando só se considerava sujeito de direito aquele que pudesse encontrar a seu lado alguma 

das  Actiones. Tinha direito quem tinha Actio175.  Efetivamente, que sentido poderia ter dizer-

se de alguém, que tinha direito sobre algo, cujo gozo dependesse  do acaso ou do capricho de 

outrem? 

                                                 
172 Francesco CARNELUTTI, Derecho y Proceso”  trad. de Santiago Gentis Abelardo. Buenos Aires: ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1971. p. 86. 

173 De acordo com Giuseppe CHIOVENDA (Instituições de Direito Processual Civil. Trad. de J.Guimarães 
Menegale. São Paulo: Editora Saraiva, 1969, p. 24),  a vontade concreta da lei – que ele identifica com o direito 
subjetivo – pode efetuar-se, ou mediante uma prestação (direito de prestação) ou, apenas, mediante o poder de 
sujeição, sem qualquer obrigação correspondente. 

174 Cf. Elcias Ferreira da COSTA. Sobre a Natureza Jurídica da Ação Processual, In Revista do Instituto dos 
Advogados de Pernambuco. Recife: 1990, pp. 149-180, e A Essência Trinitária do Direito. p.90. 

175  Cf. Wandick Londres NOBREGA,  História e Sistema do Direito Privado Romano.  3a edição. Rio de 
Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1961, p. 605. 



 94

Observação pertinente fez Torquato de CASTRO: “A Actio, para os romanos, era 

uma atividade jurídica que, como qualquer atividade dessa específica ordem, não escapa ao 

problema da titularidade”176. Na sua opinião, essencial é que se veja que a Actio romana era 

concebida como atividade pertinente ao mundo do direito, e não ao dos fatos, (como depois, 

sub-repticiamente, isto foi introduzido por DEGENKOLB, quando transformou toda ação 

judicial em  res merae facultatis, ou simples faculdade abstrata de pedir). O jurista romano – a 

argumentação ainda é de Torquato de CASTRO – se limitava indagar em cada espécie, da 

existência de um título que em direito fosse razão suficiente para que certa pessoa detivesse a 

qualificação de parte, naquela determinada atividade jurídica consubstanciada pela actio177. 

O direito subjetivo que foi frustrado pela inocorrência da conduta juriforme, 

assume uma nova expressão existencial, naquilo que se tem convencionado  designar como 

direito de Ação. Rosto bifronte, apresentando de um lado, a conduta juriforme e, de outro, a 

sentença judicial, conclusiva da ação processual, essa é a que preferimos designar como a 

terceira face178 da fenomenalização trinitária do direito.  

Essa propriedade do direito-norma corrobora-se com o ponto de vista que 

sustentamos em trabalho anterior179, ao afirmarmos que o processo existe para a Ação, assim 

como a Ação existe para o titular do direito subjetivo e o Estado para o processo. Todo esse 

itinerário está montado, a fim de que o direito se realize, na sua forma ideal de justiça, 

entendida esta no sentido que já aplicavam os romanos, de vontade (digamos melhor, a 

decisão) constante e perpétua de dar a cada um o seu .  

Esta posição tem por premissa a convicção de que, sendo finalidade do Estado 

promover o bem comum, do qual é instrumento o ordenamento jurídico, resulta para o Stato-

Apparato, em relação à sociedade que o instituiu, um dever de administrar a ordem dos que 

vivem em cidade, elaborar o ordenamento jurídico e, sobretudo, garantir a efetivação dos 

valores jurídicos, razão de ser do poder jurisdicional.  

                                                 
176 Torquato de CASTRO. Causalidade jurídica no direito romano. Recife:OAB-PE, 1983, p.24. 
177 Idem ibidem. 

178 O argumento é reproduzido do livro A Essência Trinitária do Direito – Temas de Filosofia Juridica. Porto 
Alegre: Sergio Antônio Fabris 1996, no qual considero como as três faces da expressão fenomenológica do 
direito (1) a norma, enquanto potência objetiva, (2) a norma enquanto potência subjetiva, abrangendo o direito 
subjetivo e o correspectivo  sujeito do dever jurídico, e (e) a sentença, como consumação da Ação processual, 
quando suprindo a não concreção espontânea do bem normado. 

179 Elcias Ferreira da COSTA. A Natureza Jurídica da Ação  In  Revista do Instituto dos Advogados de 
Pernambuco,Recife: 1990, p.163. 



 95

Entendo, com CARNELUTTI180, que a composição da lide, como fim do processo 

contencioso e a prevenção da desobediência, como fim do processo voluntário confluem para 

o conceito de cumprimento da lei como fim do processo, em todas as suas formas.  

O núcleo de nossa tese não se desviará para discutir sobre as teorias concernentes 

ao processo ou à natureza da Ação processual. Estando, porém, intrinsecamente vinculado à 

solução daquelas controvérsias, impõe-se-nos uma tomada de posição, como fundamentação 

das premissas a seguir levantadas. 

Estando, porém, coerente com a tese aqui defendida, posição assumida em 

trabalho anterior181, entendemos que a finalidade do processo, como solução alternativa, 

prevista pelo legislador para dar efetivação ao bem jurídico que deixou de ser realizado no 

caso concreto, – na res in judicium deducta –  encontra uma confirmação no art. 267, VIII do 

Código de Processo Civil em que o legislador determina a sustação do processo, quando o 

objeto da pretensão em que o bem jurídico se implica, tiver sido sponte sua prestado pelo 

devedor.  De igual maneira, por força dos arts. 581 e 582, não poderá o credor iniciar a 

execução ou nela prosseguir, se o devedor cumprir a obrigação. A interrupção do prazo 

prescricional da obrigação a contar da citação, prevista no art. 219, § 1o do Código de 

Processo Civil reflete, igualmente, a finalidade do processo como alternativa da efetivação do 

direito-norma. 

Na lição de Torquato de CASTRO o processo, pela lei de sua própria existência, 

deve dar aos que estão amparados no direito, – (o grifo é nosso) – tudo aquilo e exatamente 

aquilo que o direito lhes garante182. Nessa mesma linha de idéias, Paulo Dourado 

GUSMÃO183 define a Ação processual como a forma de tutelar as relações jurídicas, tendo 

por objetivo declarar ou reconhecer determinado direito, reparar dano, fazer cessar ato 

antijurídico, condenar, e, enfim, possibilitar o exercício do direito impedido por alguém – 

(grifo nosso) – ou então obrigar o cumprimento de obrigação legal ou contratual. 

Comparando processo, jurisdição e Ação, depois de afirmar que o processo é 

                                                 
180 Francesco CARNELUTTI. Derecho y Proceso. Trad. de Santiago Gentis Abelardo. Buenos Aires:Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1971 p.15 – Cf. também   Hernando Devis ECHANDIA Nociones Generales de 
Derecho Procesal,  Madrid: Aguilar. 1966, pp.80-83. 

181 Referimo-nos à monografia A Essência Trinitária do Direito, acima citada. 

182 Torquato de CASTRO. Ação Declaratória. 3a Edição. Recife: Biblioteca Universitária Pernambucana, 
UFPE. 1971, p. 126. 

183 Paulo Dourado de GUSMÃO. Introdução ao Estudo do Direito. 30a edição. São Paulo: Editora Forense, 
2001, p. 245. 
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apenas o estatuto que regula o desenvolvimento dos serviços de jurisdição, de que se serve o 

titular da Ação para obter o efeito específico da atuação da lei, o mencionado mestre da 

Faculdade de Direito do Recife  advertia, a propósito daquele que utilizou o processo e que, 

ao final, teve julgada improcedente a sua pretensão, que, neste caso, não existiu Ação, 

definida como o poder jurídico de produzir o efeito desejado pela ordem jurídica, apesar de  

ter sido utilizado o serviço público de jurisdição, ter-se fundado e desenvolvido a relação 

processual, o que se explica em se considerando que, na ordem prática dos fatos, não é, em 

regra, possível ao Estado conhecer a priori quando as pretensões se amparam realmente na 

lei184. 

Força é, porém, reconhecer que a nenhuma sociedade  interessa promulgar leis 

para não terem aplicação. O regime que legisla para valer, democrático ou autocrático, é o 

mesmo que faz valer o direito objetivo. Neste sentido  LIEBMAN  referiu-se aos dois  

possíveis fenômenos da vida do direito:  

A vida do direito tem a sua própria  fisiologia, bem como a sua 
patologia, ou melhor, o gozo pacífico do direito subjetivo, graças à 
espontânea observância das normas jurídicas  por iniciativa daqueles 
que lhes estão vinculados e, por outro lado, o mecanismo legal coativo 
que, quando necessário, impõe pela força, o respeito e a atuação das 
mesmas normas185.  

Sem assumir como compromisso desta tese, qualquer das diversas teorias 

conhecidas a respeito da natureza jurídica da Ação processual, defendemos como hipótese de 

trabalho, para confirmar o nosso Capítulo sobre o ter-que-ser-feito-o-devido-que-deve-ser-

feito como conteúdo de inteligibilidade do conceito de direito, a idéia de que a “Ação é a 

última e decisiva manifestação fenomenológica da consciência jurígena do grupo, através de 

um instrumento – o Processo – o qual tem a possibilidade e o destino de complementar a 

passagem da normatividade (do direito-em-potência) para a efetividade (o direito-em-ato), 

sempre que esta tenha sido suspensa pelo hiato de um obstáculo humano”186.  

Nesta perspectiva, não se confunde o direito de petição para solicitar do Estado 

seus serviços em prol de pretensões de tutela, de qualquer natureza, com o direito de exigir do 

                                                 
184 Torquato de CASTRO, ibidem. p.165. 

185“ La vita del Diritto  há la sua fisiologia e la sua patologia, e cioè, il godimento pacifico del diritto soggetivo 
per la spontanea osservanza delle norme giuridiche da parte de coloro che ci sono sottopositi, e dall’altra parte, il 
mecanezimo legale coattivo che impone, quando necessario, con la forza il rispetto e l’attuazione delle norme 
medesime”.  Marco Túlio LIEBMAN.  Problemi di Processo Civile. Milano : Morano Editore, 1962, p.53. 

186 Elcias Ferreira da COSTA. A Natureza Jurídica da Ação.  In  Revista do Instituto dos Advogados de 
Pernambuco, Recife: 1990, p.163. 
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Estado que faça cumprir a lei, da qual ele mesmo foi promulgador ou – na expressão de 

CARNELUTTI – exigir que o Estado cumpra a promessa feita aos destinatários da norma, de 

que o “seu de cada um” seria assegurado pelo poder  coercitivo da sociedade. 

Consideramos sustentável o que escrevemos no trabalho sobre a natureza da Ação 

processual, a saber: 

A Ação, considerada em seu aspecto fenomenológico, é a faculdade, 
inerente ao titular do direito subjetivo, de exigir do Estado que dê concreção 
aos efeitos jurídicos determinados pela ocorrência do fato gerador de 
causalidade, previstos, seja no corpo, seja no espírito da norma, tanto quando 
dá início ao processo, como quando, levado injustamente a juízo, 
reconvencionando, se faz vencedor. Na Sentença, que transforma a Ação em 
lei inter partes, o direito (considerando-se tanto o objetivo, como o 
subjetivo) atinge a plenitude de sua concreção187. 

Se, pois, se designa por Ação o direito de invocar o Estado para decidir sobre 

qualquer causa ou pretensão – justa ou injusta – dir-se-á que a Ação é um direito à jurisdição 

e ao processo tão somente. Numa tal hipótese, os ônus da sucumbência deveriam ser vistos 

como tortura ou violência feita ao perdedor, o qual teria, de acordo com a teoria  do chamado 

direito abstrato, usado um direito seu. A sabedoria jurisprudencial diz, de há séculos, que 

quem usa do seu direito, não está prejudicando a ninguém – qui jure suo utitur neminem laedit 

. Em coerência com tal apotegma, o autor, perdedor da Ação declarada improcedente e que, 

em utilizando o processo em proveito de uma pretensão sua, usou um direito seu, se por Ação 

se admite  a faculdade de pleitear a tutela do Estado para qualquer pretensão justa ou injusta,  

nada seria mais injusto do que jungi-lo, condená-lo a pagar qualquer ônus ou penalidade. Na 

verdade, porém, a sucumbência evidencia o preciso sentido de uma punição para aquele que 

utilizou o processo e explorou a economia estatal, sem que tivesse a seu favor qualquer título 

de juridicidade, algum direito subjetivo concedido pela norma.  

Argumenta Torquato de CASTRO188 que  a Actio, para os romanos, era uma 

atividade jurídica que, como qualquer atividade dessa específica ordem, não escapa ao 

problema da titularidade. E complementa: “O ingresso de qualquer pretensão ou exceção 

dependia de afigurarem-se elas ao pretor, como fundadas em justa causa: ‘si qua iusta causa 

mihi videbitur’, isto é, ‘se a mim parecer justa a causa’”189. 

Outra fonte que permite inferir a natureza do processo como solução alternativa 

                                                 
187  Idem ibidem,  p. 180. 

188 Torquato de CASTRO. Causalidade jurídica no direito romano. Recife:OAB-PE, 1983, p. 24. 

189  Idem, ibidem. 



 98

para atingir a efetivação da lei quando obstaculada pela inobservância, verifica-se em alguns 

dispositivos da lei civil, tanto quanto em outros da legislação trabalhista processual, que 

impõem a conciliação das partes como conditio sine qua  para a prossecução do processo. 

Prevista no artigo 161 da Constituição do Império (“sem fazer constar que se tem intentado o 

meio de reconciliação não se começará processo algum ...”), a obrigação de se tentar a 

conciliação sempre foi essencial no processo trabalhista e veio a ser acolhida no atual Código 

de Processo Civil (arts. 277, 331, 447 parágrafo único),  e posteriormente na Lei que 

regulamentou o divórcio (Lei n. 6.515/77, art. 3o, § 2o) na Lei n.  9.099 de 25/09/1995, em que 

é indicada como razão de ser da criação dos  Juizados Especiais civis e criminais, na  Lei no 

9.307 de 23/09/1996, que introduziu no direito processual brasileiro o procedimento da 

arbitragem, impondo ao juiz o dever de previamente propor a conciliação (art. 7º, §  2o).  

 A conciliação como tentativa do legislador, para obter sem processo, a efetivação 

do bem jurídico  in judicium deductum,  também é vista por Piero CALAMANDREI, no que 

concerne ao direito italiano. Depois de afirmar que a conciliação deve estimular entre as 

partes o sentido da solidariedade humana, afim de encontrar, por suas próprias iniciativas, a 

justa solução do conflito, antes mesmo de recorrer à atuação do juiz, diz: a função conciliativa 

deve então auxiliar  as pessoas privadas, não a subestimar o direito, mas sim, a encontrar, por 

seus próprios caminhos, o direito próprio190. 

Que  seja a Ação a segunda alternativa prefixada pelo ordenamento para atingir-

se, com o  auxílio do poder público, o bem jurídico devido com a ocorrência do fato gerador 

de causalidade, parecem demonstrá-lo as hipóteses de autodefesa, admitidas pelo 

ordenamento jurídico em quase todos os povos. No direito brasileiro admitem-se a greve 

(Constituição Federal, arts. 9o e 37, VII), o direito de retenção (Lei n. 10.406/2002, do Código 

Civil. arts. 319, 320, 578, 644 , 664, 742),  o desforço imediato (Código Civil, art.1.219), o 

penhor legal (Código Civil, art.1.469), o direito de cortar os galhos e árvore do terreno 

vizinho que passam sobre a extrema do prédio (Código Civil, art. 1.283), a legítima defesa 

(Código Penal, art. 23) e o estado de necessidade (Código Penal, art.24). 

Determinada a nossa posição pessoal sobre o que entendemos por natureza 

jurídica da Ação processual, como objeto do presente tópico, compete-nos agora explicar 

                                                 
190 “stimolar, tra le parti, il senso della solidarietà umana, per trovare da sè la giusta soluzione del conflito 
prima da ricorrele all’opera del giudice” ;  “la funzione conciliativa dunque deve aiutare i privati, non a fare a 
meno del diritto, ma a trovare da sè il proprio diritto” .  Piero CALAMANDREI. Istituzione de Diritto 
Processuale Civile  secondo il nuovo Codice. Padova : Cedam Casa Editrice Dott. Antonio Milani. 1943 – XXI, 
p.79. 
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porque, no concerto da nossa tese, defendemos que a Ação processual não integre a 

inteligibilidade do conceito a que corresponde a realidade jurídica, sendo antes,  pressuposto 

fático para a possibilitar a passagem do direito em potência para o direito em ato. E, uma vez 

demonstrado que seja a mesma, pressuposto fático, verificaremos que esse fato se insere no 

mundo das virtudes morais.  

Todavia, ainda uma vez se impõe, que destaquemos outro aspecto da natureza da 

Ação processual, a fim de que o nosso objetivo não fique parcialmente defeituoso. E, aqui, 

mais uma vez, nos permitimos reproduzir a mesma argumentação feita em obra anterior, 

porquanto por ela demonstramos que o nosso labor investigativo vem de longe, e seguindo, 

quase sempre, uma linha de pensamento coerente e amadurecido.  

Efetivamente, se não deve esquecer que a Ação processual distende-se na 

convergência de dúplice movimento: de um lado, um movimento do órgão estatal, 

desencadeando o processo, e de outro, um movimento do titular do direito subjetivo, 

impulsionando o mesmo órgão defensor da lei. E não faz diferença se tal movimentação se 

opera nas relações do chamado Direito Privado ou se no universo das relações do chamado 

Direito Público. O direito objetivo, transfigurado em situação concreta, na potencialidade do 

direito subjetivo – quer se trate de um direito subjetivo de natureza privada, quer se trate de 

um interesse difuso de toda a sociedade e confiado ao poder-dever dos órgãos estatais, 

tutelado pelas intervenções chamadas de ações públicas – tem a seu dispor a Ação do Estado, 

qualquer que seja o procedimento escolhido para exercício da sobredita competência 

(processo civil, penal, eleitoral, fiscal, previdenciário, etc.). 

Também não muda de espécie essa problemática, se se trata de direito subjetivo 

de titular não conhecido – na hipótese das chamadas Ações de acertamento,  designadas entre 

nós de Ações declaratórias – pois, em hipóteses que tais, o titular de um tal direito continua, 

de igual maneira, obstaculado na sua concreção. 

Com a sentença prolatada ao término de um processo – que terá sido de 

conhecimento ou de acertamento – o Estado se põe lado a lado com o titular do direito 

reconhecido judicialmente, passando a integrar, dali por diante, nova relação jurídica material, 

inicialmente bilateral. A chamada Ação executória (execução forçada) constitui, sem dúvida, 

um  plus ultra sobre a sentença que consumou a Ação de conhecimento, dando origem a nova 

relação material, que agora tem como pólos, de um lado, o Estado, como titular do interesse 

público para garantir a eficácia e a aplicação da norma burlada (lembre-se a citação de 

CARNELUTTI sobre a idéia de norma como uma promessa do legislador)  e, de outro, aquele 
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mesmo destinatário da norma que, na relação  de direito material originária, recusou a conduta 

juriforme a que estava obrigado. Não ocorre diferentemente, quando o Estado sentencia 

condenando a penas punitivas ou delas absolvendo. 

Rigorosamente falando, o jus puniendi pertence, não ao juiz – dito dominus litis – 

mas à Sociedade, a qual tem o interesse de ver reprimido o autor do ilícito e salvaguardada a 

dignidade e os direitos do inocente indiciado. Diversamente do que ocorre no plano do Direito 

Privado, onde se trava um conflito de pretensões, há ação penal, tanto quando o juiz condena, 

como quando absolve, porque o juiz marcha solidário com a Sociedade que, titular única do 

direito em lide, tem interesse em absolver o inocente e em punir o culpado. 

Explicada com certa preocupação os diversos aspectos que envolvem a 

problemática da natureza da Ação – precisamente porque a nossa posição discorda da posição 

aceita majoritamente pela doutrina moderna, a saber, a que explica a Ação como um direito 

abstrato de pleitear do Estado a tutela jurisdicional, mesmo ciente de ser carecedor de Ação, e 

discorda porque incompatível com o que entendemos ser a especificidade da norma jurídica – 

voltamos ao tema do presente tópico. 

Afirmamos que a Ação processual não integra o conteúdo de inteligibilidade a que 

corresponde a realidade jurídica, sendo antes um pressuposto fático, situado no plano das 

virtudes morais. Efetivamente, por parte do titular do direito subjetivo, amparado pela Actio, 

deste se exige, como pressuposto psicológico, que tenha a virtude da fortaleza para “lutar pelo 

seu direito”, – atitude tão brilhantemente valorizada por Rudolf JHERING no seu famoso 

ensaio intitulado  Luta pelo direito191. Por outro lado, por parte do órgão do poder estatal, de 

cuja decisão vai sair o destino do direito subjetivo implicado na res in judicium deducta, um 

conjunto de virtudes morais dele se requerem como condições para a ressurreição do direito 

subjetivo, sepultado pelo conduta injurídica, a saber: prudência (a fim de acertar na medida 

exata a ser imposta), justiça (a fim de querer atribuir ao titular do direito certo aquilo que lhe é 

devido), fortaleza (a fim de sobrepor-se às ameaças e atos de terrorismo da parte frustrada em 

suas pretensões injusta), magnanimidade192 a fim de sondar o mistério  de miséria e infortúnio 

                                                 
191 Rudolf JHERING.A luta pelo Direito. 19a  edição, tradução de João Vasconcelos, Rio de Janeiro: editora 
Forense, 2000. 

192 Recolhemos de Santo TOMÁS DE AQUINO as noções das virtudes aqui referidas: a prudência como sendo 
a  noção adequada  que se deve assumir ao ter que agir – recta ratio agibilium – (Summa Theol. I-II,Q.57,art 4),  
a justiça como a vontade constante e permanente de dar a cada um o que lhe é devido – constans ac perpetua 
voluntas ius suum unicuique tribuens – Summa Theol. II-II, Q.58, art. 1. 
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dos que foram desenterrados da delinqüência para o juízo193. 

Adequado repetir aqui o que escrevi noutro livro, a saber: que as mais perfeitas 

leis não têm pernas para andar; é nas virtudes morais do destinatário da norma, que esta 

encontra pernas para sair do livre arbítrio para o mundo das atitudes e condutas jurídicas194. 

Por este simples considerar infere-se a conexão axiológica intima entre as ordens normativas 

do direito e da moral, distintas uma e outra, pela finalidade que as especifica e pelo horizonte 

axiológico que delas se desprendem como  da árvore se desprendem os frutos.Temos feito 

referência à conduta juriforme, como sendo aquela que promove  a concreção do bem 

normado e que tem como contrária a conduta designada como injurídica ou antijurídica. Por 

ser conforme ao prescrito em norma jurídica poderia induzir a crer-se seja a conduta  

integrante da inteligibilidade do próprio conceito do direito. 

 Essa aliás, parece ter sido a posição da teoria egológica  construída por Carlos 

COSSIO: “A mesma necessidade que há” – diz ele –  “para que o direito esteja na conduta é 

que o mesmo seja conduta...”195.  Segundo suas próprias palavras, “a teoria egológica... aspira 

a que aquilo que fazem os homens quando delinquem, quando cumprem suas obrigações e 

quando exercitam suas faculdades possa ser conceptualmente concebido como direito 

dogmático”196. 

 A tese não abriga essa interpretação da conduta, desde que esta se 

fenomenaliza como efeito da opção do livre arbítrio. Não se pode discernir na inteligibilidade 

do conceito do direito um fenômeno que pode assumir especificações contrárias, como sejam: 

uma conduta que se especifica por um objeto injurídico simultaneamente com uma conduta 

qualificada por objeto jurídico. Contraditório seria admitir como conteúdo  de inteligibilidade 

do direito a conduta que destruiria ou obstacularia um bem normado juridicamente. 

 Entretanto, a conduta determinada pela opção do livre arbítrio da consciência 

do destinatário do direito-norma, dela se dirá que constitui a causa material ou mesmo 

condicional do jus in actu, tanto quanto da conduta dirigida pelo livre arbítrio para um objeto 

                                                 
193 Francesco CARNELUTTI (Arte do Direito. Trad. Hebe A. M. Caletti Marenco. Campinas [SP]: edicamp, 
2003, p.94): “O direito deve castigar, não como o verdugo que goza ao ver o condenado sofrer, mas como o pai 
que alcança, ao procurar dor para o seu filho, os píncaros do amor. E a sombra do direito, que parece ser a pena, 
pouco a pouco, veste-se com as suaves cores da aurora". 

194 Elcias Ferreira da COSTA. Deontologia Jurídica. Ética das Profissões Jurídicas. Rio de Janeiro: Editora 
Forense. 2002. 

195 Carlos COSSIO. La Teoria Egologica del Derecho. Su problema y sus problemas. Buenos Aires: Abelardo 
Perrot, 1963, p.19. 

196 Idem, ibidem, p.123. 
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incompatível com o bem normado juridicamente se dirá que é causa material do fato punível, 

o delito. 

Também a conduta punível não se insere na inteligibilidade do direito. A  conduta 

punível será a condição, legalmente tipificada, da qual resultou a nocividade do bem comum e 

o dever do órgão  estatal  ou, mesmo, da sociedade como um todo, (consoante os costumes de 

sociedades primitivas), aplicar a sanção.   

A conduta é um ente que pertence à categoria dos atos morais e, como tal, o 

veículo pelo qual pode ser concretizado o bem normado. Quando Santo TOMÁS definiu o 

direito como o objeto da virtude da justiça, deixou evidente que definir o bem que deve ser 

feito, preceituar o bem que deve ser feito são atos de virtude moral – a prudência – e que fazer 

o que deve ser feito, isto é, dar a cada um o seu, o que lhe é devido é também ato de uma 

virtude moral, a justiça; o direito, este  nasce com o exigir dos condicionamentos de 

perfectibilização, urgidos pelos fins existenciais da natureza e circunscritos no âmbito da 

perfectibilidade do homem como ser citadino. Isso é o a que aspira a virtude da justiça. E o 

dar concreção ao bem normado ou obstacular essa concreção, tal atitude já é problema de 

atitude moral, tendo como condutor ou  causa material a conduta. 

 

3.3.4 Efetividade: suporte ontológico da norma jurídica 

 

Com a palavra efetividade queremos entender a eficácia da norma que, oriunda, 

seja de processo genuinamente legislativo, seja mesmo da conseqüência de fato contestado em 

sua legitimidade, tornou-se por sua irreversibilidade duradoura e generalizada, fonte de 

relações jurídicas novas197. 

 Em termos semelhantes, Charles DE VISSCHER descreveu a efetividade como a 

“aptidão de um ato jurídico, irregular em sua formação, para produzir, malgrado esta 

singularidade, certos efeitos em direito”198. Aliás no campo do Direito Internacional Público, 

assim como no campo do Direito Constitucional, a efetividade pode constituir verdadeira 

                                                 
197  Cf. Elcias Ferreira da COSTA. A Essência Trinitária do Direito – Temas de filosofia jurídica. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1996, p.69. 

198  Charles DE VISCHER. Les effectivités du Droit International Public. Paris: Pedone 1967, p.1. 
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fonte de direito, sendo mesmo considerada por Tarcísio Miranda BURITY199, como 

fundamento último de validade de uma norma. Numa posição menos arrojada, Michel 

VIRALLY200 viu na efetividade o embrião da norma consuetudinária. 

Há  quem entenda por efetividade a concretização das finalidades para as quais a 

norma foi editada. Essa a posição de Marcelo NEVES, amparando-se na autoridade de 

LUHMANN. A efetividade, nessa perspectiva, se refere à implementação do programa 

finalístico que terá orientado a atividade legislativa, isto é, à concretização do vínculo “meio-

fim” que decorre abstratamente do texto legal201.  

Dentro da perspectiva positivista, KELSEN elevou a efetividade a fundamento da 

legitimidade202, tomando-a, ademais, como pressuposto para se admitir a hipótese de uma 

Norma Fundamental, sendo ultrapassado neste posicionamento por Pietro PIOVANNI, ao 

considerar a efetividade como um novo princípio de legitimidade do Estado 

contemporâneo203. Podemos também aludir  à definição de Paulo NADER, entendendo a 

efetividade como fenômeno social da obediência às normas jurídicas204. 

Que a norma jurídica seja causante de efeitos verifica-se em todo grupo social, no 

qual se constata uma efetividade jurídica. A norma, ao regular condutas, quase sempre impõe 

limitações à liberdade de alguns, enquanto alarga o espaço da liberdade de outros, daí 

resultando eventualmente dificuldade na aceitação da mesma por parte de alguns 

destinatários. Mas, quando há efetividade, verifica-se então que houve resposta dos 

destinatários da norma, houve aceitação, houve adesão, houve consenso ou,  pelo menos, 

assentimento da maioria dos integrantes do grupo ao objeto normado, mesmo quando uma 

parcela minoritária dos destinatários dissente, todavia, dissentindo, tolera. Através da 

efetividade, como de um a posteriori, pode-se descortinar ou vislumbrar a existência de um 

                                                 
199 Tarcísio Miranda BURITY. Reflexões sobre o Direito de fato na Ordem Jurídica Internacional.  
Universidade Federal da Paraíba, s.d. impressão reservada. 

200 Michel VIRALLY.  La Pensée Juridique. Paris: L.G.D.J., 1960. 

201 Marcelo NEVES.  A Constitucionalização Simbólica. São Paulo:  Editora Acadêmica, 1994. p. 76. 

202  “Se a revolução não fosse bem sucedida, quer dizer, se a Constituição revolucionária – que não veio à 
existência de acordo com a antiga Constituição – se não tivesse se tornado eficaz... não haveria qualquer motivo 
para pressupor uma norma fundamental no lugar da antiga”. KELSEN. Teoria Pura de Direito. Coimbra: 
Armênio Amado – Editor, Sucessor, 1962, volume II, p.38. A posição de KELSEN se aproxima da posição 
Pietro PIOVANNI, considerando a efetividade como novo princípio da legitimidade do Estado contemporâneo. 
In Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuiffrè Editore. 1965. Verbete: Effetività. Vide Elcias Ferreira da COSTA. 
As Fontes do Direito Constitucional. RECIFE: OAB–PE FASA – UNICAP,1986. 

203 Pietro PIOVANNI, In Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè Editore, 1965, verbete: Effetività. 

204  Paulo NADER. Filosofia do Direito. 5a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.73. 
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consenso, ou – se se preferir – diremos com mais exatidão, a existência de uma “consciência 

axiológica”, consciência que vê em cada norma um instrumento de preservação de valores, 

com os quais a própria consciência está engajada. 

 Essa mesma indução foi constatada por TOMÁS DE AQUINO, quando 

considerou que a lei pode estar numa pessoa, sob dois aspectos: não só enquanto está na 

pessoa que a emite, como também, a modo de participação na pessoa regulada por ela. Neste 

sentido – diz ele – cada um é lei para si mesmo, na medida em que participa da ordem 

imposta por quem a emitiu205. 

 Sem dúvida que a efetividade pode originar-se também do direito espontâneo, 

aquele que nasce das praxes adotadas por um grupo social e, até mesmo, por um conjunto de 

povos, como é o caso do costume internacional, ou por um grupo profissional como é o caso 

da lex mercatoria, nos casos em que a jurisprudência nacional a reconhece; a norma 

consuetudinária, essa já nasce como vigente, é o direito vivido antes de normativizado.  

Entendo que, tanto a efetividade que nasce de normas costumeiras, como a que se 

forma sobre a observância generalizada de normas legisladas, é efetividade que se pode 

designar de “efetividade jurídico-normativa”, no sentido de que, não apenas evidencia a 

observância generalizada de práticas normadas, como simultaneamente a consagração dos 

valores políticos e tradicionais do povo. Há, entretanto, efetividade, que se pode designar 

“político-normativa”, quando um governo tirânico e despótico, sacrificando algumas opções 

políticas e constitucionais, emite atos normativos regulando o bem comum, atos normativos 

aos quais os integrantes do grupo social, com restrições de alguns, respondem dando 

observância aos mesmos. A observância das normas, emitidas assim pela força do 

conquistador ou tirano, mas assegurando valores relacionados com o bem comum, impondo 

embora restrições indesejáveis, constituem também um suporte ontológico que se confunde 

com uma consciência axiojurígena. A ocorrência da efetividade político-normativa é 

freqüente no campo do Direito Internacional  Público  e do Direito Constitucional.  

Em conclusão, podemos afirmar que a norma, quer  quando comunicada  pelos 

poderes institucionais e vigentes, quer quando consagrada pela prática consuetudinária e 

transmitida pela tradição axiológica, quer quando imposta por poder tirânico sem respaldo 

                                                 
205 ... “lex est in aliquo non solum sicut in regulante, sed etiam  participative sicut in regulato. Et hoc modo 
umusquisque sibi est lex, inquantum, participat ordinem alicuius regulantis” Summa Theologica. I-II, Q. 90, a.3, 
ad 1um. –  Não precisa se inferir das palavras do Angélico seja o homem legislador de si mesmo, no sentido 
assumido por KANT em Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros Escritos.São Paulo: Martin 
Claret. 2002. 
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popular mais amplo, sempre que vige e opera mudanças na intersubjetividade social, dando 

nascimento a atos jurídicos perfeitos é sinal de que tem um suporte ontológico, e este suporte 

ontológico, outra coisa não é senão a consciência jurígena da coletividade. Dessa consciência 

jurígena e axiológica, bem como da existência de valores dominantes no grupo social  resulta 

a ambiência sociológica, resultam o  Produto Interno Bruto (PIB), as instituições políticas e 

jurídicas, em suma, o próprio bem comum; este poderá apresentar, consoante se verifique uma 

efetividade jurídica mais consistente ou menos consistente, uma riqueza de bens, maior ou 

menor,  em grupos sociais diferentes. 

De certo modo, tal como Pilatos ceticamente interpelou a Jesus a respeito da 

verdade, dirá alguém: Que coisa vem a ser  “consciência jurídica   coletiva”? – Onde a sua 

sede? – Qual a sua configuração?  

Com certeza, não me refiro aqui à consciência jurídica como a um ser individual, 

ou substancial; nem a identifico com aquela “consciência coletiva”, descrita por 

DURKHEIM, como entidade transcendente206, identifico-a, sim, com consciência jurídico-

axiológica que, tanto como a sociedade que não é um ser substancial, também dela se deverá 

dizer que seja um ser “plurissubstancial”, que tem sua sede encravada nas palafitas do livre 

arbítrio das individualidades, e tão real é a sua existência e atuação,  que se torna perceptível, 

não só no espetáculo da efetividade jurídica de um grupo, como ainda, e de maneira mais 

mensurável, nos resultados dos processos plebiscitários, quando ocorrem.  

Observou Fernando BASTOS ÁVILA,  ser evidente que todo grupo tem uma 

consciência coletiva. Entretanto critica a DURKHEIM por ter dado a esta consciência tal 

consistência, a ponto de fazer dela um ser à parte207. Não menos oportuna a observação feita 

por Miguel REALE, de que o conceito durkheimiano de consciência coletiva não se apresenta 

sempre com as mesmas notas determinantes, de modo que já se discriminaram várias maneiras 

de sua formulação, marcando momentos diversos da investigação do autor de as Regras do 

Método Sociológico208. Para George BURDEAU, embora cômodo o seu uso, a expressão 

”consciência coletiva”, entendida como transcendente às condutas individuais, não passa de um 

mito209. 

                                                 
206 Emilio DURKHEIM. Da Divisão do Trabalho Social . Coleção “Os Pensadores” São Paulo: Editor Victor 
Civita. 1978,  p. 40. 

207 Fernando Bastos ÁVILA. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro:  Livraria AGIR Editora. 1962, p.134. 

208  Miguel REALE. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1983, p.198.  

209 “Entendue comme transcendante aux consciences individuelles, la conscience collective est un mythe, leur 
tenue cependant est commode ; conservons-la, donc, mais en la précisant: la conscience sociale est le sentiment 
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Entretanto, não obstante reduzir a um mito a idéia durkheimeana de “consciência 

coletiva”, tomada no sentido de transcendente, George BURDEAU reconhece a atuação, 

dentro do grupo social, de uma consciência social como sentimento dominante que comanda 

as atitudes comuns arrastando-as, senão para adesão entusiasta pelo menos para a aceitação 

dos membros, levando-se em conta igualmente as volições claras e os diversos graus de 

indiferença ou de desinteresse que constituem normalmente a consciência negativa de um 

grande número de associados210. 

Desse nosso ponto de vista aproxima-se a conceituação de norma, elaborada por 

Fábio Ulhoa COELHO, em afirmando que a norma jurídica “reside na cabeça dos membros 

da comunidade jurídica daquela parcela da sociedade que se apropria do conhecimento 

específico do seu conteúdo”211. Insurgindo-se contra a posição Kelseniana que considera a 

norma como fruto da autoridade com competência para editar a lei e que a lei se encontra na 

vontade do legislador que a aprovou, Fábio Ulhoa COELHO entende que  

se considerarmos as pessoas reais, de carne e osso, vivendo em sociedades 
altamente complexas como a nossa, podemos perceber que as normas 
jurídicas foram apropriadas por um conjunto dessas pessoas, a comunidade 
jurídica; residem assim, não na vontade da autoridade que as edita, mas na 
memória das pessoas que a estudam, aplicam ou observam212. 

Pode parecer  que a expressão “consciência coletiva” constitua contradição em 

seus termos, vez que só existe consciência individual, dependente de um ser orgânica e 

animicamente único213. No sentido próprio e psicológico do termo, consciência é, sem dúvida, 

um hábito da faculdade racional, obviamente individual. Mas, no sentido analógico, assim 

como em torno de uma mesma idéia programática ou de uma mesma opção de interesse geral 

pode-se formar um “consenso” mediante a convergência da adesão de muitas inteligências 

individuais, assim também, quando o consenso generalizado, evoluindo do estado “atual” se 

faz “habitual”, constatamos a  exteriorização de uma verdadeira “consciência coletiva”. Deve-

se, pois, distinguir da faculdade psicológica individual, chamada consciência moral, a atitude 

comportamental e habitual dos que integram uma coletividade, em mantendo em nível de 

                                                                                                                                                         
dominant qui, dans une communauté sociale déterminée, commande les atitudes communes en entraînant, sinon 
l´adhésion enthousiaste, du moins l´adaptation des membres, compte tenue, à la fois, des volitions claires et de 
divers dégrés d´indifference ou désinteressement qui constituent normalement, la conscience négative d´un grand 
nombre des associés.” George BURDEAU. Traité de Science Politique, 2ª ed.. Paris : LGDJ. 1970,  p.76. 

210  Idem. Ibidem, p.76. 

211  Fábio Ulhoa COELHO. Roteiro de Lógica Jurídica, 4a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p.53. 

212 Idem ibidem, p.52. 

213 Cf.  João Maurício ADEODATO. Filosofia do Direito. São Paulo:  Editora Saraiva. 1996, p.163. 
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habitualidade,  um consenso em torno de valores ou de convicções.    

Não foi a resultado diferente que chegou Miguel REALE, quando se referiu a 

“patamares axiológicos” que se vão constituindo na sucessão das gerações e que, dotadas de 

certa estabilidade, correspondem a intenções objetivadas, às quais se atribuem designações 

várias, tais como, “espírito objetivo”, Volksgeist ou consciência coletiva, esta na linha do 

pensamento de DURKHEIM214. Em termos análogos, também PINTO FERREIRA faz 

referência a uma “consciência grupal”, como fonte primeira de validade dos princípios legais, 

e que se impõe preliminarmente à formulação de regras, artigos de códigos ou de 

constituição215 . 

O candidato que sai vitorioso de um pleito autêntico e transparente é expressão 

carnal de uma consciência coletiva, a qual, mesmo quando originariamente não  seja unânime 

ou majoritária em termos absolutos, termina sendo eficiente, na medida em que/ e sempre 

que/ as consciências individuais divergentes o aceitam, suportam ou toleram. Uma coisa 

parece incontestável: é que, de todas essas modalidades de reação resulta o reconhecimento 

do vencedor. Daí porque a revolução, no sentido jurídico, bem como a sedição apresentam,  

primo intuitu,  a aparência de contrariedade com o bem comum, e a sua conceituação é, 

indiscutivelmente, incompatível com a inteligibilidade do direito. A ação coletiva no sentido 

de substituir os agentes do poder, mediante processos ilegais levanta um problema de natureza 

ética, no que se refere ao “aspecto moral” da atitude coletiva; poderá, porém, confirmar a 

existência de uma consciência coletiva, em insurreição contra o que pode estar sendo 

considerado como desgoverno ou tirania ab exercitio, segundo a expressão tomasiana.  

Entendendo revolução como fenômeno jurídico, aceitamos a conceituação no 

sentido dado por Clovis RAMALHETE, de remoção de uma ordem normativa pela violência, 

em porção mais ou menos extensa, para substituição dela por outra normatividade, 

promulgada pela força com efetividade216. Entendemos também que essa conceituação não 

diverge muito da de KELSEN, que considera como revolução toda modificação ilegítima de 

Constituição, aí se incluindo o próprio golpe de Estado217,  tanto quanto a conceituação de Ivo 

DANTAS, para quem o conceito de revolução tem uma compreensão amplíssima, não lhe 

                                                 
214 Vide Miguel REALE. Nova Fase do Direito Moderno. São Paulo: Editora Saraiva. 1990,  p. 45. 

215  Luiz PINTO FERREIRA.  Teoria Geral do Estado, tomo II,  2. ED. Rio de Janeiro: J. Konfino. 1957, p. 13. 

216 Clovis RAMALHETE.  Revolução como fonte de Direito – Apontamentos de Teoria Jurídica das 
Revoluções  In Revista de Informação Legislativa.  Brasília: Senado Federal  11(42) abr/junho, 1974, p. 107. 

217 KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado – Editor, 1962,  Volume I, p.107. 
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sendo essencial a utilização de meios violentos, bastando-lhe sejam usados métodos 

antijurídicos, para alteração da Constituição. Acrescenta Ivo DANTAS  que, em essência, a 

revolução é um fato antijurídico, como igualmente o é o Poder Constituinte218. 

Tomando como premissa essa conceituação de revolução, entendemos que sendo 

a Constituição o vértice da pirâmide jurídica de que recebem delegação todas as 

competências, equivale dizer a lei fundamental, sobre a qual se constrói o edifício jurídico, 

parece que pretender inserir, numa opção constitucional, o direito de revolução é tão 

paradoxal quanto pretender consolidar mediante texto normativo,   uma ordem constitucional 

e, no mesmo texto  facultar a dissolução da mesma219. 

Esse ponto de vista, sustentado já em trabalho anteriormente publicado, reproduzo 

para corroborar a argumentação que venho desenvolvendo:  

Por outro lado, insidioso se torna o conceito de direito de revolução, quando 
se considera que nem sempre se pode aquilatar se os meios de propaganda 
revolucionária estão dominados economicamente por minoria ativista, não 
raro a serviço de interesses exógenos ou oligárquicos, ou se representam 
mesmo os sentimentos da comunidade. O direito de revolução nem sempre é 
um direito da comunidade; pode até ser – e tem sido freqüentes vezes – o 
trampolim da tirania de um grupo minoritário220. 

A existência da consciência axiológico-jurídica se faz perceber, também, através 

de variadas manifestações da opinião pública, quando as pessoas se insurgem, seja contra a 

não aplicação das leis penais, seja contra a incidência de omissão ou prevaricação dos órgãos 

investidos do poder para aplicar as leis vigentes, seja contra a promulgação de leis 

inconstitucionais, seja contra os abusos do uso do poder nas ações populares, nos mandados 

de segurança ou nas iniciativas populares de lei, seja contra a prevalência de discriminação 

injusta de bens e de sacrifícios. 

Um aspecto da efetividade, como atuação de uma consciência jurídico-axiológica, 

suporte ontológico da norma, podemos verificar no fenômeno da desuetudo legis ou, mesmo, 

do costume contra legem. No argumento elaborado por Santo TOMÁS DE AQUINO para 

justificar a modificação da lei pelo costume vamos encontrar os mesmos elementos de uma 

efetividade, a saber, a vontade e o senso de racionalidade do grupo (consciência), 

manifestados pelas condutas. 

                                                 
218 Ivo DANTAS.  Poder Constituinte e Revolução. Bauru (SP): Editora Jalovi. 1985, p. 50. 

219 Vide Elcias Ferreira da COSTA. A Temática do Poder Constituinte. In Symposium Revista da Universidade 
Católica de Pernambuco. V. 26, n. 2, 1984, p.49. 

220  Idem ibidem, p. 51. 
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Também se pode modificar a lei – lemos na Summa Theologiae – por meio 
das condutas, especialmente quando estas se multiplicam mediante o 
costume; e pelas mesmas condutas pode expor-se tal intenção, de maneira 
que assim possa causar algo que obtenha força de lei; e tal sucede porque, 
mediante atos externos multiplicados, pode declarar-se o movimento interior 
da vontade, guiada por um conceito de razão,  já que, quando se multiplicam 
as condutas, parece que isto provém da deliberação que implica um juízo da 
razão. Segundo isto, o costume, tanto tem força de lei, como  pode abolir 
uma lei e atuar como sendo intérprete da lei221. 

Nos sistemas jurídicos em que predomina o princípio da legalidade, não se 

admitindo o costume contra legem, considerar-se-á como efetividade a modificação de lei, 

efetuada pela consciência coletiva do grupo, na qual Santo TOMÁS DE AQUINO divisava a 

atuação, tanto da “vontade” deliberante, como da “razão” que justifica222. 

Recuando mais longe no tempo, vemos que já CÍCERO considerava o constitutivo 

sociológico de um povo, não todo agrupamento de homens congregado por um motivo 

qualquer, mas o agrupamento de uma multidão quando vinculado pelo mesmo sentir 

relativamente ao que é de direito e de utilidade223. Destarte pode-se concluir que a efetividade 

jurídica atesta precisamente que, para a consciência axiológica do grupo, o comando, como 

conteúdo da norma jurídica que está sendo obedecida por todos ou por quase todos, assenta 

sobre uma realidade onto-social, 

Em face do espetáculo eloqüente da efetividade não há como impedir a inferência 

da existência de uma consciência axiojurídica; e em face dos movimentos populares de 

protesto pelos atos de injuridicidade ou ilegalidade por parte dos agentes do poder, e, 

sobretudo, em face da revolta pela impunidade dos violadores das leis (impunidade resultante 

quase sempre da omissão dos funcionários do poder público), bem como  pelo abuso 

excessivo de privilégios,  não há outra inferência possível, a não ser a de que as normas 

jurídicas têm um suporte ontológico, precisamente a consciência axiológica de todo grupo 

social, tanto quando  reprime com penas a violação dos valores consagrados em norma 

vigentes, como quando pressiona a modificação de leis inadequadas, ou impede a violação das 

                                                 
221  “Unde etiam et per actus,maxime multiplicatos, qui consuetudinem efficiunt, mutari potest lex, et exponi, et 
etiam aliquid causari quod legis virtutem obtineat: inquantum, scilicet, per exteriores actus multiplicatos interior 
voluntatis motus, et rationis conceptus, efficacissime declaratur; cum enim aliquid multoties fit, videtur ex 
deliberato rationis iudicio provenire. Et secundum hoc, consuetudo et habet vim legis, et legem abolet, et est 
legum interpretatrix” .TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol.  I-II, Q. 97, art. 3º .  

222 “[...] lex autem humana (procedit) a voluntate hominis ratione regulata” Summa Theol. I-II, Q. 97, a . 3 
Respondeo. 

223 “[...] populus autem non omnis hominum coetus quoquodo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris 
consensu et utilitatis communione sociatus”. Marcus Túlios CICERO  De Republica, I, 126.  
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leis vigentes, por parte de setores minoritários224. Neste sentido, disse Théodore RUYSSEN: 

“O princípio vital do direito continua sendo a consciência moral; a força não funciona senão 

como um meio de execução”225.  

Algo como a epifania da consciência axiológica é o fenômeno que Goffredo 

TELLES JUNIOR descreveu com o nome de experiência jurídica, como sendo a vivência 

daquilo que uma comunidade, por convicção generalizada, qualifica de jurídica, num 

determinado momento histórico e num determinado lugar226. 

A efetividade atua como fonte de normatividade jurídica e conseqüente integração 

axiológica, também quando um evento, promovido em contrariedade com as aspirações da 

maioria do grupo social, adquire estabilidade política, mantém a ordem social e administra 

medidas regulando o bem comum, promove atividades coerentes com as necessidades do 

povo, em suma, atua como fonte de relações jurídicas, embora  violando algumas das 

liberdades públicas. É o que temos designado como “efetividade político-normativa” 227. 

 Em situações dessa natureza, o exercício do poder carece de legitimidade, porque 

ao seu detentor lhe falta o apoio popular inicial; porém, a realização de medidas ensejando a 

promoção de relativa prosperidade, a subseqüente imposição de atos normativos em 

consonância com os valores consagrados, mesmo quando o modus faciendi do governo 

desagrade a segmentos oposicionistas da sociedade, gera uma adesão posterior, se não à 

pessoa do governante, de qualquer forma aos produtos normativos dele emanados, induz os 

recalcitrantes a se incorporarem à consciência axiojurídica do grupo social, ensejando e 

consagrando a efetividade jurídica. 

A tentativa de introduzir no direito brasileiro o divórcio encontrou, durante 

décadas, sólida resistência por parte da população católica brasileira, em sua maioria solidária 

com a orientação do episcopado e representada majoritariamente no Congresso nacional, no 

qual se destacou como paladino da indissolubilidade matrimonial o deputado,  Pe. Alfredo de 

ARRUDA CÂMARA. Em 14 de abril de 1977, depois de decretar o recesso do Congresso,  

                                                 
224 Cf.  Elcias Ferreira da COSTA. A Essência Trinitária do Direito. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 
Editor, 1996, p.19. 

225 “Le principe vital du droit demeure la conscience moral; la force n’est qu’un moyen d’éxecution”  Théodore 
RUYSSEN. De la guerre au Droit, In Les Grandes Questions de la philosophie du Droit  coletânea de S. 
Goyard-Fabre e R. Sève. Paris: PUF 1993, p. 120. 

226 Goffredo TELLES JUNIOR. O Direito Quantico: Ensaio Sobre o Fundamento da Ordem Jurídica. 6a 
edição Revista. São Paulo: Max Limonad LTDA, 1985, p. 419. 

227 Idem, Ibidem, pp.69-84. 



 111

apoiado nos poderes conferidos pelo Ato Institucional n. 5, de 13/12/1968, o presidente da 

República, Gen. Ernesto Geisel promulgou uma Emenda à Constituição (Emenda n.8),  pela 

qual  o quorum  de 2/3 em cada uma das duas casas do Congresso, que era exigido para 

reformar a Constituição, foi reduzido para maioria absoluta. Apesar de vigorosamente 

contestada em sua legitimidade pelo partido da oposição, o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB, sucedido pelo atual PMDB), foi essa introdução de um quorum  menor, – 

produto de um ato de outorga, indesejado e impugnado – que ensejou a Emenda 

Constitucional n. 9 à Constituição de 1967/69  introduzindo o divórcio, graças à liderança 

oposicionista do deputado emedebista, Nelson Carneiro. Na oportunidade das discussões, os 

oposicionistas não se lembraram de contestar a legitimidade da Emenda n. 8,, fundamentada 

em um ato de tirania, do qual resultara a alteração do quorum anterior, o qual, por sua vez,  

fora  votado por uma Assembléia Constituinte, a de 1967, igualmente contestada pelo mesmo 

Movimento Democrático Brasileiro como produto de arbitrariedade do então Presidente da 

República, Gen. Humberto Castelo Branco. 

 Da consideração desses episódios constata-se que, a partir de um ato de poder 

ilegítimo, e por virtude de sua eficácia, foram criadas relações jurícas novas e produzidos atos 

jurídicos perfeitos. Outros casos de efetividade político-normativa se podem identificar na 

introdução do regime republicano  no Brasil, na adoção da Constituição francesa de 1875, 

cuja assembléia constituinte fora eleita com delegação para assinar o tratado de paz com a 

Alemanha,  mas sucessivamente passou a regular toda a vida constitucional dos franceses, 

tendo sido a Constituição que mais tempo durou228. 

 Justificando a efetividade político-normativa, decorrente da aceitação tolerante de 

segmentos da oposição, mesmo quando algumas normas não atinjam o conteúdo de justiça 

desejado, observa REALE que 

 a experiência histórica do direito demonstra-nos que a justiça é o valor mais 
alto, mas pode não ser o mais urgente, inclusive porque, quando se 

                                                 
228 Produtos de Governo ilegítimo, e de eficácia irretratável bastaria lembrar-se os que resultaram de  governos 
investidos pelo regime republicano no Brasil, regime que se implantou  sem qualquer consulta plebiscitária, 
consoante informam Vamireh CHACON, em História dos Partidos Brasileiros (Brasilia: Universidade de 
Brasilia, 1981, p. 33), e João Barbalho ( em A Constituição do Brasil.  Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1898 2 a  
edição aumentada), os  decretos-leis, expedidos por Getúlio Vargas, no perído de 37-45, as leis votadas pelo 
Congresso, que fora eleito em obediência a normas expedidas pelos governos militares a partir de 1964, as 
desapropriações de áreas rurais para efeito de reforma agrária, introduzida pela Emenda à Constituição de 1946, 
n.10 de 9/11/1964, obedecendo às restrições de procedimento impostas pelo Ato Institucional n. 8, de 
27/10/1965 do Governo Militar e muitos outros. A despeito da ausência de legitimidade do agente do Poder, tais 
atos produziram efeitos jurídicos e deram nascimento a fatos e atos jurídicos. Cf. outras informações em Elcias 
Ferreira da COSTA. Temática do Poder Constituinte,  In Symposium Revista da UniCapítulo 
Recife.v.26,n.2,1984, pp. 3-54. 
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preservam a ordem e a paz, também se preservam as condições para a 
reconquista do justo229. 

A idéia de instituição, como foi intuída e exposta por Santi ROMANO, embora 

um tanto obscuramente, pode ser, em parte, incorporada à noção de consciência axiológica, tal 

como aqui estamos expondo. Entendemos neste sentido a seguinte exposição: “Cada norma 

ou mesmo o complexo de normas jurídicas não são mais do que manifestações particulares de 

uma dada ordenação que, nas  instituições simples ou menos evoluídas podem permanecer 

latentes”. Para o jurista romano,  

uma ordenação jurídica, em sentido objetivo, não se reduz apenas a normas, 
as quais pressupõem a instituição compreensiva e unitariamente 
consideradas, mas são um seu aspecto e uma sua manifestação; dela derivam 
o caráter que as diferencia das normas não jurídicas, a sua eficácia e a sua 
garantia, que não são dadas pelos caracteres intrínsecos de toda norma, nem 
pela sua conexão com outras normas que a tutelam230. 

Sob este aspecto, entende o jusfilósofo italiano que “antes da norma, o direito é 

organização ou corpo social, e é este que à norma comunica, como a um produto seu ou 

derivação, a natureza jurídica e não o contrário”. Sem dúvida, o Leitmotiv de qualquer corpo 

social ou ordenação outro não pode ser senão os valores que motivacionam  a ordenação e por 

cuja concreção pode surgir  a instituição. Na avaliação de Jean-Louis BERGEL, a palavra 

instituição é uma palavra cômoda, para não dizer vaga, conquanto essa noção tenha sido 

muito estudada no século XX não é perfeitamente clara231. 

Essas considerações evidenciam a insubsistência lógica quando se reduz a 

essência da norma a puro “sentido de um ato subjetivo de vontade” que não mais existe e se 

edifica, sobre esse castelo arenoso, de subjetivismo toda uma Stufenbaum de normas 

pensadas, que pensadas se intervinculam e se superpõem, até atingir uma Grundnorm, última 

e fundamental,  igualmente pensada e pressuposta, da qual retirariam vigência e validade 

todas as outras. Se de uma sentença apofântica se não pode derivar um juízo deôntico, muito 

menos se pode de uma hipótese, idealmente fabricada, derivar força normativa vinculante 

sobre faculdades racionais e volitivas. 

A petitio principii  da construção kelseniana é gritante, quando se verifica que a 

fim de  fundamentar a validade e obrigatoriedade das normas, afastando a idéia de que seriam 

                                                 
229 Miguel REALE. Lições Preliminares do Direito. São Paulo: Edição Sairava, 1978,  p. 314 

230  Santi ROMANO. Princípios de Direito Constitucional Geral, trad. de Maria Helena Diniz. São Paulo: RT. 
1977, p.72. 

231 Jean-Louis BERGEL. Teoria Geral do Direito.  São Paulo: Martins Fontes,  2001, p.230. 
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algo psicológico, mas puro dever-ser, KELSEN estabeleceu  que se deveria  pressupor uma  

Norma Fundamental, da qual as demais normas receberiam validade, mediante um 

escalonamento de delegações de competência. Todavia,  essa norma fundamental, da qual 

poderia derivar a validade das normas inseridas na corrente de delegações escalonadas, 

somente pode ser pressuposta se se verificar que as normas estão sendo observadas. Ou seja, 

precisamos pressupor uma Norma Fundamental que manda obedecer às normas, a fim de 

fundamentar a validade das normas. Um novo questionamento se oferece: então, as normas 

valem porque há uma Norma Fundamental que estabelece que se lhes dê eficácia, ou valem 

porque todas já estão sendo observadas? – Seria o caso de substituir a inferência: Não 

podemos explicar o fato de serem as normas observadas, a não ser pressupondo a existência 

de uma Norma Fundamental232. Mas, então, não tem  qualquer sentido a afirmação de que a 

validade das normas jurídicas derivam de uma norma fundamental delegante, desde que, na 

verdade, de sua existência nada se sabe. 

Não altera o problema a conceituação de norma fundamental reformulada por 

KELSEN233, substituindo a natureza de norma pressuposta por norma “ficta”. A conseqüência 

lógica é a mesma. Não pode uma ficção constituir o primeiro elo de validade de uma corrente 

normativa. Não se pode extrair de um pensamento – um faz de conta, um  “Als..ob”,  – a 

validade e a coercitividade de normas para pessoas humanas. 

Em nossa argumentação, a efetividade não se impõe como condição para fundar 

qualquer hipótese de validade fundante, à semelhança da construção kelseniana, mas como 

princípio de indução da existência de uma consciência coletiva axiojurígena. Noutros termos: 

consideramos a efetividade, não como fonte produtora de normas originariamente eficazes, 

mas como uma prova  a posteriori  da existência de uma consciência de normatividade, esta, 

sim, o verdadeiro suporte ontológico de qualquer norma. Importa afirmar que na ordem dos 

aconteceres, a efetividade sucede à própria causalidade da norma234.  

 

3.4 Especificidade da norma jurídica 

Partindo da conceituação, acima adotada, de norma como técnica de regulação 

social destinada a modelar todas as condutas individuais  debaixo  de um mesmo padrão de 

                                                 
232 A respeito da insubsistência  de fundamentação lógica para a teoria da Norma Fundamental de Kelsen, vide 
Elcias Ferreira da COSTA. O Conceito Objetivo do Direito. Rio de Janeiro: FORENSE, 1983. 
233 KELSEN. Teoria Geral das Normas, tradutor: José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio  António Fabris 
Editor. 1986, p.143.  
234  Cf. Elcias Ferreira da COSTA. A Essência Trinitária do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
Editor, p. 88. 
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comportamento, – gnómon, onos – impõe-se à mente que raciocina, a questão  sobre o 

conteúdo específico da norma.  

Também aqui se aplica o ensinamento de Santo TOMÀS de AQUINO, segundo 

qual, a necessidade (ou vinculação) que pesa sobre qualquer coisa destinada a uma finalidade, 

é dessa finalidade que se há de colher235.  

Em se tratando de norma que não é religiosa, que não é técnica nem de moral, a 

norma será jurídica somente se apresentar um conteúdo, de natureza especificamente 

diferenciada, e orientado pelos fins a que se direciona o direito. 

 Se todo ser age movido por um fim, e se todo fim só motivaciona o agir na 

medida em que apresenta uma face de bem – finis autem bonum est in unoquoque genere já 

ensinara Santo Tomás, comentando Aristóteles236 – o conteúdo da norma jurídica, o devido-

do-dever-ser-feito obviamente deverá ser apreendido ou justificado ou racionalizado como 

algo que concorre (ou parece concorrer) para atingir um objetivo, que não pode ser deletério, 

mas, pelo contrário, construtor do bem da coletividade. Optar entre fins, que ostentam, cada 

qual um aspecto de bem, de natureza e gradação diversa, é específico dos seres humanos, e 

exatamente essa especificidade do agir humano explica a ocorrência do delito, do pecado, do 

mal moral, que nada mais é do que a opção por um bem ontológico – precisamente a conduta 

humana perfeita – posicionando-se em sentido oposto ao bem supremo, como tal visualizado 

e desejado pelo grupo social  de que participa qualquer pessoa, tema sobre o qual voltaremos 

a tratar no Capítulo 11237.  

 O devido do dever-ser-feito normativo –, devido,  a que os integrantes de um 

grupo social se submetem e para efetuação e adimplemento do qual porfiam todos os demais 

integrantes do mesmo grupo – evidentemente não pode ser intuído como um mal, como algo 

nocivo. O devido-do-dever-ser-feito será sempre algo que sirva de bem para uma determinada 

geração. Para confirmar tal assertiva basta aludir ao eterno problema do que, desde 

SÓFOCLES (495–405)238, vem desafiando a inteligência dos filósofos, a saber, o problema do 

chamado “direito justo” – melhor dizendo –  o problema da “lei injusta”.  

                                                 
235 “Necessitas cuiuslibet rei ordinatae ad finem ex suo fine desumitur” . Santo TOMÁS DE AQUINO.  Post 
Analyticorum, L.I, lec.1. 

236  Santo TOMÁS DE AQUINO. Comentarium  In Metaphysicam, 1.2.5. 

237 Cf. Elcias Ferreira da COSTA. Deontologia Jurídica – Ética das Profissões Jurídicas.  Rio de Janeiro: Editora 
Forense. 2001, pp. 27-28. 

238  SÓFOCLES.  Antigona. Tradução, prefácio e notas de Fernando Melro. 2 a ed. Lisboa: Editorial Inquérito 
Limitada, 1984. 
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Como observa Tomas D. CASARES, de modo geral, as definições da lei positiva 

começam invocando sua origem estatal. Em direção contrária, Santo Tomás colocava o 

relativo à sanção e à promulgação por parte do Estado, no derradeiro termo de sua definição, e 

assim, porque o que nessa perspectiva interessa essencialmente, não é a formalidade com que 

a lei foi sancionada, e, sim, a racionalidade da lei que o Estado sanciona. Daí a sua conclusão 

de ordem prática: uma lei sancionada com perfeição formal, se não é racional não é válida; 

poderá ser aplicada e mantida por um Estado com força suficiente, em consciência, porém não 

obriga239.  

 Seres racionais, os homens não aceitam conscientemente e passivamente ser 

tratados como bois de carro, sobre cujo dorso impõe-se uma canga, sem se lhes dar qualquer 

explicação sobre a razão de ser de tal imposição. A racionalidade da lei, como pressuposto de 

sua obrigatoriedade, sempre acompanhou os homens em todas as vicissitudes do seu existir 

social.  

O próprio Cristo, que espontaneamente aceitou o desígnio do Pai para se imolar 

pela redenção do gênero humano e aceitou ser sacrificado feito obediente até a morte  – não 

obstante  sua impecável perfeição humana, ao ser repreendido pelo carrasco  porque 

respondera a uma pergunta do Pontífice, justificou-se: “Se respondi mal, explica-me; se 

porém, não, por que me bates”?240 

Dando uma definição de lei, ensinou Santo TOMÁS DE AQUINO que a lei tem 

duas propriedades: a primeira, por ser regra dos atos humanos e a segunda porque tem força 

coativa241. Na verdade, ninguém pensaria em contradizer a observação fenomenológica de 

Santo TOMÁS DE AQUINO, acima mencionada. O problema que desafia os teóricos do 

direito é mais filosófico do que científico e se refere a um pressuposto específico do agir 

humano, a saber: “como justificar a obrigatoriedade da norma jurídica?” 

 Em se afirmando  que a norma jurídica é coercitiva, se está admitindo que a 

norma tem um prius, precisamente, a fonte, não só de que deriva a própria coercitividade em 

si, a saber, a disponibilidade do poder estatal, de um lado, como também a fonte e o “porquê” 

do dever de cumprir a norma jurídica. Esta é uma indagação supra-fenomenológica, 

metaempírica e que é também indispensável para se compreender adequadamente a  

                                                 
 239  Tomás D. CASARES. La Justicia y el Derecho. 3.ª ed. actualizada. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 100. 

240  BÍBLIA :  Carta de João, 18,23. 

241 “primo quidem est regula humanorum actuum, secundo, quod habet vim coactivam”. Summ. Theol. I-II, q. 
96, art. 5. 
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inteligibilidade do conceito de direito-norma. O direito, que só é direito porque é de homens e 

para homens – já dizia entre os romanos Hermogeniano242 –  não é inteligível se não se funda 

em alguma “razão de ser”. 

Expoente da mentalidade dos juristas romanos, Cícero já dizia:  

Se direito fosse o constituído pelas decisões do povo, pelas sentenças  dos 
juizes ou pelos decretos dos príncipes, direito seria o latrocínio, direito o 
adultério, direito falsificar testamentos, desde que o assim constituído 
recebesse a aprovação  dos sufrágios ou das deliberações da multidão243. 

Referia-se, de certo, à ocorrência de sentenças injustas, decretos arbitrários, para 

inferir que se não há de identificar a norma posta, simplesmente por ser posta, com a norma 

verdadeiramente jurídica, cujo conteúdo corresponde a um valor, a um bem para coletividade. 

Tal pensamento  foi assimilado posteriormente por SANTO AGOSTINHO, TOMÁS DE 

AQUINO e toda a tradição católica244. 

Da pressão que é exercida sobre a vontade de alguém impondo-lhe determinada  

conduta, essa pressão, quando provinda de uma pessoa privada, a qual é igual às outras em 

poder e em natureza, dela  dir-se-á que é violência e jamais norma jurídica.  O comando do 

salteador, quando impõe: “dê-me a carteira”; ou – “deite-se no chão” (depois de roubar), “vá 

se embora sem olhar para trás” – tal comando dá origem a uma submissão injuriosa, brutal, 

irracional e inadmissível. Tanto assim que o salteador foge do convívio social e disfarça-se 

para não ser reconhecido, como tal; é que ele mesmo tem consciência de que lhe falta  

titularidade para impor submissão e de que o objeto do seu comando fere ao consenso da 

sociedade. 

Diverso é o efeito psicológico e o sentido  da  pressão, quando deriva de alguém 

que está no posto de poder público, pois, todos vêm no poder público a regulação do bem 

geral, do bem comum; tal pressão gera dever, e o dever passa a ser adimplido, mesmo 

independentemente de coerção.  Quando, porém, o comando de alguém que está no lugar do 

poder público tem por objeto algo manifestamente absurdo, sem  qualquer  vinculação  com o  

                                                 
242  “Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit...” HERMOGENIANO Digesto.1.5.2. 

243 “Quod si populorum iussis, si principum decretis, si sententiis iudicum iura constituerentur, ius esset 
latrocinari, ius adulterari, ius testamenta falsa supponere, si haec suffragiis et scitis multitudinis probarentur”. 
Marcus Tulius CÍCERO. De Legibus, 1, 15. 

244 Cf. Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol., I-II,q.96,4. – Santo Agostinho. De Libero Arbitrio, L.I,c.5. 
In Enchiridium Patrísticum. M.G. Rouet de Journel S.J. editio Sexta et  septima. Fribourgi- Brisgoviae: Herder 
& Co. Tipographi editores Pontificii. MCMXXIX.– “Suponhamos, pois, uma prescrição dum poder qualquer 
que esteja em desacordo com os princípios da reta razão e com os interesses do bem público: não teria força 
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bem comum,  verbi gratia, o decreto do rei da Inglaterra, Henrique VIII, exigindo juramento 

de obediência religiosa por parte dos que sempre foram católicos,  tal comando foge à 

especificidade de norma jurídica, sendo, na espécie, idêntico ao comando do salteador, na 

medida em que o objeto do comando nada tem a ver com o bem comum e a coisa pública, 

sendo tão somente  mero capricho de quem possui em seu favor a força física. Ora, a força 

física confiada a alguém só se justifica, quando posta a serviço do direito, isto é, quando a 

serviço de norma que regula a  ordem dentro da cidade245.  

Que tal seja a limitação da esfera de atividade do poder normativo do Estado se 

evidencia na praxe convencionada universalmente de fazer os editos ou decretos serem 

precedidos de considerandos, justificando precisamente a finalidade do ato normativo como 

ordenado ao público interesse, destacando sua desejabilidade no contexto político246.  

A efetividade jurídica, quando vigente num grupo social, atesta precisamente que 

para a consciência axiológica do grupo o comando, como conteúdo da norma jurídica que está 

sendo obedecida por todos ou por quase todos, assenta sobre uma justificação racional247. O 

destinatário da norma jurídica é pessoa humana e para qualquer pessoa a razão de ser da 

norma jurídica nada mais é do que “o bem comum” ou, como preferimos dizer, “a 

perfectibilização da pessoa humana, no que diz respeito à esfera da intersubjetividade”, ou 

ainda, se se preferir – como dizem outros – será a paz ou a segurança ou a ajuda ou a justiça. 

Sob qualquer destas perspectivas, será sempre algo que concorre, – ou parece concorrer – para 

melhorar o status coexistendi anterior à edição da norma. 

A “ausência de racionalidade” das normas e dos preceitos explica o porquê das 

rebeliões e sedições em todas as épocas da história. Prevenindo-se e posicionando-se contra a 

arbitrariedade dos governantes, produtores de normas que regulam a vida social, já na Idade 

Média consagrava-se a hierarquia com que se escalonavam as leis fundamentais e os costumes 

– les rois du royaume – como superiores às  leis do rei – les lois du roi248. Daí  porque a 

própria eficácia das normas jurídicas, bem  como a  efetividade  requerem, como explicação, a  

                                                                                                                                                         
alguma de lei, porque não seria uma regra de justiça e afastaria os homens do bem, para o qual a sociedade foi 
formada”. Leão XIII. Encíclica Libertas, de 20.06.1888.  

245 Por não se curvar às exigências de Henrique VIII, THOMAS MORUS foi decapitado em 06/07/1535. Cf. 
Fernanos Mourret. La Rainaissance et la reforme:Paris: Bloud et Gay Editeurs, 1921, p.368. 

246 Cf. Chaim PERELMANN. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 382. 
247 Leia-se de Sergio COTTA Giustificazione E Obbligatorietà Delle Norme, Milano: Dott. A. Giuffré 
Editore.1981, em que demonstra a interrelação que  conecta a obrigatoriedade da norma jurídica e a sua 
justificação. 

248 Cf. Elcias Ferreira da COSTA. As Fontes do Direito. Recife: OAB – Fasa – UNICAP, 1986, e  Nelson 
SALDANHA. Formação da Teoria Constitucional. 1a ed.  Rio de Janeiro: Forense. 1983, p. 30. 
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racionalidade do objeto normado. Neste sentido, observa L. Legaz y LACAMBRA que uma 

das condições fundamentais, não arbitrárias nem contingentes como puro fato, para a 

efetividade é uma certa racionalidade das normas que assegure sua aceitação249. 

Bem consentâneo com a psicologia humana, Santo Tomás considerou a lei como 

uma diretriz da razão (ordinatio rationis). Para ele, a lei não deriva de um decisionismo 

voluntarista, mas de uma regulatio, de  uma mensuratio rationis: a lei é uma certa regra e uma 

medida dos atos, e por ela se induz alguém a agir. A razão é uma regra e uma medição dos 

atos humanos; é o primeiro princípio dos atos humanos250.  

Sendo  uma parcial manifestação da realidade jurídica,  a norma é,  na verdade, o 

primeiro momento do movimento dialético da realidade jurídica, a saber, o direito como 

potência (potência, tanto objetiva como subjetiva), fácil verificar que entre o “devido-que-

deve-ser-feito”, como conteúdo da norma jurídica  e o “porquê-para-quê” da realidade-direito 

há uma inevitável conexão lógica e axiológica. Efetivamente, se alguém deve-fazer-alguma-

coisa, não só o devido-a-ser-feito só acontece por motivação de algum fim (o qual, como 

vimos, será sempre a vantagem inerente à conduta em acatando o preceito, um bem que a 

norma tende a tutelar), como também o próprio preceito-normativo (manifestação parcial da 

realidade-direito), ao ser emanado de algum legislador ou ao ser introduzido e consagrado 

pela consciência axiojurígena pré-institucional (conexão lógica) é igualmente determinado por 

uma finalidade (conexão axiológica).  

 Como, porém, nada existe ou se faz sem razão suficiente, a consideração da 

causalidade final e do motivo pelo qual a norma foi expedida – propter quid – pressupõe a 

existência de uma causa anterior,  precisamente o por quê – o quia.  Quando, pois,  se 

considera que todo agir explica-se por atração de um fim, então se infere que a própria busca 

de objeto-fim tem uma razão de ser, precisamente “a inexistência do bem naquele ser   que 

para ele se atira “(conexão axiológica). Entende-se, pois, como no “por quê” – o quia  do 

direito – está a razão de ser do “para-quê” (propter quid) da norma.  

Comentando o Livro V da Metafísica  de ARISTÓTELES, argumentava Santo 

TOMÁS DE AQUINO: 

O eficiente e o fim se correlacionam reciprocamente, na medida em que o 
eficiente é princípio do movimento (físico) ao passo que o fim é o termo... 
Assim, pois, o eficiente é causa do fim, e por sua vez o fim é causa do 

                                                 
249  Luiz Legaz y LACAMBRA. Filosofia del Derecho. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1962, p. 291. 

250 “Regula autem et mensura humanorum actuum est ratio, quae est primum principium actuum humanorum” 
TOMÁS DE AQUINO.Summa. Theol.   I-II, Q.90, art. 1º. 
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eficiente. Sendo que o eficiente é causa do fim, relativamente ao existir (ad 
esse) real, na medida em que, em movimentando, o eficiente  conduz  até 
aquilo que se depara como fim. Não se dirá, entretanto, que o fim seja causa 
do eficiente, relativamente ao existir, mas relativamente à natureza de 
causalidade, porquanto o eficiente é causa enquanto age, todavia  não age ,a 
não ser por causa do fim251.  

Com CÍCERO aprendemos que na lei se encontra o pressuposto da liberdade: 

Seremos escravos da lei, para podermos gozar da liberdade252. 

Assim, portanto, para se esclarecer melhor a natureza do devido-que-deve-ser-

feito e que constitui o conteúdo da norma jurídica, muito concorre a definição do “para que 

existe a norma jurídica”, não menos do que a explicação do “porquê”, tanto da norma jurídica 

(a qual do direito é momento potencial e  manifestação parcial –   aliqualis ratio juris),  como 

da realidade jurídica, em toda a compreensão de sua inteligibilidade, inclusive, a efetividade. 

Para muitos, o direito visa estabelecer a paz na sociedade; para outros, a norma 

jurídica destina-se a assegurar a ordem e a segurança das pessoas. Santo TOMÁS, embora 

definindo o direito como “a coisa justa“(res justa) ou aquilo que é justo (id quod justum est), 

noutro lugar definiu a lei como “preceito comum promulgado por quem tem o governo na 

comunidade, visando o bem comum”253, afirmando noutro lugar, que a finalidade da norma 

jurídica é a utilidade dos homens e o bem comum254 e que se pode dizer de uma lei que seja 

justa, tanto pela consideração do fim – precisamente  quando se ordena ao bem comum – 

como pela forma, a saber, quando aos súditos são impostos, dentro de uma igualdade de 

proporção, os encargos relacionados com o bem comum255. Como corolário de sua 

investigação sobre a  fenomenologia do direito, Sergio COTTA inferiu que o homem 

                                                 
251 “Efficiens et finis sibi correspondent invicem, quia efficiens est princípium motus (physici), finis autem 
terminus...Est igitur efficiens causa finis, tinis autem causa efficientis.Efficiens est causa finis quantum ad esse 
quidem (reale), quia movendo perducit efficiens ad hoc, quod sit finis. Finis autem est causa efficientis non 
quantum ad esse, sed quantum ad rationem causalitatis; nam efficiens est causa in quantum agit, non autem agit 
nisi  causa finis”  Santo TOMÁS DE AQUINO In V Metaphysicae, lect.2,3.  

252 “ Servi legis erimus, ut liberi esse possimus.” Marcus Tulius CÍCERO. De Officiis. 

253 “...definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam 
communitatis habet, promulgata. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol.  I-II,Q.90, art.4.ª. 

254 “Finis autem humanae legis est utilitas hominum”. Idem. Summa Theol.I-II, Q. 95,art. 3, “Finis autem legis 
est bonum commune”. Idem ibidem I-II, Q. 96,art.1. 

255 “Dicuntur autem leges justae et ex fine, quando scilicet ordinantur ad bonum commune; et ex auctore, 
quando scilicet lex lata non excedit potestatem ferentis; et ex forma, quando scilicet secundum aequalitatem 
proportionis imponuntur subditis onera in ordine ad bonum commune”. Idem ibidem I-II, Q. 96, art. 4. 
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necessita de encontrar no direito segurança, ajuda e duração pelo tempo256. De Miguel 

REALE é a convicção de que “a lei, sinal da imperfeição humana é, ao mesmo tempo, sinal 

de que os homens almejam a perfeição”257.  

De certo, o conteúdo da norma jurídica não pode ser  apenas a paz, pois, mesmo 

entendendo esta como “a tranqüilidade da ordem” (tranquilitas ordinis258), da definição de 

Santo AGOSTINHO, esta não basta; na verdade, o homem em sociedade necessita também de 

“repartição eqüitativa dos bens e dos ônus”, e nisto consistiria, segundo Michel VILLEY, a 

essência do direito,  tal como fora intuído por ARISTÓTELES: “O direito é a parte que foi 

atribuída a ti, é o resultado da repartição259. Não se há de  ignorar o oráculo dos profetas do 

Antigo Testamento que descreveram a paz como sendo o fruto da justiça opus justitiae pax260. 

O citado professor da Universidade de Paris enumera uma série de estudos históricos no 

intuito de demonstrar que, para Santo TOMÁS DE AQUINO, o direito coincide com a res 

justa, e o devido-do-dever-ser-feito consistiria, consoante ainda essa interpretação do 

pensamento do Doutor Angélico, nada mais do que le partage des biens261.  

Quanto ao bem comum como conteúdo da norma, mesmo se concordando que o 

preceito normativo visa o bem comum, não se dirá que cada norma jurídica contenha todo o 

bem comum ou que  cada norma assegura ao mesmo tempo a paz, a ordem, a segurança, a 

eqüitativa repartição dos bens. Para CÍCERO, o fim do direito civil  é a conservação da 

equabilidade (aequabilitas) legítima nas coisas e nas causas dos cidadãos262. Algum céptico 

dirá:  

Se se trata de definir o direito, à maneira como preconizava Aristóteles, pela 
sua intencionalidade ou sua finalidade, mais uma vez nos encontramos 
confrontados com uma pluralidade de possíveis: o fim do direito  –  aliás, de 
qual direito? – Será o justo, o bem comum, o interesse geral, a proteção dos 
indivíduos, a dignidade ou a liberdade do homem, a solidariedade...? 
Tudo se podia dizer, visto que os fins do direito são muitos e 

                                                 
256 “Sicurezza, aiuto, durata sono esigenze proprie dell’esistere umano, che si fanno presenti in una infinità di 
momenti della vita tanto sociale quanto individuale di ogni uomo”. Sergio COTTA. Il Perchè del Diritto, 
Brescia: Editrice La Scuola,1979, p. 24. 

257  Miguel REALE. Teoria  do Direito e do Estado. 4a edição revista, São Paulo, Editora Saraiva: 1984, p. 109. 

258 Agostinho. De civitate Dei IX-XIII. 

259 “Le jus est le lot que vous est attribué, c’est le résultat du partage.“  Michel VILLEY La Formation de la 
pensée juridique Moderne – Cours d’Hisoire de la philosophie du Droit –  1961 – 1966. Paris: 1968, p.234. 

260 BIBLIA:  Isaías, 32,17. 

261 Michel VILLEY. Philosophie du Droit -  Definitions et fins du Droit 2 ème. Paris: Edition Dalloz, 1978, pp. 
126 e 206. 

262 Marcus Tulius CÍCERO.  De Oratore.  
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complementares uns dos outros263.   

 O certo é que no asilo do direito procuram abrigo, refúgio e, sobretudo, solução 

para os seus problemas, os homens de todos os quadrantes, não só para  terem segurança e 

paz, não só para obterem o eqüitativo (aequabilitas) na repartição dos bens patrimoniais ou 

das garantias individuais, mas também todos esperam do direito condições para se realizarem 

como gente, como pessoa. No direito procuram as comunidades proteção para os 

consumidores contra o excesso de liberdade do produtor; procuram os cidadãos, pelo direito e 

no direito, preservar as liberdades fundamentais, das quais depende o respeito da dignidade 

humana, cada um dos que se vêm perseguidos pelos mais fortes ou vítimas dos que detêm o 

poder; procuram no direito e pelo direito repartição eqüitativa e proporcional dos bens 

construídos pelo esforço de todos quantos integram  um grupo social e político, contra a 

violência econômica dos que conseguem se apropriar indevidamente dos instrumentos de 

produção e do próprio solo,  cujo uso não foi dado pelo Criador de todos a nenhum com 

exclusividade264; procuram no direito e pelo direito assegurar a prestação dos serviços de 

utilidade pública, o valor e a justiça nas relações de trabalho; procuram no direito a garantia 

da convivência pacífica, justa e ordeira. Procura-se no direito e pelo direito a integridade da 

vida e do corpo contra os violentos, procura-se no direito tutelar os interesses daqueles que 

não nasceram, mas foram concebidos com a destinação de virem à luz e se incorporarem  à 

coexistencialidade dos parentes265; procuram no direito e pelo direito o reconhecimento do 

contributo que deram pelo seu trabalho à sociedade os homens, quando a idade os torna 

débeis e frágeis, incapazes de produzirem no mesmo grau de intensidade, como já o fizeram 

quando jovens. Procura-se no direito e pelo direito a segurança e a inviolabilidade da 

dignidade da pessoa humana contra a tirania dos governos bárbaros e a tutela para aqueles 

que, inseridos na sociedade, estão incapacitados de exercerem a defesa dos seus direitos, quer 

pessoais quer fundamentais; equivale dizer  que procuram todos, no direito e pelo direito, a 

realização de todos aqueles condicionamentos, dos quais  depende a perfectibilização da 

pessoa, na esfera do existir intersubjetivo, no conviver em cidade. 

 O consenso universal quanto ao valor da dignidade da pessoa humana, bem 

                                                 
263 S. GOYARD-FABRE. De l´ idéalité du  Droit. In  Les Grandes Questions de la Philosophie du Droit . 
Paris: Puf, Questions, p. 24. 

264 A respeito de um direito natural de toda pessoa dispor como próprio de uma parcela de solo, encontra-se 
posicionamento da Igreja nos seguintes documentos, sobretudo Vaticano II Gaudium Et Spes, Encíclicas Mater 
Et Magistra e Pacem in Terris de João XXIII,  Populorum Progressio de Paulo VI e a Centesimus Annus , de 
João Paulo II. Cf. de TOMÁS DE AQUINO Summa Theol.  II-II, q. 57, a. 3. 

265 Sobre o direito do nascituro vide Código Civil Brasileiro, art. 2. 
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como a noção de direitos fundamentais, consagrada nas Constituições de quase todos os 

Estados modernos, não oferece receptividade à  idéia de que o exercício da força seja o objeto 

da norma jurídica.    

 Com a palavra “perfectibilização” entendemos esse processo específico, que 

impele todo ser humano  a passar de um estado de imperfeição (ontológica ou moral) para o 

estado de perfeição,  para o qual estão ordenadas suas faculdades operativas.  Como já 

ensinara Santo TOMÁS DE AQUINO, todas as coisas existem por causa do seu agir e que 

debalde teriam sido criadas coisas com potências operativas, se viessem a ser destituídas do 

operar próprio, sendo o operar a própria finalidade da coisa criada266.  A mesma doutrina vem 

enfatizada no De Ente et Essentia: “Parece que o nome de natureza significa a essência da 

coisa, consoante está ordenada para o próprio operar, uma vez que nenhuma coisa é destituída 

de seu operar”267. Com mais precisão, observa ainda, que  

parece natural à razão humana que possa chegar paulatinamente do 
imperfeito para o perfeito. É assim que vemos, nas ciências especulativas, 
como os primeiros filósofos nos transmitiram algumas noções imperfeitas, a 
respeito das quais posteriormente se adquiriu conhecimento mais 
aperfeiçoado. O mesmo sucede nas coisas práticas. Efetivamente, os 
pioneiros que tentaram descobrir  o que era conveniente para a comunidade 
dos homens, não podendo por si mesmos abarcar todas as coisas, instituíram 
coisas ainda muito imperfeitas, as quais os que vieram depois mudaram, 
instituindo outras coisas que foram menos deficientes para o bem comum268.  

A esse respeito refere-se MARITAIN, afirmando que as potências do ser criado 

são, por um “desejo ontológico”  sacudidas em direção ao ato para o qual se destinam269. Esse 

desejo ontológico evidencia-se ao se considerar que todos os seres almejam atingir a sua 

                                                 
266 “...Quia virtutes operativae quae in rebus inveniuntur, frustra essent rebus attributae, si per eas nihil 
operarentur. Quinimo omnes res creatae viderentur quodammodo esse frustra, si propria operatione 
destituerentur: cum omnis res sit propter suam operationem.” TOMÁS DE AQUINO Summa.Theol. I, Q. 
105,art.5. 

267 “Naturae nomen... videtur significare essentiam rei secundum quod habet ordinem ad proprium operari, cum 
nulla res sua operatione destituatur”. 

268  “...humanae rationi naturale esse videtur ut gradatim ab imperfecto ad perfectum perveniat. Unde videmus 
in scientiis speculativis quod qui primo philosophati sunt, quaedam imperfecta tradiderunt, quae postmodum per 
posteriores sunt magis perfecta. Ita etiam est in operabilibus. Nam primi Qui intenderunt invenire aliquid utile 
communitati hominum, non valentes omnia ex seipsis considerare, instituerunt quaedam imperfecta in multis 
deficientia; quae posteriores mutaverunt, instituentes aliqua quae in paucioribus deficere possent a communi 
utilitate”. Idem Summa Theol. I-II, Q. 97, art. 1. 

269 Jacques MARITAIN. Siete Lecciones sobre el Ser, trad. espanhola. de Alfredo E. Frossard, Dedebec, 
Ediciones Desclée de Brower,  p. 154; cf. J. M. Henri ROUSSEAU, L’être et l’agir in Revue Thomiste, Paris: 
Desclée de Brower Editeurs, - II, 1954 p. 281 e ss.; Joseph DE FINANCE, Essai sur l’agir humaine.  Rome: 
Université Grégorienne. 1962. 
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perfeição”270.   

Se alguém é recém nascido, a natureza impele-o para crescer física e 

psicologicamente; se alguém cresceu, é impelido para adquirir conhecimentos e experiências 

que não tinha ainda; e assim por diante. Esse movimento,  pelo qual cada faculdade passa do 

estado potencial para o estado de atualidade, realiza um processo de perfectibilização 

permanente e incessante, na medida em que à cada nova perfeição, em sendo adquirida, 

segue-se a tendência para novas aquisições. 

Para que possa o homem, embora precariamente, atingir o destino ontológico para 

o qual existem suas aspirações instintivas e racionais, as suas tendências e as suas faculdades, 

para que possa atingir o conviver bom e perfectibilizante na intersubjetividade social,  

imprescindível é o direito, simplesmente porque pelo direito  se exigem, de modo coercitivo, a 

concreção dos valores implicados naqueles fatores. 

Entende-se, de igual maneira,  que aquilo que o homem procura pelo direito é, não 

um mero “dever de que seja feita qualquer coisa”, ou mesmo algum bem entre outros, mas  o 

obter, pela conduta uns dos outros,  um conjunto de bens que ensejem e possibilitem a sua 

perfectibilização, na esfera das relações da intersubjetividade,  enquanto membro da 

sociedade política. Essa  mesma intuição descreveu REALE, ao considerar que o direito é a 

concretização do ideal que tem o homem de completar-se, de elevar-se materialmente e 

espiritualmente, contingência que, segundo ele, explicaria o incessante procurar de renovação 

do sistema jurídico positivo, tendo em vista uma adaptação cada vez menos imperfeita a 

situações novas que se constituem271.  

Dir-se-á que a norma penal não constitui um bem para o apenado e, 

conseqüentemente, não seria válido entender que uma  norma dessa natureza destine-se a 

promover a perfectibilização da pessoa. A objeção merece um   distingo, more scholastico. A 

norma penal não seria um bem, ou fator de perfectibilização, se o próprio apenado fosse o 

destinatário exclusivo  da norma:  concedo. Se o destinatário da norma penal não é o apenado: 

subdistingo:  não é o apenado, como apenado, concedo; não é o apenado como membro da 

sociedade,  nego.  Na verdade, a norma penal visa o bem do próprio  apenado, não depois de 

condenado,  mas  na  medida  em que  protege os bens violáveis  de todos   os  integrantes  da  

 

                                                 
 270  “Omnes appetunt suam perfectionem adimplere“. Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, Q.1a, 
art. 7. 

271 Miguel REALE. Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Editora Saraiva 1984.  p. 311. 
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sociedade, inclusive os do próprio apenado, que dele fruiu, antes de praticar o delito, condição 

de sua condenação. Ergo, recuso a objeção. 

Mas há ainda um outro aspecto, no qual se verifica que a norma penal é um 

benefício para o delinqüente. Se se considera que a norma do Código Penal, o direito 

substantivo limita  – como observa CARNELUTTI272  – o arbítrio do julgador, assegurando 

ao delinqüente  sub judice o direito de não ser punido além do que está legalmente previsto, e 

de que no julgamento sejam observados os princípios e preceitos do devido processo legal, 

conclui-se necessariamente que a norma penal é um bem também para o apenado. Em terceiro 

lugar, considerando que o apenado não foi constrangido a violar a lei, e que a lei tem por fim 

induzir os cidadãos a praticar as virtudes, a pena pode influir sobre ele como um motivo para 

despertar-lhe a consciência de ter desperdiçado a oportunidade de praticar a virtude. 

Sendo o direito, um exigir de condicionamentos de perfectibilização da pessoa, 

condicionamentos urgidos pelos fins existenciais da natureza, o que é exigido pelos fins 

existenciais da natureza, como bem perfectibilizante da pessoa é, não a sanção, como tal, mas 

a razão de ser da sanção. Como norma jurídica, a norma penal visa um bem e um bem 

diretamente para a comunidade toda e não um mal, in se , como seria a sanção; 

eventualmente, pode até visar um bem para o próprio apenado. 

Os juristas empenhados em justificar a aplicação de penas sobre os agentes de 

criminalidade, todos confluem na busca de um motivo que se identifique com o bem da 

sociedade: seja a retribuição, vista como uma técnica para que a igualdade seja 

estabelecida273, seja teoria da prevenção, segundo a qual a pena teria por objetivo ou razão de 

ser impedir pela intimidação a repetição do mal social pelo mesmo agente  ou por outros, seja 

a ressocialização do apenado seja a recuperação moral do mesmo, ou como bem expressou 

CARNELUTTI, recuperar a ordem social e restaurar o homem pela penitência”274. 

 

 

 

                                                 
272 Francesco CARNELUTTI Derecho y Proceso, trad. espanhola de Santiago Sentis Abelardo. Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971. p. 50. 

273 Poderá discutir-se sobre se a pena de talião é a mais ou a menos apropriada para o restabelecimento da 
justiça. Não se obscurecerá a evidência de que dificilmente se considerará  justo que alguém conserve para si e 
em si um bem que, por sua ação foi arrebatado de outro ou destruído injustificadamente. 

274 Francesco CARNELUTTI.  Derecho y Proceso. Trad. espanhola de Santiago Sentis  Abelardo. Buenos 
Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971, p. 50. 



 125

3.5 Especificidade da norma jurídica, como pressuposto do labor interpretativo 

 

As vozes são signos do que está no intelecto e o  que está 
no intelecto são  semelhanças das coisas 275.   

Os homens, no plural, isto é, os homens que vivem e se 
movem e agem neste mundo, só podem experimentar o 
significado das coisas, por poderem falar e ser 
inteligíveis entre si e consigo mesmos276. 

A preocupação pelo sentido da norma é tão antiga quanto a organização 

jurisdicional. Admitido o princípio de que o direito existe por causa dos homens, e que, tanto 

o devido-que-deve-ser-feito como o ter-que-ser-feito-o-bem-normado são conceitos que 

caracterizam a conduta social como louvável ou reprovável, o direito-norma, que reside na 

consciência coletiva do grupo social é comunicado aos seus destinatários mediante o sinal 

peculiar da natureza humana: a linguagem. Exatamente porque a linguagem sofre as 

intempéries, variações e corruptelas do movimento pendular do tempo cultural, conhecer em 

que sentido deve ser entendida a lei passou a ser um novo direito de todos os integrantes de 

qualquer grupo social e uma necessidade de segurança277. 

A importância que a hermenêutica assumiu nos tempos modernos278 decorre da 

clarificação que se tem adquirido sobre a natureza dos símbolos, principalmente no que se 

refere à  função semiótica da comunicação normativa279. 

Numa ótica um tanto ou quanto cética, ou mesmo, relativista, Michael S. 

MOORE, referiu-se ao interesse que o problema da interpretação tem agitado muitos 

estudiosos em todo o mundo ocidental, dizendo que “assim como jargão da forma de vida na 

década de 1950 e o jargão do paradigma na década de1960, fazer alguma referência à 

                                                 
275 “Voces sunt signa intellectuum et intellectus sunt rerum similitudines”- TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theol. I Pars, Q. 13,art. 1. 

276 Hannah ARENDT.  A Condição Humana. São Paulo:  Editora Francesa Universitária, p.12. 

277 Cf.   Virginia Collares Soares Figueiredo A LVES. Inquirição na Justiça : estratégias lingüistico-
discursivas”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2003. –  Manfredo Araújo de OLIVEIRA ,   
Reviravolta Lingüistico-Pragmática na Filosofia Contemporânea. São Paulo: Coleção Filosófica. Edições 
Loyola, 1999. 

278  Cf. Nelson SALDANHA. Ordem e Hermenêutica. Rio de Janeiro:  Renovar, 1992. e Emerich CORETH. 
Questões Fundamentais De Hermenêutica, tradução de Carlos Lopes de Matos. São Paulo: editora da 
Universidade de São Paulo, 1973. 

279 Cf. Tercio Sampaio  FERRAZ  JR.. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: editora Forense, 3a edição, 
1997. 
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interpretação tornou-se rigueur  em artigos sobre praticamente qualquer tema”280. 

Afastando-nos da avaliação do citado autor, a respeito da interpretação como 

“modismo” ou “jargão”, interpretamos tal estado de espírito, antes, como uma reação contra o 

idealismo, que cavou um abismo entre  númeno e fenômeno, entre texto e suas origens 

axionormativas, deixando as consciências perplexas ante a dúvida sobre o que é certo e 

verdadeiro, de modo particular no que diz respeito às relações entre os agentes do Poder e os 

cidadãos vinculados à lei. Ainda, em sentido contrário, poderá vislumbrar-se nesse modismo 

da interpretação um gesto de repúdio ao relativismo, que reduz ao máximo o oxigênio da 

crença nos valores, crença indispensável para manter saudável a atmosfera do viver 

intersubjetivo. 

A busca de condicionamentos de perfectibilização  que deve estar incrustada no 

texto da lei – a ratio legis –,  como emanação da consciência axiológica da coletividade   é, 

pois, o escopo e a razão de ser da interpretação.  Entre os romanos, os adivinhos romanos 

perscrutavam as vísceras das aves, a fim de encontrar o sentido de um presságio que 

desejavam acontecesse. Neste sentido, de CICERO recorda-se a expressão   interpres extorum  

e de VIRGÍLIO (70 – 19 A.C) referência a  Mercúrio,   como sendo aquele que comunica, 

transmite  a mensagem dos deuses – interpres divum – 281. Os intérpretes da lei jurídica 

procuram dissecar os termos da lei e as circunstâncias que envolveram  o seu momento 

histórico, a fim de  descobrirem, no texto da norma e no entorno do fato, o valor que a 

consciência coletiva procurou salvaguardar 282.  

O problema da lei injusta, que deve ser desprezada, e que hoje, com certa angústia  

tem promovido um movimento auspicioso, sob todas as modalidades de “hermenêutica”, 

”principiologia” reforça a convicção de que na lei sempre se pensou encontrar o critério e a 

diretriz, racionalmente correta, do bom e do eqüitativo. O movimento, surgido no Brasil, nas 

últimas décadas do século passado, em busca do uso alternativo do direito, traduz também  o  

sonho de se ver afastado da aplicação da lei o que, aos olhos de um segmento ideológico da 

                                                 
280 Michael S. MOORE. Interpretando a Interpretação.  In  Direito e Interpretação – Ensaios de Filosofia do 
Direito. Editado por Andrei MARMOR Trad. De Luís Carlos Borges.Revisão da tradução de Silvana Vieira. Sâo 
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 3. 

281 As referências latinas encontramo-las em  Nuevo Diccionário Latino-Español Etimológico de Raimundo 
Miguel e El Marqués de Morante. Madrid 1871 verbete interpres. 

282  Paulo NADER. Introdução ao Estudo do Direito  21a edição, revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora 
Forense. 2001. p. 255 
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sociedade, não corresponde a mecanismos de perfectibilização da pessoa283. 

A cascata de legislação, fenômeno peculiar dos tempos atuais reflete, não apenas a 

instabilidade psicológica de certas culturas na busca de novidades, mas também o desejo de se 

corrigirem experiências legislativas, que não corresponderam aos anseios de melhor viver da 

sociedade. Após as duas Guerras mundiais do século XX, testemunhou-se uma febre de 

produção legislativa, ensejando sucessão vertiginosa de diplomas constitucionais, emendas 

constitucionais, regulamentos de urgência (medidas provisórias, decretos-lei), transformando 

o mundo jurídico num confuso, caleidoscópico mosaico, como descreve Paulo Ferreira da 

CUNHA284. Entretanto, essa pletora incontida de legislação pode também confirmar que, por 

cima de qualquer surto de desesperança coletiva, estão as expectativas da sociedade por ver 

fixados em normas, compromissos dos governantes com o bem comum e se atingir o objetivo 

da legislação, o qual, desde ARISTÓTELES285 se presume como sendo o de induzir os 

cidadãos à pratica das virtudes. 

A consciência de que a lei deve ser entendida não caprichosamente, porém, num 

sentido “certo“ e que  promova o bem dos seus destinatários está patente no interesse que as 

recentes gerações de juristas têm demonstrado pelo estudo da hermenêutica e pela aplicação 

com justiça da lei aos fatos.  

A discussão sobre se, no ato de interpretar, o sentido que se procura é aquele que 

deve estar imanente ao texto ou se aquele que está na pré-compreensão do próprio intérprete, 

tal discussão não pode ter oportunidade, quando o objeto da interpretação é um texto 

deôntico, como o da norma que implica em um dever de comportar-se de uma forma 

determinada e em uma sanção para a conduta inadimplente. O de que se trata no labor 

interpretativo da norma é sobre o que é que deve ser praticado, pois não impõe a norma um 

dever de praticar uma ou de outra condutas alternativamente incompatíveis, mas de uma 

determinada conduta. Mesmo se a norma é de permitir faculdades, não se trata de entender 

indiferentemente se há ou não permissão, nem se a permissão é para uma ou para outra 

faculdade indiferentemente. 

Dentro dessa perspectiva, não tem sentido a discussão sobre se o objeto da 

                                                 
283   Sobre o tema direito alternativo voltaremos a tratar no Capítulo 8.5.1.1. 

284   Paulo Ferreira da CUNHA. Principios do Direito Introdução à Filosofia e metodologia Jurídicas. Porto: 
Editora Res, passim. 

285  É graças às leis que podemos nos tornar bons, certamente o homem que se empenha em tornar os homens 
melhores, devem ser capazes de legislar. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro 10,  c.9, n.25.  São Paulo: 
Martin Claret, p. 237. 
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interpretação é a mens legis ou a mens legislatoris. Os defensores da teoria construtivista 

argúem que entre a origem do texto, carregado das intenções do seu autor e do espírito da 

época e o momento atual em que a lei é interpretada, há um distanciamento histórico, 

eliminando qualquer coincidência entre a intenção do autor e o significado do texto no 

momento de sua aplicação286. Tal posicionamento ignora que o verdadeiro legislador não é o 

órgão legisferante que promulga um texto de lei, mas a consciência axiojurígena da sociedade, 

da qual o legislador é mero porta-voz. Isso já fora ensinado por Santo Tomás de Aquino287 e 

repetido, séculos depois, por Carlos MAXIMILIANO:  

O indivíduo que legisla é mais ator do que autor, traduz apenas o pensar e o 
sentir alheios, reflexamente às vezes, usando meios inadequados de 
expressão quase sempre. Impelem-no forças irresistíveis, subterrâneas, mais 
profundas do que os antagonismos dos partidos. De outro modo se não 
explica o fato, verificado em todos os países, de adotar uma facção no poder 
as idéias, os projetos e as reformas sustentadas pelo adversário, dominador 
na véspera; um grupo realiza o programa dos contrários e, não raro, até as 
inovações que combatera288. 

Em nota de rodapé, o famoso jurista comprova o seu comentário com fatos da 

história do Brasil Imperial, referindo-se ao partido Conservador, que, quando oposição,  

combatera ardorosamente o projeto da lei do Ventre Livre, proposto pelo Partido Liberal e,  

uma vez no poder,  os seus deputados, com maioria na Câmara, elaboraram e aprovaram a 

referida Lei e, subseqüentemente a Lei da Abolição, em 13 de maio de 1888.  

Estivesse vivo hoje, Carlos Maximiliano estaria exemplificando com a atitude do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva que, depois de eleito (ano 2003) enviou ao Congresso 

aquela proposta de Emenda Constitucional reformulando a Previdência, a mesma que fora 

apresentada pelo governo anterior e valentemente combatida por ele, quando candidato,  

durante a campanha eleitoral. Os cidadãos a quem delegamos poderes para colocar na 

Constituição os dispositivos regulando o bem comum da nação, irão traduzir o nossos anseios 

por uma solução adequada. Num regime democrático o povo tem os legisladores que com 

liberdade elegeram, ou, como se costuma dizer : o povo tem o governo que merece289. 

                                                 
286 Margarida Maria Lacombe CAMARGO. Hermenêutica e Argumentação – Uma constribuição ao Estudo do 
Direito. Prefácio de Vicente Barreto. Rio de Janeiro: Renovar. 1999, p.33. 1a edição. 

287 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, q.90,art.3: “Condere legem vel pertinet ad totam 
multitudinem vel pertinet ad personam publicam quae totius multitudinis curam habet”. 

288 Carlos MAXIMILIANO .”Hermenêutica e Aplicação do Direito”,  19a edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2001, p. 7. 

289 Consoante informa Alexandre CORREIA , a famosa frase consta dos escritos de Joseph MAISTRE (Lettre a 
M. le Chevalier de 1811):  “Toute nation a le gouvernement qu´elle mérite”. Ensaios Políticos e Filosóficos. São 
Paulo: Editora convivio – EDUSP. Biblioteca do Pensamento Brasileiro, Textos 3, s.d.  
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 Uma confirmação de que na perfectibilização da pessoa consiste a especificidade 

da norma jurídica, verifica-se ao considerar o processo de preenchimento das lacunas da lei e 

a necessidade, ontoteleológica de o juiz julgar, debaixo da proibição de alegar o non liquet, 

afastando qualquer pretexto de recusar a tutela jurisdicional; tal é o princípio adotado em 

quase todos  os sistemas jurídicos modernos, influenciados, consoante informa Chaim 

PERELMAN, pelo ensinamento de PORTALIS: “Se falta a lei, deve-se consultar o uso ou a 

equidade. A equidade é a volta à Lei Natural, no silêncio, na oposição ou na obscuridade das 

leis positivas”290.  Na mesma linha, o Código de Processo Civil Brasileiro, dispõe que:  

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 
obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas 
legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais do direito. 

Quando, pois, se exige que o juiz dê uma solução ao caso que não fora previsto 

em lei, evidencia-se que o devido-que-deve-ser-feito, mesmo quando desconhecido pelo 

legislador, tem que ser feito; noutros termos: a sobre-existência291 do viver social urge que 

não seja ninguém privado do que lhe é devido. Devido por que?  A resposta tivemos 

oportunidade de oferecer em outra oportunidade292:  

Não podendo um fato, carregado de valor social, ficar politicamente 
frustrado, qual estrela errante, dentro do mundo social, sobretudo porque na 
efetivação dos valores que nele se implicam, está comprometido o bem estar 
da comunidade, a consciência axiológica da mesma comunidade, presente no 
órgão judicante, imerge no mare magnum do ordenamento jurídico o fato 
novo, até adeqüá-lo com aquela norma, cuja fatispécie apresente a mesma 
proporção empírica que envolve os termos da relação social e cuja ratio 
salvaguarde o mesmo valor que naquela relação se joga.  

O processo de colmatação das lacunas da lei desenvolve-se, não por mero arbítrio 

do juiz, mas com a investigação da ratio legis. O procedimento formulário, bem como o das 

Actiones do direito romano evidenciam tão só a imperfeição das técnicas humanas, 

excogitadas no intuito de regular o convívio jurídico. Na apresentação do fato ao pretor este 

devia encontrar o quid juris  aplicável. Consoante o brocardo então consagrado: “Expõe-me o 

fato e te direi o direito” –  Da mihi factum, dabo tibi jus – não podia deixar de encontrar a 

solução para o caso. Por outro lado, é de se considerar que o conceito de norma implica a 

                                                 
290 Chaim PERELMANN. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 649. 

291 Empregamos o neologismo “sobre-existência” e não “subsistência”, afim de significar, não o “estar de 
baixo” (do latim subsistere), mas o “superar existindo”, “continuar existindo”, tal como se diz em latim 
“superexistere”, ou mesmo, “super-sistere”. 

292 Elcias Ferreira da COSTA. Analogia Juridica na e decisão judicial. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1987, p. 105. 
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atuação de um agente exterior ao sujeito normado e, conseqüentemente, uma restrição à sua 

liberdade de agir. Ora, é inconcebível que alguém seja compelido a alguma ação, sem que 

essa ação normada seja adequadamente conhecível e inteligível. 

O problema da aplicação do direito pelo poder público, tema de que se ocupa a 

Teoria Geral do Processo, permite induzir que a realidade jurídica é mesmo um urgir da 

natureza humana, enquanto direcionado a tornar vigência social aquilo que está em potência 

alternativa da norma, escondida in nuce  do livre arbítrio, tanto do destinatário primário 

(destinatário da norma substantiva), como dos destinatários da norma processual (o agente do 

poder público e as partes da relação processual), os quais têm a função e o dever de 

neutralizar a pretensão indevida de alguém. 

Considerando-se que o direito-norma existe para ter concretizados os seus 

objetivos, entende-se que, não apenas o autêntico sentido da norma precisa ser fielmente 

entendido pela interpretação do texto, mas também mister se faz que seja interpretado 

autêntica e adequadamente o fato deduzido a juízo, no que concerne à sua incidibilidade no 

tipo legal. Numa análise original sobre a necessidade de se interpretar adequadamente as 

palavras com que as partes depõem em juízo, Virgínia Colares chama a atenção para a 

circunstância de que nem sempre acontece que  o que falta nos autos é porque não existe no 

mundo – quod non est in actis non est in mundo –  e tal se explica ao se considerar  que o 

sentido da palavra que descreve em letras o fato, está implicado nas circunstâncias em que foi 

pronunciada a resposta do depoente (tonalidade da voz, hesitação, palidez do semblante, 

insegurança, tremor do depoente), induzida, não raramente, pela forma com que o depoente 

foi interpelado pelo juiz ou pelo delegado. 

O legislador brasileiro, na Lei de Introdução ao Código Civil, art. 5o, orientando o 

juiz, preceitua que  deve salvaguardar, no caso levado a juízo, os fins sociais a que se destina 

a lei e as exigências do bem comum, dispositivo que a doutrina quase unanimemente 

considera aplicável, não só no julgamento concernente a matérias de Direito Privado, como 

também a todos os processos do direito293. Por força dessa orientação, pode-se inferir que as 

normas, que formam o conjunto da lei processual, visam impedir que, na aplicação da lei ao 

caso concreto, sejam frustradas as finalidades perfectibilizantes da lei. Coerente com esses 

pressupostos é a distinção, enfatizada por Torquato de CASTRO, entre direito ao Processo e o 

direito à Ação, consistindo aquele na faculdade deixada ao indivíduo de bater às portas da 

                                                 
293 Alípio SILVEIRA. Hermenêutica no Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 1968, 1o 
vol.  p. 59. 
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administração pública (no caso, o órgão jurisdicional) para pleitear quaisquer pretensões, 

legitimamente devidas “ou indevidas”, desde que revestidas de aparência de justiça por 

atenderem aos pressupostos legais, e consistindo o direito de Ação na faculdade legítima de 

receber, por decisão do Estado, tudo aquilo que a lei – (entenda-se, o espírito da lei) –  lhe 

assegura, mesmo se/ ou quando/  o texto de lei, em sua álgida literalidade, possa levar à 

injustiça294.  

 Para evitar que algum juiz, excessivamente formal, frustre a expectativa da 

sociedade relativamente à finalidade da lei, transformando em summa injuria o summum jus 

quando bafejado pelo princípio de que “faça-se justiça, mesmo que o mundo venha a baixo!”  

– pereat mundus, fiat justitia!  - as leis processuais  prevêem a eqüidade como técnica de 

interpretação necessária, não só da lei perante o fato, mas simultaneamente, do fato perante a 

lei, evitando assim que, na passagem do jus in potentia  para o jus in actu, a real situação do 

sujeito de direito fosse distorcida.  

Segundo o Código de Processo Civil, art. 127,  o juiz só decidirá por eqüidade nos 

casos previstos em lei, preceituando literalmente a sua aplicação nos casos dos artigos; 127 e 

109. Entretanto tal requisito de autorização pelo Código tem sido considerado por alguns295, 

como mensagem exemplificadora, não porém exaustiva, e com razão, porquanto, uma 

pergunta exige resposta, a saber: – como prescindir da eqüidade,  estando o juiz obrigado pela 

Lei de Introdução ao Código Civil ( LICC ) a atender aos fins sociais e às exigências do bem 

comum na aplicação da lei? 

 Considere-se, todavia, que a equidade aparece preceituada no Código Tributário 

Nacional, artigo 108, IV e § 2 o,  no Código Civil artigos 400 e 1456 parágrafo único, II do 

artigo 11 da Lei n. 9.307/96, e no artigo 26,II da mesma Lei, devendo-se ainda considerar, 

com Maria Helena DINIZ296 que  em diversos dispositivos se percebe autorização implícita 

para o emprego da analogia., como se verifica no artigo 8o, I da Consolidação das Leis 

Trabalhistas297,  em  todos  os  textos  legais  que  prevêem  várias possibilidades de soluções,  

                                                 
294 Vide Torquato de CASTRO. Ação Declaratória. Recife: Biblioteca Universitária Pernambucana. UFPE, 
1971, p.126. 

295 Cf. Monica Sette LOPES,  A Eqüidade e os Poderes do Juiz. Belo Horizonte, Del Rei, 1993, p. 73 devendo-
se considerar ainda que em diversos dispositivos se percebe autorização implícita para o emprego da analogia, 
cf. Maria Helena DINIZ, As Lacunas do Direito. São Paulo: Ed. Rev. Dos tribunais, 1981,  pp. 216 - 219. 

296 Maria Helena DINIZ. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Editora Saraiva 14a ed. 
2001, pp. 464-468. 

297 Maria Helena DINIZ. As Lacunas do Direito. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 1981, pp.216-219. 
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finalmente nos casos que resultam da excessiva generalidade da lei, os que advêm do fato da 

norma não prever nenhuma das circunstâncias da realidade. 

Comparada por Aristóteles298 à régua de chumbo, usada pelos pedreiros de Lesbo, 

a qual em sendo  aplicada sobre à superfície das pedras amoldava-se às suas curvaturas, a 

eqüidade foi considerada como uma forma superior de justiça e correção da justiça legal. Por 

sua vez, despertados pela experiência de que nem sempre o direito correspondia às exigências 

do que é bom e eqüitativo,  –  (PAULO  havia definido como id quod semper bonum et 

aequum est299) –  e que, tanto pelas imperfeições da lei em si, como  pela sua desatualização e 

antiguidade não atendia ao bem comum, os juristas romanos encontraram na aequitas o 

remédio para restabelecer o equilíbrio entre o jus e as relações da vida em sociedade. 

Entende Maria Helena DINIZ que dão lugar  a uma aplicação eqüitativa os casos 

que resultam da excessiva generalidade da lei, que não pode prever todas as circunstâncias da 

realidade; os que advêm  do fato da norma não prever nenhuma das circunstâncias são os 

casos omissos ou singulares e provenientes da inadequação total ou parcial dos dispositivos 

legais às suas próprias circunstâncias.  

Sem rebuços, afirmava o imperador Constantino que em todas as situações dar-se-

ia preferência à aplicação da justiça e da eqüidade em face do direito, em sentido estrito300.  

Obra mais dos pretores do que dos próprios jurisconsultos, a construção da 

eqüidade emprestou – como observou Wandick Londres da NÓBREGA – ao direito romano a 

grandeza e superioridade que venceu os séculos, revelando para a posteridade a estrutura 

jurídica, estribada em órgãos adequados para sentir e resolver as necessidades da pessoa e 

salvar o equilíbrio entre a justiça legal e a dignidade da pessoa humana. 

Considerando que pela equidade se corrige a desigualdade que resultaria  se, num 

determinado caso, fosse a norma aplicada, PERELMANN301 comparou a equidade a uma 

muleta da justiça, visto que destinada a  suprir a justiça formal, todas as vezes que a sua 

aplicação se tornasse impossível. Não é fora de propósito observar que o emprego da 

                                                 
298 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Livro V, Capítulo 10. 

299 PAULO.  Digesto.I,1,11. 

300 “Placuit in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem”, citação apud 
Wandick Londres da NÓBREGA. História e Sistema do Direito Romano. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 1961. p. 116. 

301  Chain PERELMAN.  Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p.37. 
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eqüidade, permitido umas vezes, outras sugerido e, até mesmo, determinado pelo legislador, 

não consiste em um “ato jurídico”, propriamente dito, mas num “ato de virtude moral”, 

porquanto pressupõe, além da sensibilidade ética do julgador, uma virtude chamada prudência 

e um impulso de caridade, de sorte que, ao fazer uso da eqüidade, o juiz substitui, como 

observa JEAN-MARC TRIGEAUD302, a norma de direito pela norma de justiça. 

O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, invocado freqüentemente 

pelos tribunais e explorado pela doutrina, especialmente pelos autores alemães, consoante se 

verifica da exposição de Gilmar Ferreira MENDES e de Paulo BONAVIDES303, evidencia o 

esforço dos hermenêutas, sobretudo a partir da  segundo Após-Guerra (século XX), no sentido 

de impedir que, por inadequada compreensão da lei se concretize o abuso ou o desvio do 

poder. A moderna hermenêutica tenta estreitar ao máximo o non plus ultra da interpretação de 

índole exegética e positivista, fonte de ocorrência freqüente de summa injuria. 

Pensamos não ser redundante advertir que não existe um vínculo de causalidade 

eficiente entre efetibilidade e efetividade; pelo preciso motivo de que só existe norma porque 

existe livre arbítrio e só existe livre arbítrio porque disputando a vontade humana existe uma 

hierarquia entre o aspecto meramente ontológico dos bens e relação de normatividade 

inspirada pelos fins existenciais que condicionam a consciência coletiva de todo grupo social.  

 Há um ranço de positivismo quando se levantam dúvidas quanto à 

efetibilidade, digamos, quanto à validade de certas normas, partindo da consideração de que 

sua observância é recusada por número considerável de destinatários. Neste sentido, parece 

tender a distinção feita por HESSE304 entre Constituição política e Constituição social, como 

sendo aquela, a constante do texto formal e a segunda, como sendo a constituição que se 

pratica efetivamente. Talvez a isto se possa aplicar a referência feita por Ivo DANTAS305: 

[...] aos instantes onde não ocorre a adaptação e harmonia das normas 
constitucionais às novas realidades, ocorrendo o já falado hiato 
constitucional ou aquilo a que impropriamente, se tem chamado de  
Desconstitucionalização, termo tão a gosto de Bidart CAMPOS e Hugo 

                                                 
302 “Jean-Marc TRIGEAUD. Éléments d’une Philosophie Politique. Paris: Editions Biere, 1990 p.63. 

303 Cf. Gilmar Ferreira MENDES. Controle da Constitucionalidade – Observações Políticas e Jurídicas.  São 
Paulo: Editora Saraiva. 1990  e Paulo BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional.  4a ed. Malheiros 
Editores. 1993, pp. 315 e ss.  e a dissertação de Mestrado de Gustavo FERREIRA SANTOS ”O princípio da 
Proporcionalidade  na Jurisprudência do STF”.   na Biblioteca da UFPE.  

304, Konrad, HESSE. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris. 1978. 

305 Ivo DANTAS. Constituição Federal – Teoria e Prática Atualizada pela Lei no 8.713 (30.09.93) e pela 
Revisão Constitucional de 1993-1994 (volume I) Rio de Janeiro: Renovar, 1994. p.18; Ciência Política – Teoria 
do Poder e da Constituição. Rio de Janeiro: Editora Rio Faculdades Integradas Estácio de Sá.1976,  p. 62.; 
Poder Constituinte e Revolução. Bauru (SP) Edição Jalovi, 1996, p.27.  
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Palacios Mejia, e equivalente ao divórcio entre a realidade social e a norma 
constitucional jurídico-positiva. 

Sem dúvida, tal consideração parte do pressuposto do “império da lei”, da ilusão 

de que a lei, como um ens in se possuisse a solução dos problemas humanos. Ou que a lei,  

por sua simples vigência, ordenaria todas as condutas no rumo dos valores consagrados. Ora,  

na verdade, a lei é feita por causa dos “injustos” – já dizia São Paulo306; não para anjos. Seu 

ensinamento foi retomado por TOMÁS DE AQUINO307: 

Outra modalidade pela qual se diz que alguém está sujeito à lei atinge ao 
coagido relativamente ao coator. Assim, os homens virtuosos e os justos não 
estão sujeitos à lei, mas somente os maus. Aquilo que é resultado de coação 
e de violência é contrário à vontade. Ora a vontade dos bons está em 
harmonia com a lei, da qual se afasta a vontade dos maus. Neste sentido, 
pois, se diz que os bons não estão sujeitos à lei, mas somente os maus.  

Sempre haverá frustração quanto à plena aplicação das leis; sempre haverá o 

espectro da impunidade protegendo alguns. Por outro lado, como produto da falível avaliação 

humana e, também como efeito da indevida infiltração de interesses particulares dos que se 

apresentam como intérpretes da vontade popular, as leis serão, como diz REALE, um sinal da 

imperfeição humana e é, ao mesmo tempo, sinal de que os homens almejam a perfeição308. 

Do nosso conceito de perfectibilização da pessoa, como especificidade da norma 

jurídica parece aproximar-se o conceito de Cláudio SOUTO, ao  fixar como back ground do 

“sentimento básico permanente humano do dever-ser” o impulso de conservação individual e 

da espécie, noutros termos,  o impulso de ser. Na ótica desse autor, a origem imediata do 

dever-ser é o sentimento, e a mediata e primária, o impulso de conservação individual e da 

espécie309. 

Dentro da perspectiva em que se coloca a tese, não tem acolhida a teoria 

kelseniana que imagina a norma como uma moldura dentro da qual pode caber qualquer 

interpretação, restando ao aplicador a faculdade de escolher qualquer uma dentre soluções 

                                                 
306 BÍBLIA : I Carta de São Paulo Timóteo, 1,9. 

307 “Alio vero modo dicituir aliquis subdi legi sicut coactum cogenti. Et hoc modo homines virtuosi et iusti non 
subduntur legi, se dsoli mali. Quod enim est coactum edt violentum, est contrarium voluntati. Voluntas autem 
bonorum consonat legi, a qua malorum voluntas discordat. Et ideo secundum hoc boni non sunt sub lege, sed 
solum mali. TOMÁS DE AQUINO Summa Theol. artigo 5, da Quaestio 96.  

308 M.REALE. Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Edição Saraiva, 1984,  p. 109. 

309 Cláudio SOUTO. Introdução ao Direito como Ciência Social. Rio de Janeiro: Editora Universidade de 
Brasília – tempo Brasiliero. 1971  p. 96. – “Atrás do sentimento do que deve ser do homem normal está, ao que 
tudo indica, o impulso de ser, que parece constituir, afinal, a forma mais elementar de dever ser, como pauta 
fundamentalíssima de conduta animal que é”. Idem ibidem, p. 95. 
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conflitantes310. Tal colocação parte do pressuposto de que a norma tem por destinatário 

somente os órgãos do Estado. Ora, na verdade, o destinatário primeiro da norma é a pessoa 

humana, engajada no viver em coexistencialidade, cuja perfectibilização está intrinsecamente  

condicionada à conduta uns dos outros. É de se lembrar a lição de ARISTÓTELES, 

recepcionada por Santo TOMÁS DE AQUINO311, segundo o qual a Lei tem por finalidade 

induzir os cidadãos à virtude. 

 

 3.6 Formalismo Jurídico 

 

Entretanto, a norma, se entendida como mera manifestação de um preceito 

dirigido ao conjunto dos integrantes de um grupo social, determinando que da ocorrência de 

um certo fato descrito deverá resultar que “algo, de qualquer natureza que seja, deva ser feito 

por alguém”, a norma assim entendida, ainda não corresponde ao conceito pleno de direito. 

Pois, também as religiões e os códigos de moral conhecem normas preceptivas, impondo 

condutas a pessoas livres, sem que a tais preceitos se possa adequadamente atribuir o conceito 

de direito. De igual maneira, as normas vigentes dentro de uma quadrilha de bandidos ou de 

salteadores, ou de sediciosos anarquistas, que atentam declaradamente contra o bem comum, 

são normas, mas não são normas de  direito.  

A norma que é “de direito”, esta declara e impõe, sem dúvida, um dever-ser-feito; 

mas, especificamente, “dever-ser-feito o quê?“– Dever ser feito qualquer coisa? – 

Simplesmente “dever-ser”, mera forma lógica? – Algo como uma moldura, indiferente a que 

dentro de suas linhas se ponha qualquer figura ou imagem? – ou semelhante a uma garrafa, 

dentro da qual se pode indiferentemente colocar, quer um líquido medicinal, quer um perfume 

ou, mesmo, um veneno mortífero? Coerentemente com o seu formalismo, KELSEN ensinou: 

O direito a aplicar forma em todas estas hipóteses, uma moldura dentro da 
qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme em 
direito como a acto que se mantenha dentro desse quadro ou moldura, que 
preencha esta moldura em qualquer sentido possível312. . 

                                                 
310 KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado –  Editor, Sucessor, 1962 vol. II, p. 288. 

311 “ É graças às leis que podemos nos tornar bons, certamente o homem que se empenha em tornar os homens 
melhores, deve ser capaz de legislar”. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, livro 10, Capítulo9, n.25. São Paulo: 
Martin Claret 2000 p. 237; e livro II, Capítulo5: “Disto da fé igualmente o que acontece nas cidades, onde os 
legisladores fazem bons os cidadãos”. Ibidem, p.63. 

312  KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado, Editor – Sucessor,  v. II, p.288. 
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Não menos conhecida é a posição de KELSEN sobre o aspecto anaxiológico 

caracterizador da norma jurídica, a qual, segundo ele, não deixará de ser direito, mesmo se/, e 

quando/ – com ou sem razão – preceituar o homicídio de um inocente, pelo simples 

pressuposto de que pertença a uma raça ou a uma religião indesejável. Conhecida é a 

afirmação do autor da Teoria Pura do Direito:  

Segundo o direito dos Estados totalitários, o governo tem poder para 
encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até 
matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos 
condenar com a maior veemência tais medidas, mas o que não podemos é 
considerá-las como situando-se fora da ordem jurídica desses Estados313.  

Para esse autor, o que distingue a natureza do ato de um salteador de estradas que 

ordena a alguém sob cominação de qualquer mal a entrega de dinheiro e o comando de um 

órgão jurídico é que a um, a do órgão jurídico,  atribuímos o sentido objetivo de uma norma 

vinculadora do destinatário o que não atribuímos ao salteador de estradas. E prosseguindo na 

sua fundamentação para justificar a validade do comando do órgão jurídico, afirma que: 

[...] num dos casos, o sentido subjetivo do ato de comando recebe um 
sentido objetivo em decorrência de uma análise dos nossos juízos,(o grifo é 
nosso) análise que nos mostra o pressuposto sob o qual devemos atribuir 
validade a tal comando314.  

Deixando, por enquanto, de lado a apreciação da fundamentação para a validade 

do comando jurídico, importa aqui tão somente destacar o formalismo sobre o qual o autor da 

Teoria Pura do Direito assenta a natureza da norma jurídica: estatuição de coerção por parte 

do poder estatal, qualquer que seja a natureza do devido, conteúdo da norma jurídica.   

O formalismo jurídico é defendido também por BOBBIO, por entender que 

qualquer tentativa de definir o direito em relação ao seu conteúdo estaria fadada ao fracasso, 

visto que não existe matéria que o direito não tenha historicamente regulado ou não possa 

num  eventual futuro regular315. A argumentação de BOBBIO é falha, na medida em que 

considera na definição do direito apenas a extensão da sua inteligibilidade e não a 

compreensão. Jurídica será toda norma que tenha a especificidade jurídica, qual seja, a de 

norma dirigida a homens, dirigida a homens que necessitam de perfectibilizar-se na 

interdependência “ética”, a homens que vivem “por” e dependendo  “de” valores. Evidente é 

que a definição do direito não pode abranger o conteúdo de todas as normas; deverá 

                                                 
313  Idem ibidem, v. I. p. 78. 

314  Idem ibidem, p. 88. 

315  Norberto BOBBIO. Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito. São Paulo:  Icone Editora, 1995. 
p.145. 
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entretanto, conter a nota especificante do jurídico, e essa nota – como se verá adiante – não 

pode ficar condicionada à arbitrariedade do mais forte ou ao imprevisível da prepotência 

individual ou grupal .  

Concepções formalistas sobre o direito são entre outras, as seguintes: a que 

considera a ordem jurídica “o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode 

conciliar-se com o arbítrio de outro, segundo uma lei geral de liberdade”316;  “conjunto de 

normas em virtude das quais num Estado se exerce a coação”317; “coordenação objetiva das 

ações possíveis entre vários sujeitos, segundo um princípio ético que as determina, excluindo 

qualquer impedimento”318; “ordem normativa de condutas, sistema de normas que regulam o 

comportamento humano”319;  “querer entrelaçante, autárquico e inviolável”320; “conjunto 

orgânico das condições de vida e desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, dependente 

da vontade humana e que é necessário sejam garantidas pela força coercitiva do Estado”321; 

“HEGEL, consoante a interpretação de MESSNER, pretende superar o formalismo do 

princípio jurídico de KANT, procurando a essência do direito na realidade da moralidade 

socialmente garantida; mas isto – observa – só nos explicaria o que é o direito , se nos 

fornecesse um critério para saber em que consiste afinal tal moralidade. No fim de contas, na 

idéia hegeliana de direito, – ainda o autor de Ética Social - a essência do direito acaba por se 

identificar com o Direito Positivo”322. 

O formalismo, na opinião de Sérgio COTTA, paradoxalmente termina por se 

resolver no mais material realismo. E a razão de tal paradoxo  estaria na circunstância de que, 

por não possuir  qualquer conteúdo peculiar, nem empírico-histórico derivado da sua 

estrutura, o direito passa a ser determinável tão somente com base na sua efetiva capacidade 

                                                 
316 Immanuel KANT.  Introducción a la Teoria del Derecho. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1954, 
p.80. 

317 Rudolf Von JHERING. A Evolução do Direito”. 2a Edição. Salvador: Liv. Progresso Editora, 1956. p.250. 

318 Giorgio DEL VECCHIO. El concepto jurídico de la naturaleza y el princípio del Derecho. Trad. de 
Mariano Castaño. Madrid: Hijos de Reus Editores, Cañizares, 3a  Edição, 1916. p. 86. 

319 KELSEN. Teoria Pura do Direito.  Coimbra: Arménio Amado, Editor – Sucessor, vol. I, p.7. 

320  Rudolf STAMMLER. Tratado de Filosofia del Derecho. 1a Edição castelhana de W. Roces.Preciados:  
Editorial Reus, S.A. 1930, p.241. 

321 Pedro LESSA.  Estudos de Filosofia do Direito.  CAMPINAS: Boolkseller Editora e Distribuidora, 1a 
Edição. 2000. 

322 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural No Mundo Moderno. São Paulo: Editora Quadrante 
s.d. p.214. Cf. HEGEL: “O Estado é realidade em ato da moral objetiva”. Princípios da Filosofia do Direito. 
Lisboa: Guimarães Editores 1986. n.257. –  “O que o direito é em si afirma-se na sua existência objectiva, quer 
dizer, define-se para a consciência pelo pensamento. É conhecido como o que, com justiça, é e vale; a lei. Tal 
direito e’, segundo esta determinação, o direito positivo em geral”. Idem ibidem,  n. 211. 



 138

sancionatória323. 

O formalismo deixou o homem indefeso perante a violência daqueles que detêm o 

poder estatal e exposto a todas as extravagâncias por eles perpetradas, desde Calígula fazendo 

senador o seu cavalo, Incitatus, até o holocausto nos campos de concentração nazista de 

Auschwitz, Dachau, Treblinka e outras modalidades de tortura praticadas pelos tiranos dos 

tempos modernos.  

Contemplando os escombros da última Guerra, testemunha que fora das ilusões 

positivistas de quantos sonharam edificar a paz sobre as bases da “racionalização” técnica do 

poder”324, RADBRUCH confrontava a lei dos soldados, - “ordens são ordens” – com a 

concepção dos juristas – “a lei é lei”, – a fim de caracterizar a diferença entre uma e outra 

atitudes, nos seguintes termos: 

ao passo que para o soldado a obrigação e o dever de obediência 
cessam quando ele souber que a ordem recebida, visa a prática de um 
crime, para o jurista (positivista) a lei vale por ser lei, e é lei sempre 
que, como na generalidade dos casos, tiver do seu lado a força para se 
fazer cumprir325.  

Aceitável a observação de Nelson SALDANHA, entendendo que o formalismo 

jurídico, ao reduzir o direito a norma ou sistema de normas e em atribuindo à norma 

caracteres normativamente definidos” – no que descobre uma petitio principii, em que gira a 

pretensão formalista – impediu toda a diferença entre lei e direito, e mais: tornou impossível 

indagar  “porque” uma norma é jurídica326.   

  Na avaliação de Luís LEGAZ Y LACAMBRA, a formulação de um conceito 

formal do direito tem sido um dos grandes temas da filosofia jurídica, especialmente de 

inspiração neokantiana, como conceito prévio à experiência e, por isso, apriorístico, porém, 

formal, isto é, acolhedor de qualquer conteúdo e desvinculado de toda conexão com uma idéia 

concreta de justiça327.  

A mesma conseqüência foi denunciada por Antônio José de BRITO: 

                                                 
323 Sergio COTTA. Il Diritto nell’Esistenza Linee di Ontofenomenologia Giuridica. Seconda Edizione Riveduta 
e Ampliata. Milano: Giuffré Editore,  p.175. 

324 Boris Mirkine GUEZEVITCH. Evolução Constitucional Européia. Rio de Janeiro:  José Kofino, 1997, p. 
22. Cf. também Les Constitutions Européennes. Paris:  Presses Universitaires de France, 1951.  

325 Gustav RADBRUCH. Filosofia do Direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor, 1961. vol. II, p. 
211. 

326 Nelson SALDANHA. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro:  Renovar, 1998. p. 72.  

327 Luis Legaz y LACAMBRA . Filosofia Del Derecho.Barcelona: Bosch, Casa Editorial,1962, p.262. 
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Considerar que é dever-ser o que é dado, o que aparece como tal, faz com 
que possamos considerar devidas as coisas mais contraditórias porque, 
factualmente, há tanto o dever-ser de defender a escravatura, como o dever-
ser de respeitar a liberdade do homem, e assim por diante328. 

Julgamento semelhante já fora feito por Pedro LESSA, afirmando que dentro de 

um tal sistema cabem as mais grosseiras imoralidades; desde que – ainda o mestre paulista – a 

vontade universal, absoluta, conjunto das vontades individuais, queira, podemos estabelecer a 

poligamia, abolir o respeito aos contratos, ensaiar as mais nocivas formas de propriedade”329.   

A se aceitar a opinião de BOBBIO,  na descrição kantiana do direito como 

conjunto das condições por meio das quais o arbítrio de um pode estar de acordo com o 

arbítrio de um outro segundo uma lei de liberdade, encontra-se a semente da doutrina 

moderna chamada de formalismo jurídico330. 

 

3.7 Formalismo deôntico 

 
 

 Por outro lado, nada se explica a respeito da realidade jurídica, quando se 

esbarra numa expressão vazia de sentido, qual aquela que reduz o direito a mero “dever-ser”, 

sem mais. Há nessa perspectiva um como buraco negro de natureza semiótica. Na verdade, de 

coisa alguma se pode afirmar simplesmente, que deve-ser. Ou algo é, ou algo não é, ou algo 

está-para-ser, ou seja, está em devir potencial.  

A expressão verbal “dever”, empregada no contexto da linguagem normativa, não 

tem o sentido de um verbo impessoal, ou mesmo, auxiliar e, menos ainda, de “cópula” que 

servisse de conectivo entre um pensamento e outro, tal como tentam explicar os teóricos que 

seguem a linha conceptualista de KELSEN331. “Dever” é expressão conceitual, que se refere à 

                                                 
328 Antonio José de BRITO. Algumas Reflexões a propósito do Direito Natural, In Nomos Revista Portuguesa 
de Filosofia do Direito. Lisboa: n. 7, 1989, p.18.  

329  Pedro LESSA. Estudos de Filosofia do Direito.  CAMPINAS: Boolkseller Editora e Distribuidora, 1a 
Edição. 2000, p.279. 

330 Norberto BOBBIO. Direito e Estado no Pensamento de Emmanuel Kant 4a ed. trad. de Alfredo Fait 
Brasilia: Editora UnB, 1997. p.70. 

331 Cf. Hans KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor,1961, e ainda de 
Lourival VILANOVA. A Causalidade no Direito. Recife: OAB – PE. 1985. Lógica Jurídica. José Bushatsky. 
São Paulo: Editor,1976; KELSEN-KLUG Normas Jurídicas e Análise Lógica, tradutor Paulo Bonavides. Rio de 
Janeiro: Forense, 1984.  
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condição socialmente reconhecida de alguém que se encontra sujeito, “jungido por uma causa 

eficiente moral” a realizar algo – seja dar, fazer, deixar de fazer ou suportar. Corresponde à 

pressão que resulta sobre o psiquismo de alguém como efeito de um preceito emanado por 

outro alguém (e isso é causalidade eficiente moral que se dirige a dobrar psicologicamente a 

vontade recalcitrante) o qual se apresenta revestido de poder público, poder socialmente 

reconhecido. Não é ocioso lembrar aqui o sentido de causa eficiente moral como a definiu 

Joseph DONAT: “o influxo da causa moral consiste em propor a outrem um objeto bom ou 

mal, com o que a seguir a vontade é movida a fazer aquilo que outro intenciona”332. 

  Por metonímia, se faz emprego analógico da expressão “deve”, quando se quer 

explicar algo afastando a possibilidade de outra causa explicativa. Diz-se, por exemplo: “deve 

ser verdade o que se está afirmando”, expressão  com a qual se quer fazer entender o seguinte: 

“para se aceitar que não seja isso mentira, deve-se admitir (no sentido de “é preciso” – 

oportet, – “não tem outro jeito senão admitir-se que”, “ter-se-á que admitir” – admittendum 

est –) que seja verdade”; opera-se, de fato, uma elipse: “deve-se admitir ser verdade”.  

Na esfera das relações chamadas jurídicas, jamais ocorre que “se deva ser” – 

porque de ninguém e de nada se pode  afirmar que tenha o “dever de  ser” – mas tão somente 

“que se deva fazer ou suportar ou deixar de fazer algo”. Os seres – coisa ou pessoa – são, a 

partir do momento em que uma causa operativa os faz passar de um estado potencial  para  a 

atualidade, chegando a ser o que não era, ou mesmo, a ser-existindo. 

Advirta-se, ainda, que na linguagem corrente se usa a expressão “deve ser” 

parasignificar a probabilidade ou a expectativa de que algo aconteça, ou quando se atribui a 

alguém, de forma duvidosa e insegura, a autoria de um acontecimento sem explicação 

evidente; sentido este, que em nada se identifica com a noção de “dever normativo”. Assim, 

se costuma dizer: “isso deve ser obra de fulano, de sicrano”, para significar: “com certeza” – 

ou – “provavelmente isso é obra de fulano”; ou ainda, na expressão: “já deve ser tarde para 

agir”, significando que “provavelmente não há mais oportunidade de agir”. Num sentido 

também não-normativo se usa a expressão “dever” para significar “é preciso” como por 

exemplo: quando se diz: “é preciso correr muito sangue” significa “deve correr muito 

sangue”, como conseqüência do que se vem fazendo.   

                                                 
332 “Influxus causae moralis in eo consistit quod alteri objectum bonum vel proponit quo deinde voluntas ad 
illud faciendum permoveatur, quod alius intenderat” Jose;ph DONAT, S.J. Summa Philosophae  - Christianae – 
III Ontologica, Insbruck: Typis et sumptibus Feliciani Rauch, 1921, p.194.  
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Consoante demonstramos em outro livro333, a essência do ser-real percorre três 

graus de existir, a saber: a) há um primeiro grau de existir, quando a  essência está em 

potência no seio da causa eficiente, geradora, b) há um segundo grau de existir, quando, pela 

geração, uma essência é extraída de dentro das causas em que estava inserida e passa a existir 

fora das mesmas; dizemos que é uma  essência existindo fora das causas e, c) um terceiro grau 

de existir ocorre, quando a essência, ao ser posta fora das causas, passa a  existir como tal 

natureza individuada, atinge a perfeição existencial a que está ordenada ontologicamente a 

natureza, tornando-se suppósitum a se, o que, em linguagem filosófica se diz que uma 

natureza humana atinge o suposto como personalidade334. 

Mas, em qualquer dos três mencionados graus de existir, esse suceder da essência 

ocorre,  não evidentemente, por um “dever de ser”, anterior ao ser-existir de determinado 

Ente, mas por eficiência do causante, do agente operativo. Enquanto algo ou alguém não é, 

não pode ser sujeito de um dever-ser. E, obviamente, se a respeito de um ser pessoal 

(humano) não há hipótese de dever-ser, a fortiori não se admitirá hipótese de dever-ser a 

respeito de algum ser não-humano. Assim é que não se afirmará de um cão, que deva, e muito 

menos dos seres inanimados. A noção de dever-ser na suposição jurídica em que é usada 

conota uma implicação de agir. Exemplo: não é o prazo prescricional que “deve transcorrer” 

para que seja extinta a obrigação do devedor; este – o devedor – é que deve aguardar o 

transcorrer do prazo; e do credor se dirá que – ele, e não o prazo – deve aceitar a extinção do 

seu direito, como conseqüência de sua negligência ou de seu desinteresse ou de sua renúncia 

presumível335.   

A antítese “ser  x  dever-ser”, utilizada para explicar o fenômeno jurídico, a partir 

do movimento neokantista iniciado nas primeiras décadas do século XX, passou a influenciar 

profundamente os estudos de filosofia jurídica. Essa influência se deve em parte à erudição e 

fecundidade  intelectual  de  KELSEN, o  qual  teve  em Lourival VILANOVA um de seus 

mais  autorizados expoentes. Sabe-se  que  o pensamento  kelseniano evoluiu no transcorrer 

de   sessenta   anos de   atividade  intelectual,  período  que  lhe  deu  a  oportunidade     de 

                                                 
333  Elcias Ferreira da COSTA.  Em torno da Personalidade Ontológica de Cristo. Recife: Editora Flos Carmeli, 
1954. 

334 Vide Elcias Ferreira da COSTA .A Composição da Essência Finita.In A Filosofia Hoje - Anais do V 
Congresso Brasileiro  de Filosofia. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia, 1998. V.I 

335 Nota Bene – Em 1962, escrevemos no “Diário de Pernambuco” um artigo intitulado O Direito de Ser. 
Evidentemente,  a palavra “SER”  ali não tem o sentido de existir metafísico e sim, aquele direito que tem  um 
ser humano, já existente, de optar pela sua autenticidade social e vocacional. Naquele artigo, a palavra SER 
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revelar um lado de sua personalidade, digno de imitação. Referimo-nos à sua humildade em 

corrigir publicamente uma de suas posições336. Entretanto, o ranço formalista de inspiração 

kantiana difundiu-se pela literatura jurídica, ensejando freqüentemente incoerência e confusão 

nos estudiosos.  

Não obstante tenha  advertido Ferrater MORA que a expressão “formalismo” 

padece de certa ambigüidade, conseqüente do sentido ambíguo que se possa atribuir à palavra 

“forma”, entendo por formalismo o método de investigar a essência do objeto estudado, 

fixando-se nas formas estruturais que o envolvem, prescindindo do conteúdo específico do 

mesmo objeto, aquilo que em perspectiva kantiana se designa de matéria. No caso da 

consideração do direito-norma, entendo por formalismo deôntico o método de considerar no 

direito, apenas a estrutura lógico-gramatical das palavras que servem de indumentária da 

comunicação normativa. Neste sentido se há de entender a afirmação de Lourival 

VILANOVA: “ Em linguagem kantiana, o dever-ser é uma forma de síntese ou de 

relacionamento de conceitos, que se refere a dados da experiência. Na linguagem lógica, é 

uma forma de compor sintaticamente estruturas”337.  “A partícula operatória do deôntico é o 

dever-ser”338. “É conectivo operatório, ou partícula, não referente a objeto ou a propriedade 

de objeto. É um  functor”339. 

Nessa linha de formalismo, escreveu KELSEN que “a norma é um dever ser e o 

ato de vontade que ele constitui é um ser340.  

A distinção entre ser e dever-ser não pode ser mais aprofundada. É um 
dado imediato da consciência. [...] Ninguém nega que [...] da 
circunstância de algo ser se não segue que algo deva ser, assim como 

                                                                                                                                                         
significa  o direito de toda pessoa manifestar-se, definir-se existencialmente – ou melhor – tem o sentido de 
existir autenticamente humano.  

336  “Em obras anteriores, tenho me referido a normas que não são do comando de um ato de vontade. Em 
minha doutrina, a norma básica foi sempre concebida como uma norma que não era o comando de um ato de 
vontade, mas sim, préssuposta por nosso pensamento.  Devo confessar agora que não posso  continuar mantendo 
esta doutrina, que devo abandoná-la. Podem crer-me, não tem sido fácil renunciar a uma doutrina que tenho 
defendido durante décadas.  Abandonei-a ao comprovar que uma norma  (Sollen) deve ser o correlato de uma 
vontade (Wollen). Minha norma básica é uma norma fictícia baseada num ato de vontade fictício; relativamente 
a norma fundamental se confere um ato de vontade fictício, que realmente não existe.336 – Grandeza de sábio!- 
A informação supra devemo-la a Tarcício de Miranda BURITY, em Kelsen e o Pensamento Conjectural. 
(Conferência pronunciada na Universidade Federal de Santa Catarina. Florianopolis, 25/11/1987) João Pessoa: 
1988, p.8. 

337 Lourival VILANOVA. Lógica Jurídica. São Paulo: José Bushatsky, Editor, 1976. p.96. 

338 Idem ibidem, p.66. 

339 Idem  ibidem,  p.102. 

340 KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado, Editor – Sucessor, 1961. vol. I, p.9. 
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da circunstância de que algo deve ser se não segue que algo seja341.  

Dir-se-á que “a dualidade ser X dever–ser não teve em nenhuma fase do 

pensamento kelseniano o sentido de uma contraposição ontológica” – tal é o entendimento de 

Lourival VILANOVA – “ muito embora, metaforicamente, fale ele de duas regiões, domínios, 

mundos”342. Justificando o asserto, ensina o autor citado que “o propósito de KELSEN com 

sua fórmula “if  A  is, B ought to be”343 é contrapor a estrutura da lei normativa à da Lei 

Natural  (“if A is, B is”). Mas a proposição jurídica (a rule of law  ou a Rechtssatz)  em sua 

teoria, passa do nível de norma para o nível de proposição sobre norma”344.  

Da introdução da Teoria Pura do Direito, verifica-se  que a investigação de 

KELSEN dirige-se, não à realidade jurídica, mas à frase em que  essa realidade jurídica se 

afirma, realidade por ele reduzida a norma. Há, pois, um abismo epistemológico entre a 

perspectiva realista, – perspectiva em que esta tese considera a realidade do direito-norma – e 

a perspectiva em que se colocam os autores orientados pelo formalismo kantiano. Assim é 

que, ao invés de investigar a essência do direito real, da realidade jurídica, preocupa-se 

KELSEN  em determinar qual  o objeto da ciência do direito. Ora, como é óbvio, a ciência 

trabalha com juízos jurídicos, com  proposições, com sintaxe, com lógica, com teorias, até 

com hipóteses de fato, com tipos,  que são descritos nos artigos de lei ou em cláusulas 

contratuais. 

 Em minucioso estudo, Emmanuel MATTA confirma que a Teoria Pura do 

Direito limita-se ao exame da forma lógica ou  estrutura formal do dever-ser, delimitando-se 

em relação às proposições ou leis da natureza345. “A lógica do pensamento jurídico e não a 

lógica do ser estava na sua preocupação”346. Ainda na avaliação do mesmo autor,  ensinou 

KELSEN que a essência do jurídico se traduz numa proposição, em que se vincula um ato 

coativo, como conseqüência jurídica, a um determinado suposto de fato”347. Ora, quem haverá 

de contestar que a afirmação de que algo é nada tem a ver com a frase de que algo deve ser  

                                                 
341 idem ibidem. 

342 Lourival VILANOVA. Analítica do Dever-Ser, In Conferências IV Congresso Brasileiro de Filosofia do 
direito – Em homenagem a Miguel Reale. João Pessoa : Espaço Cultural 1990, p. 355. 

343 KELSEN. The General Theory of law and State, p.46. (citação de Lourival VILANOVA. Ibidem.) 

344 Idem ibidem, p. 63. 

345 Emmanuel MATTA. O Realismo da Teoria Pura do Direito – Tópicos capitais do Pensamento Kelseniano. 
Belo Horizonte: Nova Alvorada, Edições Ltda, 1994. p. 62. 

346 Idem, ibidem. p. 73 

347 Idem ibidem. p. 63 



 144

feito ou ocorrer? 

Na mesma ótica, ainda Emmanuel MATTA faz a seguinte interpretação: 

Orientado e inspirado em KANT, trata (KELSEN) de estabelecer as 
condições de possibilidade de uma Ciência do direito e, nessa base, a Teoria 
Pura haveria de ser, de início, uma teoria do direito possível, ou seja, do 
direito, como objeto possível de conhecimento, 

concluindo daí, que “o método nomológico ou de conhecimento normativo, como 

a priori formal, constitui logicamente o objeto direito. O direito, portanto, é norma” (bem 

entendida, no sentido de “dever-ser”, mero sentido de uma ato de vontade)348 . 

Confirma a interpretação conceptualista de KELSEN sobre a natureza da norma, 

Lourival VILANOVA, ao situar a oposição praticada por KELSEN entre lei da natureza e lei 

jurídica, como oposição proposicional 349.  E avançando nessa direção, afirma o Professor da 

UFPE: 

No Direito Positivo, a linguagem é constituinte do objeto... A norma, 
sintaticamente é proposição que exerce função qualificadora dos fatos”350. 
Explicitando, diz ainda: “A linguagem científica fala sobre a linguagem, 
constituinte do objeto de conhecimento”351.  

O que se pode adequadamente afirmar empregando o verbo “dever” e referindo-se 

ao objeto de uma norma, é que “algo deve ser feito por alguém”. Mas, isso tem precisamente 

um sentido realista, bem nos antípodas da posição e da perspectiva formalista, dos que 

relegam o sentido de norma a um puro dever-ser, sem mais, correspondendo à forma 

gramatical de expressar o dever normativo, mediante uma modalidade verbal passiva. Dizer: 

“Algo deve ser feito por alguém” é o mesmo que dizer: “Alguém deve fazer algo”. Concorda 

com essa observação Léon HUSSON352:  

As regras jurídicas não colocam um dever-ser, mas um dever-fazer, 
necessariamente relativo às circunstâncias, e que se incorpora, de duas 
modalidades, ao ser empírico que eles têm por função regular: juntando aos 
processos da vida coletiva um processo de regulação, e modificando os 
primeiros, pelo jogo do segundo. 

                                                 
348 Idem ibidem. p. 74. 
349 Lourival VILANOVA. O Substrato Modalmente Indiferente – Anotações à margem de Kelsen,  In  Filosofia 
Hoje – Anais do V Congresso Brasileiro de Filosofia.  São Paulo: Edição do Instituto Brasileiro de Filosofia, 
1998. p. 1169. 
350 ibidem, p. 170. 
351 Idem ibidem. 
352 “Les règles juridiques ne posent pas un devoir-être, mais un devoir faire, necessairement relatif aux 
circonstances qui s’incorpore de deux façons à l’être empirique qu’elles ont pour office de régir: en ajoutant aux 
processus de la vie sociale un processus de régulation et en modifiant les premiers par le jeu du second”. 
Nouvelles Études sur la Pensée Juridique. Collection Philosophie en Droit, Paris: Dalloz, 1974, p. 501.  
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Pode-se observar que, na linha do neopositivismo, cada vez que se insiste em 

demonstrar que o “dever-ser” é um conectivo de lógica deôntica, pratica-se uma fuga do plano 

ontológico para o asilo da pura lógica, onde o que fora norma se volatilizou para uma mera 

descrição, um esquema, uma estrutura lingüística. Pelo menos, tal é o que parece inferir-se da 

seguinte afirmação de Lourival VILANOVA: “A proposição jurídica” – diz ele – “na teoria 

de KELSEN, passa do nível de norma para o nível de  proposição sobre norma” (o grifo é 

nosso).  

O próprio KELSEN, não obstante ter afirmado que o dever-ser era “um dado 

imediato da consciência”, incongruentemente, inadvertidamente talvez, reduz o dever-ser a 

verdadeiro “dever-ser-feito”, quando diz: “a porta será fechada e a porta deve ser fechada”353.  

Ora, temos aqui, não uma suposta cópula “dever-ser”, mas uma afirmação normativa, na 

forma verbal passiva, segundo a qual, alguém deve fechar a porta, dá no  mesmo que dizer  “a 

porta deve-ser-fechada” por alguém. Parece que assim deve ser entendida a expressão original 

do autor, quando diz: die Türe  soll geschlossen werden. 

Lourival VILANOVA, insistindo no sentido de que o dever-ser é mera partícula 

operatória, passa a afirmar que “a norma, que é, fenomenologicamente, a significação do 

enunciado  proposicional, diz que se se dá (se ocorre na realidade) um fato, que através do 

pressuposto a ele referido entre no universo do direito – então um sujeito deve fazer ou omitir  

(o grifo é nosso) tal ou qual conduta354.  

Está evidente  que não existe uma cópula “dever-ser”, mas uma expressão elíptica 

de que “deve-ser-feita” e que o volatilizar a norma para o etéreo de uma lógica só se explica 

pela preocupação de se harmonizar com a gnosiologia neokantiana, de inspiração nominalista. 

Intrigado com a impropriedade enigmática da expressão “dever-ser” Noberto 

BOBBIO questiona: “Mas o que significa  dever-ser? É um dos pontos” – diz ele respondendo 

– “mais obscuros da teoria kelseniana”.  Segundo BOBBIO, afim de se obter um significado 

preciso na forma: “Se é A deve ser B”, é mister convertê-la nesta outra: “Se é A, B deve ser 

executado”355. Finalmente, parece confirmar o nosso entendimento  a respeito do exato 

sentido normativo do verbo dever quando acompanhado do sujeito apassivado,  (algo deve ser 

                                                 
353 “ In den beidem Aussagen ‘die Türe wird geschlossen und die Türe soll geschlossen werden’ ist das ‘Ture-
schliessen’ das eine Mal als das seind, das anderen Mal als gesollt ausgesagt”. Reinerechtslehre Osterreichische 
Staatdruckerei Wien 1992, 2eite Auflage 1960 – Nachbruck 1992, p.6. 

354 Lourival VILANOVA . Lógica Jurídica, São Paulo: José Bushatsky, Editor, 1976, p. 87. 

355 Norberto BOBBIO. O Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito.  Coleção Elementos do Direito. 
São Paulo: Icone Editora, 1996, p. 193. 
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feito, correspondente à forma da voz ativa   alguém deve fazer algo) o emprego por KANT do 

verbo sollen em sua Fundamentação Metafísica do direito: “Todos os imperativos se 

expressam pelo verbo dever (sollen)”356. 

 

3.8  Politicidade do direito-norma 

 

Por politicidade – expressão derivada do termo grego πολιζ –entendemos a  

característica do direito-norma que, tendo por  destinatários  pessoas que se encontram 

integradas em um grupo social – mais civitas  do que urbs –  com fronteiras axiológicas 

definidas (a consciência coletiva), não necessariamente geográficas (ratione loci), podendo 

sê-lo ratione sanguinis vel personae,  e vinculadas a um núcleo de poder que informa a 

convergência citadina, isto é, política. Dizemos que os destinatários da norma estão integrados 

dentro de fronteiras axiológicas não necessariamente geográficas, podendo sê-lo ratione 

sanguinis ve, personae, considerando-se que pode um grupo nacional, conglutinado por um 

núcleo de poder e um consenso axiológico idêntico, e não obstante se encontrar 

eventualmente sem território próprio, como hoje a nação palestina e, na idade média, os 

mongóis . Este é outro aspecto da especificidade da norma jurídica: a sua politicidade. Tal 

propriedade da norma se depreende ao considerar a própria ratio essendi do direito, a qual, 

como se viu acima, destina-se a proporcionar ao homem a perfectibilização de sua pessoa, no 

âmbito da vida intersubjetiva, social, no âmbito da cidadania, entendida esta no seu sentido 

rigorosamente etimológico, de imbricação do homem com a sociedade política de que faz 

parte. 

 Esse aspecto da realidade jurídica vem enfatizado no ensinamento de Santo 

TOMÁS DE AQUINO, através de diversos textos, nos quais o santo Doutor considera a 

relação íntima entre a realidade-direito e a sociedade política, não, de certo, insinuando que a 

sociedade política seja a criadora do direito, mas no sentido de que, na busca  do bem comum 

a que o direito se ordena, os homens se organizam em sociedade a fim de conseguirem para as 

normas que regulam seu conviver o sustentáculo da eficacidade e da efetividade.  

 Destacamos no comentário de Pedro de AUVERGNE os seguintes textos: “O 

direito é considerado em ordem ao fim da cidade, nos atos que estabelecem relacionamento de 

                                                 
356 Immanuel KANT. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret. 
2002. p.44. 
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uns com os outros”357. “As leis – diz noutro lugar – constituem uma espécie de órgãos, 

destinados a realizar as finalidades da cidade358.  Comentando  a Ética de Aristóteles,  afirma 

o Angélico que  jus simpliciter est jus politicum, ou seja, “o direito, considerado em sua 

essência, é o direito político” e qualquer outro direito sê-lo-á, apenas, em sentido relativo, a 

saber, enquanto apresentam alguma semelhança com o direito político359.  Assim é que, como 

aplicação conseqüente dessa premissa, para o Angélico a ordem normativa que regula o 

relacionamento entre os esposos – o jus oeconomicum –  bem como a que regula o 

relacionamento entre pais e filhos – que na sua terminologia designa de jus paternum – não 

coincide com a inteligibilidade do conceito de direito, porquanto, no estrito âmbito desses 

relacionamentos – pai versus  filhos, e esposo versus esposa – nada existe atingindo 

diretamente o bem comum, o bem da cidade; muito pelo contrário, o bem da cidade requer 

que o círculo familiar,  tanto quanto o círculo da vida conjugal constitua uma ordem íntima e 

privada. Dentro da mesma ótica, escreveu o Doctor Communis  que entre o domínio 

doméstico do pai e a supremacia do rei há uma certa semelhança, todavia o pai não possui  um 

poder de regime tão perfeito como o rei360. 

 Obviamente, se se tomam em consideração as eventuais condutas de esposos, 

que, infringindo a ordem do amor, agridem  bens personalíssimos um do outro, ou se se 

consideram eventuais condutas dos pais que, extrapolando o pátrio poder, no que se refere ao 

dever imposto pela Lei Natural de educar e corrigir, ofendem a integridade física ou moral do 

filho,  tais condutas – força é admitir – estão fora do círculo da ordem normativa da família, 

incidem no círculo da normatividade política, da ordem onto-social e jurídica, pois  que 

atingem a ordem do bem comum. Daí duas conclusões se impõem, a saber: é racional e aceito 

hoje sem controvérsia, dada a vinculação que existe com o bem comum, que o Estado interfira 

legitimamente para impedir ou reprimir atitudes de pais quando praticam maus tratos contra 

filhos ou de cônjuge contra cônjuge (mais freqüentemente marido contra mulher); e outra: 

que, não cabe ao Estado nem à sociedade política determinar qual a orientação sexual ou 

religiosa ou pedagógica que devem os pais adotar para os filhos sob sua guarda; pois, quando 

isso ocorre, opera-se uma invasão indevida do Estado no âmbito privado e inviolável da 

família. 

                                                 
357 “Jus attenditur in ordinem civitatis in operibus quae sunt ad alterum”. Pedro de AUVERGNE. In Libros 
Politicorum Aristotelis Expositio., L. III,1,7. 
358 “Leges sunt quaedam organa ad fines civitatis”. Pedro de AUVERGNE - In Polit. L. IV, 1.1. 
359 “jus secundum quid inquantum habet similitudinem aliquam politici juris”. Santo TOMÁS DE AQUINO. In 
Libros Ethicorum Aristotelis  ad Nicomachum Expositio .L.V. 1,11 . 
360 Dicendum quod pater in domo habet quamdam similitudinem regii principatus, ut dicitur in VIII Ethic.: non 
tamen habet perfectam potestatem regiminis sicut rex. Idem. Summa Theol.  II-II, Q. 50, art. 3, ad 3um. 
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 Por outro lado, dentro da mesma perspectiva do bem comum que deve ser 

promovido e defendido pela cidade, entende-se como constituindo uma atuação subsidiária e 

benéfica da sociedade, que o Estado obrigue os pais a proporcionarem aos filhos sob sua 

guarda meios de se educarem, a afastá-los da prostituição, das drogas, do analfabetismo,  

como também obrigue os esposos a prestarem um ao outro o socorro e a assistência nas 

necessidades, dever que os constrange por preceito da Lei Natural e do qual depende o bem da 

coletividade. Ora, a própria preservação da família é um bem de interesse da coletividade 

inteira. 

Em suma, sociedades imperfeitas, como são a família, o sindicato, o partido 

político e a Igreja – considerada esta como entidade particular, presente dentro da cidade, no 

seu relacionamento com o bem comum temporal – podem dar aos seus membros preceitos, 

ordens, normas, não porém leis ou normas jurídicas, no sentido rigoroso do termo; as normas 

de uma sociedade imperfeita não possuem o caráter de juridicidade, precisamente porque não 

têm relação direta com o bem comum da cidade  e, sim, com o bem particular da específica 

comunidade que constituem. 

Dentro do conceito aristotélico de entidade coletiva, que a si mesma se basta para 

conseguir os seus fins na ordem temporal, não se insere a Igreja, a qual, tendo em si mesma 

todos os recursos necessários para atingir a sua finalidade e destinação sobrenatural, não 

dispõe da força pública para obter de forma constrangedora – volenter nolenter – os seus 

objetivos. As penas constritivas da Igreja condicionam-se à submissão voluntária dos que lhe 

são vinculados. Importa não perder de vista que a missão do Verbo Encarnado não foi, como 

sustentou um certa teologia, dita da libertação, solucionar problemas de natureza temporal e 

política, mas sim, libertar o homem da escravidão moral, da escravidão do pecado e, sob certo 

sentido, da escravidão do demônio. Não veio para libertar o povo israelita do jugo dos 

romanos, nem para eliminar de uma vez por todas os problemas e as injustiças sociais e 

econômicas, nem instaurar um reino político, civil ou militar. Se alguém sustentasse tal ponto 

de vista, estaria declarando que a missão de Cristo foi fracassada, porquanto  os pobres 

continuam se multiplicando e os governos promovendo tipos variados de escravização 

política, através da escravização econômica. Claramente afirmou o Salvador que o seu reino 

não era deste mundo, e que se o fosse, os seus anjos aqui estariam a seu serviço361. 

Portanto não se insere a Igreja na categoria de sociedade perfeita, no sentido do 

                                                 
361 BÍBLIA: JOÃO, 18,36. 
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Estado, sobretudo porque, uma é a finalidade do Estado e outra a da Igreja, assim como uma é 

destinação do homem no horizonte espaço-temporal de sua condição de homo viator, e outra, 

a destinação metafísica do homem, relativamente ao fim supremo do seu existir. No que 

concerne á destinação terrena e temporal do homem, ensinou Santo TOMÁS que  

a cidade foi feita originariamente com a finalidade de que os homens 
encontrassem nela os meios com que pudessem viver; todavia, da sua 
essência – afirmava ele – decorre que os homens não apenas vivam, porém 
que vivam bem, na medida em que, mediante as leis da cidade seja a vida 
dos mesmos orientada para as virtudes362.  

É perfeita a comunidade que está orientada para que nela encontre o 
homem, com suficiência, tudo o que é necessário para a vida: tal 
comunidade é a cidade; porquanto, da essência da cidade é que nela se 
encontre tudo que é suficiente para a vida. Daí porque é a cidade composta 
de muitos cidadãos, entre os quais um exerce a arte fabril, outro a arte têxtil, 
e assim por diante363. 

Tal não se pode afirmar a respeito da Igreja Católica. Partindo VILLEY de 

pressuposto diferente do nosso, na medida em para ele o conceito de direito se restringe a  

partager le lot qu´est dû a quelqu´un, encontra-se com este autor  no que concerne à natureza 

da Igreja, como sociedade imperfeita. A Igreja cristã – diz ele – tem necessariamente cânones, 

regras de conduta comuns, coisa que não precisaria confundir com o direito, tomado este em 

sentido estrito364. 

 Admitindo-se, mesmo, com OLGIATI365, que seja a Igreja católica  societas 

perfecta et summa in ordine religioso, não se destrói o fato de que a finalidade da Igreja 

Católica visa,  não a perfectibilização da pessoa humana no conviver político e social, no 

período existencial da pré-eternidade, e sim, a perfectibilização da própria essência, visando a 

eternidade e, necessariamente envolvida e auxiliada por instrumentos de natureza sobrenatural 

(a graça divina). Não pode a Igreja, a menos que se estabeleça entre o Estado e o governo 

eclesiástico uma concordata, regulando o aspecto, impetrar do Estado a força pública a fim de 

                                                 
362 “Primitus facta est gratia vivendi, ut scilicet homines sufficienter inveniaent unde vivere possent;sed ex eius 
esse provenit, quod homines non solum vivant, sed quoid bene vivant, in quantum per leges civitatis ordinatur 
vita hominum ads virtutes” . Santo TOMÁS DE AQUINO. Comm. In Politicorum L.I,l.1. 

363 Illa enim erit perfecta communitas quae ordinatur ad hoc quod homo habeat sufficienter quidquid est 
nedcessarium ad vitam; talis autem communitas est civitas. Est enim de ratione civitatis quod in ea inveniantur 
omnia quae sufficiunt ad vitam humanam, sicut contingit esse. Et propter hoc componitur ex pluribus civibus, in 
quorumm uno exercetur ars fabrilis, in alio ars textoria, et sic de aliis.” Ibidem 

364 Michel VILLEY.  Philosophie du droit I Definitions et fins du droit. Paris: Presses Universitaires de France. 
1987,  p. 83. 

365 Francesco OLIGIATI. (El concepto de juridicidad en Santo Tomás de Aquino. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navara, S. A., 1997, p.241), nesse ponto repetindo argumentos de WERNZ,S.J., Jus 
Decretalium, v. I, 2a Edição Roma 1905, pp.10 -11. 
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constranger algum fiel a cumprir os preceitos religiosos, o clero a cumprir os seus deveres 

profissionais; como não pode o fiel impetrar mandado de segurança contra o seu Ordinário, 

por haver-lhe recusado qualquer benefício canônico.  

 Já  intuíra ARISTÓTELES, que não há direito no círculo comunitário da 

família, porque, segundo o seu entender, o filho é qualquer coisa do pai. HEGEL366 diria mais 

tarde que a família depende do amor, não da justiça, estritamente falando. ARISTÓTELES 

falou de um quase-direito entre os esposos; entre estes e os filhos e os escravos – os  quais na 

cosmovisão medieval, sobretudo por inspiração da antropologia aristotélica, da qual se não 

libertou inteiramente367 o Anjo das Escolas –  eram considerados como pessoas inferiores, 

destinados por natureza para servir aos mais nobres –  haveria “direitos imperfeitos”368.  

A politicidade integra a essência do jurídico,  considerando-se, que, por um lado,  

o exigir de condicionamentos de perfectibilização pressupõe o poder que assegura a 

coercitividade e, por outro, a delimitação de fronteiras políticas, para eficácia das normas que 

têm circunscrição delimitada. Tal como os valores, tal como o poder, a norma, como ebulição 

da consciência axiológica de cada grupo social, envolve os cidadãos contingenciados dentro 

de fronteiras político-axiológicas. Neste sentido, já em seu tempo doutrinara o ANGÉLICO: 

“aqueles que são de uma cidade ou reino não estão sujeitos ao domínio do soberano de outra 

cidade ou reino”369 e a razão desta delimitação espacial está em que o direito pressupõe o 

poder e a consciência axiológica, considerando-se que, tanto um como a outra, (o poder e a 

consciência axiológica) encontram um limite nas fronteiras políticas, que circunscrevem o 

movimento de convergência dos que compõem o grupo. A consciência axiológica da 

população, que teve suas fronteiras geográficas a alteradas pela ação de vencedores e 

dominadores, terá sua eficácia na formação do poder, enquanto e na medida em que o 

soberano tolerar.  

 Ressalte-se, porém, que essa limitação de competência e soberania não será 

                                                 
366  HEGEL. Princípios da Filosofia do Direito.  Lisboa: Guimarães Editores Ltda. 1986. n. 158, p.144. 

367 É importante observar que, se por um lado concordava o Angélico com a instituição escravocrata, não 
obstante fazia uma distinção importante: por força de um direito natural absoluto, não havia desigualdade entre 
os escravos e os homens livres; e que  a escravidão teria sido introduzida na sociedade por um direito natural 
relativo; o que corresponde ao mesmo jus gentium  dos romanos, a saber, aquelas instituições que foram criadas 
pela razão natural, entre todos os homens, e que é observado de maneira igual em todos e que se denomina 
direito dos povos, como sendo aquele que todos os povos adotam.  Quod vero naturalis ratio inter omnes 
homines constituit. GAIO D.1.1.9. 

368 Cf. Michel VILLEY em  La Formation de la Pensée Juridique – Cours d´histoire de la philosophie du droit, 
1961 – 1966. Paris: 1968 p. 840. 

369 TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II Q. 96, art. 5º. 
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necessariamente geográfica, um espaço físico de fixação sedentária, nada impedindo que seja 

um espaço periodicamente variável. Os povos mongóis, verdadeiros Estados consangüíneos, 

constituídos de parentes, espraiavam-se pelos países medievais, com limites mal delimitados, 

consoante demonstrou KRADER370. 

 No outono da idade média,  conforme nos demonstra Charles SEIGNOBOS371,  

a politicidade acompanhava o critério, adotado internacionalmente naquela época, do jus 

personae, de sorte que os francos eram regulados pelo direito dos francos. Para os Hebreus, 

durante os quarenta anos de sua diáspora no XV século antes de Cristo, o limite da 

politicidade era mais pessoal do que geográfica. 

 Confirma essa tese a observação de Hannah ARENDT372, ao dizer que a polis 

não é a cidade-estado  em sua localização física; e sim, a organização da comunidade que 

resulta do agir e falar  em conjunto e o seu verdadeiro espaço situa-se entre  as pessoas que 

vivem juntas com tal propósito, não importa onde estejam. “Onde quer que vás, serás uma 

polis” – estas famosas palavras não só vieram a ser a senha de colonização grega, mas 

exprimem a convicção de que o discurso cria entre as partes um espaço capaz de situar-se 

adequadamente em qualquer tempo e lugar. 

Contra a característica da politicidade do direito tem-se argüido que o Direito 

Canônico, tal como o Direito Internacional Público não têm por âmbito de normatividade a 

cidade política, nem por finalidade o bem comum da cidade. Sobre isso trataremos adiante no 

Capítulo 8.5.1.2. 

Não se concilia com a politicidade,  característica do direito-norma, a noção de 

um direito cosmopolita, pensado por KANT373, como união possível de todos os povos, com 

relação a certas leis universais de seu comercio possível, como também não o é o ideal de 

uma cidadania mundial idealizada por Ricardo Lobo TORRES  

A cidadania mundial é a que o cidadão desfruta no plano internacional, no 
qual também possuiu direitos subjetivos. O Direito Internacional Público 
deixa de ser o conjunto de normas e princípios que regulam as relações  

                                                 
370 Lawrence KRADER.  A Formação do Estado.  Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1970, p.15. 

371  Charles SEIGNOBOS. História Comparada dos Povos da Europa. Rio de Janeiro: José Olimpio, 2a Edição, 
1945, p.78. 

372 Hannah ARENDT.  A Condição  Humana.  São Paulo: Editora Francesa Universitária. p. 211. 

373  Immanuel KANT. Princípios metafísicos del Derecho. Americale p.196.  
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entre as nações para adquirir o contorno de um Direito Internacional dos 
Direitos Humanos374. 

A possibilidade de um direito cosmopolita terá que supor um núcleo de poder 

supranacional e mundial, bem como uma identidade universal de opções axiológicas. A 

própria colocação dos termos “cidadania” (derivado de cidade) mundial (correspondendo ao 

mundo inteiro) envolve contradição. Não pode coexistir opção axiológica nacional com 

identidade de consciência axiológica universal. Aliás, as tentativas de uniformização do 

direito-norma, idealizada por juristas do Institut pour l´Unification du Droit Privé  

(UNIDROIT), – conforme vimos noutro lugar – bem como por Adolf SCHNITZER375, 

Konrad ZWEIGTER376, Constantino PERIPHANAKIS377, Giorgio del Vecchio378,  René 

David379, entre outros, esbarraram na intransponibilidade das idiossincrasias étnicas e 

culturais das nações.  

O sonho de DANTE  (Monarchia) por um império universal, tendo Roma, por 

capital ou a idéia de uma respublica christiana inerente à idéia de  restauração do império 

cristão pelo Papa Leão X coroando Carlos Magno, na noite de Natal ano de 800, esvaiu-se 

com o esfacelamento do império e o aparecimento dos impérios  nacionais. Sonho semelhante 

teria sido alentado por Raimundo LULIO (1235-1315), consoante nos informa Enrique Luño 

PEÑA380:  

Uma linguagem, uma crença, uma fé e, conseqüentemente, um Papa. A 
regulação jurídica da comunidade universal deveria estabelecer a instituição 
da arbitragem obrigatória como meio pacífico de resolver todos os conflitos 
internacionais. 

                                                 
374 Ricardo Lobo TORRES. A cidadania multidimensional na Era dos Direitos. In  Teoria dos Direitos 
Fundamentais 2a edição revista e atualizada. Organizador: Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar 2001 
pp.243-242 p.309. Cf. também Vicente de Paulo BARRETTO. Bioética, Biodireito e Direitos Humanos. 
Ibidem., p. 383.  

375 Adolf SCHNIZER. De la diversité e t de lÚnification du droit – avec juridiques et sociologiques. Bale: 
Verlag für Recht und geselschaft ag.1946. 

376 Konrad ZWEIGTER.  El Derecho comparado al servicio de la Unificación jurídica. In Boletin del Instituto 
de Derecho Comparado de Mexico. Año IX Enero-Abril 1956 n.25. Mexico, D. F. Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico. pp. 53-65. 

377  Constantino PERIPHANAKIS. Les sources du droit en science comparative et notions de droit civil 
comparé Athènes 1964. 

378 Giorgio DEL VECCHIO Las bases del derecho comparado y los princípios generales del Derecho In 
Instituto de filosofia del derecho y sociologia Anuarios IV-V (Tomo III) La Plata: Universidad Nacional de la 
Plata. Facultad de Ciencias juridicas y sociales.1967 pp.23-37. 

379  René DAVID. L´Unification des Droits Européens . In Boletim da Faculdade de Direito. Vol.XXXVI 
(1960) Coimbra: Coimbra Editora –Universidade de Coimbra. 1961pp.45-53. 

380 Enrique Luño PEÑA. Historia de la Filosofia del Derecho tomo I. Barcelona : Editorial la Hormiga de Oro 
S. A.  1948 p.295.Cf. Dante ALLEGHIERI. Da Monarquia. Vida Nova. São Paulo: Martins Claret, 2003, p.82. 
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Mesmo a experiência da Comunidade Européia e a instauração de uma cidadania 

européia, inclusive uma Constituição européia, não alterou  a atualidade da observação 

realista feita por  Charles de VISSCHER:  

Centro histórico do exclusivismo nacional, o Estado, por si mesmo, tende a 
afirmação intransigente  da soberania. É pois, pura ilusão  esperar 
unicamente como produto do arranjo das relações interestatais a instauração 
de uma ordem comunitária; essa não encontra bases sólidas senão no 
desenvolvimento, entre os homens, de um verdadeiro espirito 
internacional381.  

Dir-se-á,  pois, com propriedade, que a politicidade é um aspecto, ou melhor 

dizendo, uma condição que atinge a especificidade da norma jurídica, tanto porque na cidade 

politicamente organizada, na  Polis, encontra o homem o apoio daquela energia social, 

precisamente, o Poder público, o qual reveste de coercitividade e efetibilidade a norma 

jurídica, como porque o âmbito de perfectibilização colimado pelo direito encontra o seu non 

plus ultra na ordem do conviver na cidade, consoante o dito supracitado de Pedro de 

AUVERGNE (1276-1304): “a lei organiza a convivência dentro da cidade”382.  

E aqui já se permite verificar a bifurcação das duas ordens normativas, urgidas, 

uma e outra, pela natureza, visando, uma e outra, a plenitude de sua perfeição: uma, apenas na 

ordem da cidade – o direito –  outra, a Moral, visando a perfeição da pessoa,  na ordem da 

própria essência. 

Para Francesco OLGIATI nesta característica da politicidade se encontra a 

justificação filosófica da juridicidade, precisamente pelo fato de que a Polis é o fim para o 

qual tende o direito383. Em termos análogos, Louis LACHANCE reproduz o mesmo 

argumento: “O direito, no sentido pleno da palavra – o jus simpliciter ou justum simpliciter – 

se forma e se desenvolve no seio da sociedade política, nasce e cresce com ela”384. 

                                                 
381 Charles DE VISSCHER.Thèorie et réalités en droit international public. 2e éd. revue et augmentée. Paris: 
A. Pedone, 1955, p.117.  

382 “Jus attentur in ordinem civitatis in operibus quae sunt ad alterum”. Pedro de AUVERGNE. In libros 
politicorum Aristótelis Expositio, L.III, 1, 7. Sobre  a participação de Pedro AUVERGNE em dar continuidade 
ao comentário iniciado por Tomás de Aquino aos livros de Aristóteles sobre a política vide Vacant – Mangenot – 
É. Amam. Dictionnaire de theologie Catholique. Paris:Librairie, Letuzey et ané – 1935, tome douzième 
deuxième partie.  

383  Francesco OLGIATI. El concepto de juridicidad en Santo Tomas de Aquino. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. 1977, p. 220. 

384  Louis LACHANCE. Le Concept de Droit d’apès  Aristôte et S. Thomas d’Aquin. Paris: Ed. Albert 
Levesque Montreal, Lib. Du Recueil Sirey. 1933.  p.121. 
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Verifica-se, de logo, a correlação íntima entre politicidade e âmbito de 

competência da soberania estatal. O direito não é direito sem efetibilidade. E efetibilidade é 

conseqüência de dúplice pólo de causalidade: de um lado, a virtude moral da obediência civil 

e, de outro, a tutela jurisdicional do poder coercitivo da sociedade.  

A respeito da soberania, consideramos no Capítulo 7.1.5.7, que este conceito tem 

analogia  com o conceito de divindade, na medida em que, se a noção de Deus é incompatível 

com a noção de dualidade, de igual maneira, o soberano não coexiste com a rivalidade. Daqui 

outra conseqüência: a efetibilidade pressupõe a politicidade,  considerada, tanto em sua razão 

formal de poder da cidade, como na   extensão de sua eficácia, seja por critério territorial, seja 

por critério pessoal. 
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CAPÍTULO 4 

 

RAIZ ONTOLÓGICA DO DIREITO 

  

A tentativa de fundamentar normas a partir de uma 
ontologia não consiste em absoluto numa dedução de um 
dever-ser a partir de um ser, de um sollen a partir de um  
sein, mas na estruturação dessas normas a partir de uma 
visão do real indissociável de um realce e, portanto de 
uma valorização, seja de certos seres, seja de certos 
aspectos do ser385. 

Uma  ontologia qualquer é logicamente inevitável, ela 
fornece o pressuposto ôntico e lógico de qualquer 
gnosiologia, pois só a partir de uma ontologia é possível 
unir uma palavra a outra e afirmar alguma coisa de 
alguma coisa386. 

 

4.1 O porquê e o para-quê do direito 

 

 Considerando o homem em sua essência, ou seja, como ente, observamos que 

ele  se  manifesta como um ser incompleto,  um  ser  necessitado de perfeições, um ser 

dependente de mil e um condicionamentos; ser, susceptível de crescimento, de  

desenvolvimento físico e espiritual; ser, carregado de aspirações e, sobretudo, ser, arrastado  

por fins de  ordem vária,  fins que se antolham como adequados a preencher a razão de ser  de 

suas faculdades,  como entre outras  a faculdade intelectiva, a  qual se movimenta no sentido 

de Ser-o-outro.  

  Efetivamente, considerando as duas faculdades psicológicas, específicas da 

natureza humana frente aos demais seres animais, – a saber a inteligência e a  vontade (esta, 

fonte da autodeterminação) – verificamos que, no que se refere à primeira (a inteligência), 

atraída pelo Não-Eu, pelos seres-que-se-lhe-defrontam, a mesma se deixa  invadir  pelo Ser 

que de fora lhe agride, e em sendo  penetrada e possuída pelo Ser do Não-Eu, passa a ter o   

seu existir enriquecido, na medida em que, a partir de então, ele  se acha acrescido de uma 

                                                 
385 PERELMANN. Ética e Direito.São Paulo: Martins Fontes. 1996. 397. 

386 João Maurício ADEODATO. Filosofia do Direito uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 208. 
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perfeição a mais, perfeição que anteriormente lhe não estava inerente. A verdade do objeto 

que  agride a inteligência com a presença do Não-Eu,  verdade atingida, não por um trasladar 

empírico da realidade objetiva para o interior da pessoa, nem por um reproduzir 

fantasmagoricamente, à semelhança de uma reprodução fotográfica ou pictórica, mas por um 

conceber (mediante o processo de abstrair da matéria a forma) a essência do objeto, filtrando-

a pelos poros da sensibilidade e da imaginação, a verdade assim atingida é, sem dúvida, o fim 

para o qual está  ordenada metafisicamente  a inteligência; e em lhe sendo agora presente, a 

verdade nova, conseqüente de uma apreensão ou de um juízo, se superpõe ou se acrescenta ao 

acervo de conhecimentos que a inteligência  já possuía, conferindo-lhe uma perfeição a mais, 

como se ela incorporasse a si mesma pelo verbum mentis a própria essência existente do Não-

Eu; neste sentido e por esse processo de concepção, tornou-se ela mesma o outro, com ele se 

identificando conceptualmente387. Como descreveu RUSSELOT, “é uma presença semelhante 

à identidade transparente do eu consigo mesmo, sem ser exatamente isto, fieri quodammodo 

aliud”388.  

 No que se refere à faculdade volitiva, de modo análogo, as qualidades  

atraentes das pessoas ou das coisas que formam o mundo do Não-Eu apreendido pela razão, 

determinam o movimento da vontade, feita para abraçar o bem inerente a todo Ser. Também 

aqui, o bem percebido pela razão no objeto experienciado e atingido pela inteligência 

mediante a abstração formal constitui-se  em fim, para o qual se arroja a vontade de qualquer 

homem, e em sendo apropriado pela vontade, esse novo bem acrescenta ao  existir da mesma 

pessoa uma perfeição a mais. O bem, objeto do amor e termo do movimento afetivo da 

vontade, passa a inerir à pessoa, proporcionando-lhe uma riqueza ontológica a mais. 

A razão de ser de todo agir humano consiste, assim, em captar, colher, tentar 

apropriar-se todos os objetos exteriores aptos ou adequados a preencher a potencialidade de 

suas faculdades. Neste sentido se pode dizer que é no exercício da causalidade que o ser 

encontra a sua expressão e o seu coroamento389.  

Excursionando sobre a natureza coexistencial do homem, Sérgio COTTA, 

desenvolve esse mesmo tema e, depois de destacar a condição humana de Ser limitado, de Ser 

                                                 
387 “Intellectus secundum hoc quod actu intelligit, secundum hoc fit unum cum intellecto“. TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theol. I, Q. 27, art. 1. 

388 Pierre RUSSELOT. A Teoria da Inteligência segundo TOMÁS DE AQUINO - Coleção Filosofia. São Paulo: 
Ed. Loyola, trad. de Paulo Meneses, 1999, p. 34. 

389 Cf. Joseph DE FINANCE. Essai sur l ‘agir Humain. Roma: Université Gregorienne, 1962 p.11. 
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finito, de Ser-em-relação, em fim, de Ser consciente da própria  difetividade390 e indigência, 

afirma em conclusão, que essa mesma consciência que caracteriza especificamente o modo de 

ser do homem, é ela a própria alavanca que o arremessa para agir”391. 

 Aprendemos com Santo TOMÁS DE AQUINO que todo ser em ato tende por 

natureza a se comunicar392. É o significado da fórmula tomista: ser é tender: Esse est 

tendere393. existir é tender para, existir é marchar rumo às suas potencialidades, ao agir. 

Temos aí uma observação do ANGÉLICO, observação que recebeu de Sérgio COTTA a 

seguinte aplicação: 

a ação que na aparência apresenta-se e vem sentida como algo de compacto, 
na realidade se articula em uma dialética de existir-fazer-ter, progressiva (em 
sentido, tanto  lógico, quanto cronológico), contudo, circular: do existir se 
passa ao fazer e ao ter, mas fazer e ter resultam em um crescimento do 
existir ôntico394. 

Admitida, pois, a evidência de que o homem é um ser ontologicamente feito e 

ordenado para a perfectibilização de sua natureza, entende-se que esse processo de 

perfectibilização, não podendo resultar apenas das suas próprias faculdades e iniciativa –  na 

verdade, muitos dos bens que poderão dar-lhe crescimento estão fora de sua eficiência – 

estará dependendo também de condicionamentos que hão de ser  prestados por seres outros, a 

saber, os seus semelhantes, os quais padecem, todos, também da mesma “defectibilidade” e o 

mesmo impulso para a perfectibilização. Entre um homem e cada um dos outros há, não 

apenas uma comunidade de defectibilidade, como também de interdependência e 

intercomunicabilidade, entrelaçando-os todos numa fraternidade de mútua 

complementariedade, mútuo socorro, mútuo procurar-se e, ainda, uma consciência de seu 

existir-em-relação. 

 

                                                 
390 Nota Bene. Aportuguezamos a expressão italiana “diffetività”, porque nos parece encerrar algo de idiotismo 
na língua de Dante, de tradução difícil; talvez diríamos “defectibilidade”, pois defectível se diz daquilo que é 
privado de alguma função normal, como quando se diz, verbos defectivos. 

391  Sergio COTTA.  Il Perché del Diritto. Brescia: Editrice la Scuola, 1979, p.27.. 

392 “Omne ens actu natum est agere aliquid actu existens”. TOMÁS DE AQUINO.  Summa Contra Gentes, II, 
6,4. 

393 Etienne GILSON. A existência na filosofia de s. tomás. São Paulo : Livraria Duas Cidades 1962, p.93. 

394 [...] “ l’azion, che in apparenza si presenta e viene sentita come qualcosa di compatto, in realtà si articola in 
una dialettica di essere-fare-avere, progressiva (in senso sia logico che cronologico) ma circolare: dall’essere si 
procede al fare e all’avere, ma fare e avere risultano in una crescita dell’essere ontico   Sergio COTTA,  Il Diritto 
nell’Esistenza – Linee di ontofenomenologia giuridica. Milano: Giuffrè Editore, 1991,  p. 51. 
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4.2  Fins existenciais 

 

Percebemos, de relance, que nascer, sobreexistir, obter no início da vida a 

alimentação e o vestuário, ser poupado de certos riscos e perigos, oriundos da própria 

circunstância de recém-nascido ou mesmo infante, superar os obstáculos decorrentes dos 

acontecimentos da natureza são tendências metafísicas, as  quais somente podem atingir a sua 

realização mediante a atuação de outros homens, de modo primário e insubstituível daqueles 

que formam a sociedade familiar e, subseqüentemente, da  sociedade maior da aldeia, a 

cidade. A própria contingência de ser concebido e de nascer requer a aceitação e a 

colaboração daquela pessoa que se encontra  enriquecida pela gestação e pela maternidade. 

É oportuno destacar que dentre  os  bens  que  funcionam  como  fim  e que  

concorrem para satisfazer à perfectibilidade  do  homem, alguns condicionam  o  próprio 

permanecer em existindo, tais como: viver, alimentar-se, sobreviver; outros  condicionam  o  

viver-melhor, e  aí  temos: o conviver pacificamente com outros, o ajudar-se mutuamente, o 

enriquecer as suas faculdades psicológicas, como sejam a razão, a vontade, o sentimento, a 

liberdade de agir, enfim, ter acesso a  um mínimo de bens materiais e sociais de que necessita 

para  realizar-se como pessoa. 

Depende, ainda, da atuação dos outros homens que formam a sua 

circunstancialidade, o desenvolvimento cultural, social, intelectual, espiritual, estético e, 

mesmo, ambiental  de cada pessoa.  

Precisamente na concreção de todos esses  fins reside o condicionamento para que 

se realize a finalidade da existência de cada pessoa humana, a concreção da perfectibilização 

da mesma em sociedade, daí porque a designação de “fins existenciais”, cunhada por  

MESSNER, se impõe pela sua adequada conotação.  

Por fins existenciais designamos, pois, aqueles fatores dos quais depende o 

processo de perfectibilização das pessoas, fatores que condicionam, ora o próprio existir-

subsistir, ora o existir-melhor no plano da coexistência em sociedade395.  

A experiência de todos os dias, bem como uma análise dos fatos que condicionam  

a  ambiência do existir humano permite que se identifiquem como fins existenciais, consoante   

                                                 
395 Johannes MESSNER. ( “Das Naturrecht” ) Etica Social – O Direito Natural no Mundo Moderno,  trad. de 
Alípio Maia de Castro. São Paulo: Editora Quadrante,  s.d. p. 29. 
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enumeração de MESSNER, os seguintes fatores: 1 – a autoconservação, incluindo a 

integridade física e a consideração social (honra pessoal); 2 – a realização perfeita de si 

mesmo, abrangendo o desenvolvimento da capacidade humana em ordem à elevação das 

condições de vida, assim como ao bem estar econômico, com as devidas garantias da 

propriedade e dos necessários rendimentos; 3 – o alargamento da experiência, do saber e da 

aptidão para apreciar a beleza; 4 – a procriação através da união dos sexos e a educação dos 

filhos dela decorrentes; 5 – a participação voluntária no bem estar espiritual e material dos 

outros homens, como ser humano de dignidade igual à deles; 6 – a união social em ordem à 

promoção da utilidade geral, que consiste na segurança da paz e da  ordem e na possibilidade 

de todos os membros da sociedade chegarem à perfeita realização do seu ser humano, 

participando proporcionalmente no acervo de bens disponíveis; 7 – o conhecimento e o culto 

de Deus e o definitivo cumprimento do destino humano mediante a união com Ele396. 

Ao cavalo, ao cão, aos brutos, a toda espécie animal não racional falta-lhes, não só 

a consciência de sua incompletude, como e, sobretudo, a consciência de que a colmatação 

dessa incompletude (equivale dizer, a sua perfectibilização) esteja condicionada à convivência 

e ao com-agir, ao com-fazer, ao com-portar-se dos outros semelhantes; concludentemente, não 

existe direito entre brutos e irracionais. 

A evidência da “difetividade” do homem, aliada ao instinto de perfectibilização, a 

evidência da interdependência na coeexistencialidade de ser-em-relação, bem como da 

consciência da própria “difetividade”, como peculiaridade da pessoa humana, a angústia 

agônica, aliada à  propugnabilidade pela concretização de valores, tais propriedades 

constituem uma peculiaridade que se não verificam nos animais e impedem-nos de aceitar a 

opinião de Michel VILLEY, quando defende a existência de um direito comum aos homens e 

aos animais397.  Entretanto, não está isolado o jusfilósofo tomista na aceitação de um direito 

dos animais. Outros cientistas referidos por Eduardo R. RABENHORST398 defendem os 

direitos dos animais. Na opinião do citado Professor da Paraíba, os defensores de um direito 

dos animais esquecem que são os homens, e não os próprios animais, que reivindicam tais 

direitos. 

Como se vê, na inteligibilidade do conceito do direito há um devido-que-deve-ser-

                                                 
396 Idem ibidem. p. 30. 

397  MichelI VILLEY. Questions de Saint Thomas sur le Droit  et la Politique. Paris: PUF, 1987, p.159.  

398 Eduardo RABENHORST. Sujeito de Direito: Algumas Considerações em torno do Direito dos Animais.   In  
Revista da ESMAPE. Recife (PE) vol.2, n. 3, Jan/março: 1997, pp.119-130. 
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feito e esse devido é mais do que a res justa, é a concreção dos fins existenciais que 

condicionam o processo de perfectibilização da pessoa. Nessa noção está implícita, inclusive, 

a inteligibilidade de “bem comum”, que é a colheita dos frutos das condutas juriformes. 

 

4.3 Causa essendi do agir humano 

 

Carente de muitas perfeições no existir, encontra-se o homem impelido por 

irresistível impulso metafísico a sair de si pelo agir. As constatações dessa peculiaridade do 

existir humano permitem induzir-se que é de dentro do homem, como humano,  do próprio 

cerne de sua constituição  ontológica – equivale dizer, da própria natureza – que  surge o 

processo de perfectibilização, como também é da própria natureza do homem,  preso e 

condicionado à coexistencialidade e ao com-fazer dos que fazem a  circunstancialidade uns 

dos outros, que emerge a consciência coletiva de normatividade quanto a deverem-ser-feitos  

os bens condicionantes de perfectibilização. 

Se o existir de cada um depende de fatores condicionantes, se ademais, o existir 

melhor a que o homem se acha metafisicamente inclinado também está condicionado a 

determinados fatores, cuja concreção depende da ação uns dos outros, segue-se que, ou tais 

fatores serão concretizados ou tornar-se-ão frustrados o existir e o existir-melhor de que todos 

“existencialmente” necessitam. O efetuar os atos em que se acham implicados os fins 

existenciais impõe-se a todos como uma condição de viver e de sobreviver, gerando a intuição 

de que “devem ser concretizados”; a efetibilidade jurídica explica-se como uma decorrência  

desse exigir de fins, exigir que é urgido pela própria natureza perfectível do ser humano. 

Produzimos aqui  argumentação elaborada em trabalho anterior: 

O exigir de condicionamentos de perfectibilização radica, não em uma 
pessoa humana, mas em a natureza das pessoas mesmas. A pessoa, que é 
uma substância individual, de natureza racional – naturae rationabilis 
individua substantia, da definição de Boécio399 –,  é cada uma um Eu; e o 
Eu, face ao Tu, não dispõe de hegemonia congênita para exigir um ter-que-
fazer ou um ter-que-comportar-se. O exigir, se resultasse da pessoa como 
indivíduo, seria o princípio, não de perfectibilização, e sim, de destruição, de 
violência, de privatividade; seria o que é, toda vez que a iniciativa privada se 
insurge por fora do direito, que é a coerção de todos em torno de um exigir 
de todos.  O exigir está  urgido em cada um de todos, por força e pressão 
desse ansiar  de “crescer em ser”,  que  sacode cada um e em cada um 

                                                 
399 Ancius Manlius Torquatus Severinus BOETIUS. Liber de persona et duabus naturis et una persona Christi 
contra Eutychen et Nestorium. In Theologische Traktate. Hamburg: F. Meiner, 1988, p.74. 
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palpita, por força desse princípio intrínseco e imanente de agir e de operar – 
a natureza – que sugere e faz interessarem a todos, dada a comunidade de 
interdependência e incompletude, os condicionamentos de 
perfectibilização400.  

Como bem argumentou Javier HERVADA, é a constituição finalista o que faz  

que “o ser do homem seja exigente, porquanto, se o seu ser não tendesse, por natureza, a nada, 

por natureza não exigiria nada que não fosse  apenas a integridade do ser; se de fato não fosse 

para uma plenitude de ser para o que tendesse, não existiria dever-ser”401.  

Há de se considerar, por outro lado, que, se a constituição finalista do homem 

explica a condição de ser exigente, essa condição deriva do fato de que o indivíduo – a 

observação é de Sérgio COTTA – “enquanto defectivo tem, por constituição, necessidade dos 

outros para ser ele mesmo é, portanto, por natureza   um com o outro. A coexistência não é, 

pois”, – ainda o citado autor – “um fato ocasional e evitável, é, antes, a expressão dessa 

condição ontológica (natural)”402.  

 A inferência de que a necessidade de condicionamentos de perfectibilização da 

existência explica a raiz ontológica do direito nada diz sobre a origem da consciência da 

normatividade. Entretanto, é válido supor que  

uma consciência de normatividade há de surgir, por movimento axiológico 
indeliberado, à primeira oportunidade em que à intuição das pessoas que 
constituem um grupo comunitário se deparam dificuldades e obstáculos, 
vistos coletivamente como insuperáveis e intuídos como removíveis tão 
somente pela conduta de cada um dos que integram o grupo ameaçado403.  

Pode-se já perceber que o direito – compreendendo tanto o seu momento 

potencialidade normativa, como o seu momento atualidade-efetividade – consiste num exigir 

de condicionamentos de perfectibilização do homem, exigir que é urgido pelos fins 

existenciais de sua própria natureza. 

 

                                                 
400  Elcias Ferreira da COSTA. O Conceito Objetivo do Direito. 1a  edição. Rio de Janeiro: Forense, 1983,  
p.74. 

401 Javier HERVADA.  Introduzione Critica al Diritto Naturale. Milano: Giuffrè Editore, 1990, p.149. 

402 “In quanto difettivo, l’individuo há per costituzione bisogno degli altri per esser se stesso, è dunque  per 
natura uno-con-l’altro. La coesistenza non è perciò un fatto occasionale ed evitabile, è invece l’ espressione di 
questa condizione  ontologica (naturale). Pertanto l’individuo, se vuol raggiungere una chiara coscienza di sé, 
non può non acquistare coscienza della propria relazionalità.” Sergio COTTA.  Perché il  Diritto.  Brescia: 
Editrice la Scuola, 1979, p.32. 

403 Cf. Elcias Ferreira da COSTA.  A Essência Trinitária do Direito – Temas de filosofia jurídica.  Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris Editor, 1996. p.13. 
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4.4  Falácia naturalista 

 

Costuma-se objetar contra a existência de um suporte ontológico da norma,  a 

antítese que vem desde HUME(1711–1776): Não se pode do ser fazer derivar um “dever-ser”. 

No seu Tratado da Natureza  Humana,  argumenta HUME:  

Em todos os sistemas de moralidade que examinei até agora, tenho sempre 
notado que o autor, por certo tempo, procede com um modo habitual de 
raciocínio, e estabelece a existência de Deus, ou faz comentários sobre os 
assuntos humanos; mas, de repente tenho a surpresa de deparar-me com o 
fato de que – em lugar da usual cópula  “é”  e “não é”  entre as proposições 
– não há mais proposição alguma que não esteja ligada por um “deves“  ou 
um “não deves”.  Esta mudança é imperceptível; contudo é de grande 
importância. Porque, dado que este “deve” ou este “não deve“ expressa uma 
nova relação ou afirmação, é necessário que se analise e se explique; e, ao 
mesmo tempo que se dê alguma razão de algo que nos parece inconcebível, 
será preciso que nos expliquem como esta nova relação pode ser deduzida 
de outras que são totalmente diferentes dela404. 

Observa Adolfo Sánchez VÁSQUEZ405 que o argumento de Hume foi 

considerado tão devastador que Max Black o chama de “Guilhotina de Hume”, e G.E. Moore, 

duzentos anos depois, designou de “falácia naturalista” a posição axiológica censurada pelo 

filósofo inglês. 

Parece, entretanto, que a objeção não é assim tão firme. Na verdade, do fato de 

que alguém existe não se segue que deva estudar. Se, porém, eu afirmo que algum ser está 

destinado a uma finalidade, posso elaborar o seguinte raciocínio: se o ser ordenado para 

determinado fim é um ser irracional ou, se sendo racional, está impedido de escolher o fim a 

que se destina, a finalidade imposta ocorrerá deterministicamente, desde que outras causas 

mais fortes não intervenham. É o caso da bala que sai do revolver com o destino imposto pelo 

cano; ou  do  embrião   que foi  gerado  com a  destinação  de  ser  dado à  luz;  este  nascerá  

 

                                                 
404 “In every system of morality, wich I have hitherto met with, I have allways remark´d, that the author 
proceeds for sometime in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes 
observations concerning human affairs; when of a sudden I am surpriz´d to find, that instead of the usual 
copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an  ought, or an 
ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence. For as this ought or ought not 
expresses some new relation or affirmation, ´tis necessary that it shou´d be observe´d and explain´d;and at the 
same time that a reason should be given, for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a 
deduction from others, wich are entirely different from it.” David HUME A Treatise of Human Nature. Edited 
with an Introduction by Ernst C.Mossner. Baltimore * Maryland: Penguin Books1969.Livro  III, Parte I, Seção I, 
p.521. 
405 Adolfo Sanchez VÁSQUEZ. Ética.  Tradução de João Dell´Anna, 4a  edição. Rio de JANEIRO: Civilização 
brasileira, 1980, p. 220. 
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necessariamente, se outra causa não sobrevier, impedindo o curso normal da natureza. Na 

hipótese do revolver, a bala seguirá a direção determinada pelo cano, a não ser que o cano 

tiver sido entortado ou se a espoleta estiver deteriorada; na hipótese do embrião, poderá não 

chegar a nascer, se sobrevier alguma intervenção mecânica ou alteração química ou 

endocrinológica, causada por infecção ou trauma exógeno.  

Se porém, o ser destinado para um fim é um ser autodeterminável – como é o caso 

da pessoa humana – , poderá ele optar por não buscar o fim, sem que deixe de estar ordenado 

ao mesmo, apesar de deixar de buscar. Ensinou TOMÁS DE AQUINO que “a necessidade 

que urge qualquer coisa que está ordenada para um fim, é desse fim que deverá ser 

inferida”406. 

 Na verdade, nada existe sem razão suficiente. Noutros termos, nada se move ou 

existe, sem estar metafisicamente dirigido a uma finalidade. Esse direcionamento está 

impresso em todos os seres por uma Lei Natural  teleológica. Ora, o homem é um ser, 

ordenado pela Lei Natural a buscar a perfeição de sua essência, perfeição que se encontra na 

posse do Bem Infinito. Entretanto, como, pela própria Lei Natural, está o homem dotado da 

capacidade de se autodeterminar em face dos bens que atuam como fins intermediários, 

segue-se que, estando aquela finalidade injungida à sua deliberação, ele “deve buscar”, 

aplicando os meios que a ela podem levar, a saber, fazendo o bem e evitando o mal, embora 

possa deixar de buscá-la; deve,  porque, estando para aquela finalidade metafisicamente 

ordenado, pode deixar de buscá-la, porque metafisicamente dotado de livre arbítrio. 

  Portanto, não existe falácia de qualquer natureza, nem lógica nem naturalista, 

quando do fato de algo ser homem, destinado que está pela lei que modelou a sua estrutura 

ontológica para atingir um bem infinito, se infere que deva praticar o bem que se interpõe 

como meio de atingir o fim último. Mais: para que essa inferência venha a ser repudiada como 

falácia, dever-se-á previamente demonstrar que o homem não está destinado a nada na 

existência. 

Consideração merece o argumento de Sérgio Sérvulo da CUNHA, observando 

que é um falácia do positivismo jurídico argüir a irredutibilidade do ser ao dever-ser. E, 

apoiando-se em semelhante objeção de PONTES de MIRANDA, afirma que, embora  da 

simples verificação de um fato não se pode estabelecer uma norma, entretanto, da verificação 

                                                 
406 “Necessitas cuiuslibet rei ordinatae ad finem, ex hoc fine desumitur”. Santo TOMÁS DE AQUINO, 
Expositio in  Post Analyticorum Aristotelis  Lib. I, lec.1. 
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de que o fogo queima nasce a advertência de não se expor ao fogo407. 

Já outra é a condição para a obrigação jurídica. Aqui também, a obrigação de 

observar leis deriva do fato de alguém estar inserido em determinado grupo social. Aqui, além 

do dever moral de observar as leis do país ele as tem que observar, a gosto ou a contra gosto. 

Do fato de alguém ser brasileiro deriva a obrigação de prestar serviço militar. Do fato de 

alguém gerar outra pessoa deriva a obrigacão geral de dar-lhe assistência. 

                                                 
407  Sérgio Sérvulo da CUNHA. Limites ao Poder do Estado In Eros Roberto GRAU e Willis Santiago 
GUERRA FILHO  Direito Constitucional.  São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 192. – O texto de Pontes de 
Miranda, referido por Sérgio Sérvulo da Cunha : “Ao aviso posterior – ‘não persista’ –  que caracteriza a função 
primitiva da dor, sucede a advertência prévia – ‘não faça‘  - que já denuncia a conversão do indicativo no 
imperativo, do conhecimento na ação, da ciência na arte, da inteligibilidade na moral” – tal texto é tirado do 
Sistema de Ciência Positiva do Direito. Rio de Janeiro: A. Ed.; Editora Borsoi,1972, p.189. 
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CAPÍTULO 5 

 

O DIREITO:  
ALGO URGIDO PELA NATUREZA DO HOMEM CONCRETO 

 

Para pontos diversos navegando                               
No vasto mar do Ser, cada qual segue                       
Os instintos que Deus lhe deu, criando408. 

 

 

5.1 Conceito polêmico de natureza 

 

As considerações até aqui feitas apontam para esse espetáculo permanente da 

coexistência humana: a realidade chamada direito, com todas as implicações 

ontognosiológicas de sua apreensão objetiva, envolve, de forma idêntica e indiferenciada, 

toda e qualquer pessoa do mundo, que no decorrer do tempo se faz testemunha da sua história. 

Essa consideração permite entender melhor por que o direito está presente em 

todos os momentos da coexistencialidade humana, a partir do momento em que, como 

observa Sergio COTTA, se considera que “o homem é um ser em relação”409.  

Impossível encontrar, entre os homens, um vivente, cujos momentos de existência 

não estejam todos abrangidos pela relação jurídica, cujos momentos não impliquem efeitos 

jurídicos e que consiga desvincular seu viver de um sentido jurídico. Do direito se pode 

afirmar – com certa irreverência, talvez, mas com adequada analogia – o  que diz o livro 

sagrado sobre a onipresença divina: “nele nos movemos, vivemos e estamos”410. 

As notícias que possuímos  da presença do homem em todas as fases de seu existir 

pelo tempo mostram-no-lo marcado pelas mesmas contingências e condicionamentos, 

arrastado pelas mesmas forças interiores e imanentes da personalidade: sempre uns ao lado de 

                                                 
408        ‘Onde si muovono a diversi porti 
 Per lo gran mar dell´essere; e ciascuna 
 Con istinto a lei dato che le porti.   
Dante ALLEGHIERI. La Divina Commedia. Paradiso Canto XIII, n.38. – Con la vita di Dante di Nicolo 
Tommaseo. Milano: Edizioni “A.Barion” Casa per Edizioni Popolari.S.A 1926. Trad. De J.P.Xavier PINHEIRO. 
Texto Integral. Série Ouro. São Paulo: Martin Claret. 2002. 
409  Sergio COTTA . Perchè il Diritto. Brescia: Editrice La Scuola, 1979, p.27. 

410  “In ipso movemur, vivimus et sumus”.  BÍBLIA. Atos, 17, 28. 
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outros, todos dependentes reciprocamente perante as condições de viver, todos agitados pela 

necessidade de agir e de operar, e todos,  todos sacudidos por aspirações “sem limite”, pelo 

impulso “inconsciente e involuntário” de querer sempre ser-mais, de viver melhor, de 

perseverar existindo, inclusive, de se realizar plenamente.  

Como essas contingências e esses movimentos impulsivos vêm de dentro do 

próprio ser humano, somos levados a induzir que em cada homem atua um princípio 

intrínseco e substancial de movimento dinâmico. A esse núcleo energético, de que emerge o 

impulso incontido e insufocável de ser-mais,  de procurar ser-mais e sempre mais, é o que se 

designa com toda propriedade, de “natureza”. 

Sem dúvida, à expressão “natureza” tem sido atribuído mais de um sentido, 

problema  que tem dado origem a certos equívocos no âmbito da ciência moderna. Na 

verdade, à palavra “natureza “ têm-se-lhe atribuído os seguintes significados: 1) nascimento; 

2) princípio gerador; 3) Deus – natura naturans; 4) princípio intrínseco de atividade; 5) o de 

sujeito de toda mudança: a matéria; 6) a forma; 7) a essência e, portanto, princípio de 

racionalidade ou inteligibilidade; 8) o ser em toda a sua generalidade; 9) a substância; 10) 

todo o criado e o criável; 11) o oposto do sobrenatural; 12) as substâncias materiais; 13) a 

inclinação espontânea ou instintiva das coisas; 14) um primitivo estado pré-cultural e pré-

social do homem (Rousseau); 15) Aquilo que no homem se realiza sem reflexão; 16) o reino 

do determinismo, do mecanicismo e, portanto, do que independe do livre arbítrio; 17) o 

mundo sensível; 18) o princípio normativo de moral; 19) o caráter individual de todo ser vivo, 

especialmente do homem.  

Até certo ponto, coerentemente com os significados supra enunciados do 

substantivo “natureza”,  também o adjetivo “natural”  é empregado em sentido variável.  Dez 

significados são enumerados por Angelo Rodriguez LUÑO  para o adjetivo natural: 1) aquilo 

que pertence à natureza; 2) o que é conforme ao caráter das coisas”; 3) nativo ou originário de 

um povo ou nação; 4) aquilo  que se faz com verdade, sem artifício; 5) ingênuo e sem 

duplicidade no seu modo de proceder; 6) coisas que imitam a natureza; 7) o que é regular e 

que acontece comumente, e por isso mesmo crível; 8) o que é produzido pelas forças 

unicamente da natureza; 9)   gênio, índole, compleição, temperamento; 10) inclinações 

instintivas dos irracionais411.  

                                                 
411  Angelo Rodriguez  LUÑO.  Etica – Filosofia e Realtà. Firenze : Le Monnier, 1992, p. 208. 
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Com freqüência tem-se afirmado que o termo natureza é um dos mais equívocos 

e, mesmo, plurissignificativos daqueles com que lida o pensamento filosófico. Já se tornou 

proverbial o dito “questão difícil é a que versa sobre a natureza da natureza” – difficilis 

quaestio de natura naturae. 

A natureza, na ótica do pensamento moderno – a observação é de Antonio Braz 

TEIXEIRA –  é concebida  mais como um conjunto de leis, passa  a ser considerada como 

uma realidade mecânica e não já orgânica, como uma grande máquina, governada pelas leis 

da causalidade e do determinismo, em que a teleologia e a causa final cedem o lugar à causa 

eficiente e a realidade natural se configura como complexo de quantidades412.  

Observa o citado filósofo português que  

este conceito, desenvolvido durante os séculos XVI e XVII, através do 
Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, Galileu e Newton, num sentido 
declaradamente físico e cosmológico, como legalidade causal físico-
matemática, irá  fundamentar a contraposição estabelecida por KANT entre 
natureza e liberdade, entre o mundo empírico e o mundo racional, e a 
redução daquela ao domínio fenomênico de um sistema de leis físico-
matemáticas413. 

KANT414  distingue dois sentidos da palavra natureza: a existência das coisas, 

enquanto esta é determinada segundo leis universais, ou seja, enquanto é conformidade a leis 

de todos os objetos da experiência (elemento formal) e enquanto significa a totalidade de 

todos os objetos da experiência (elemento material). Oportuno comentário de Hannah 

ARENDT, diz ela: “O problema da natureza humana, (a quaestio mihi factus sum, ou seja,  a 

questão que me fiz a mim mesmo) de Agostinho, parece insolúvel, tanto em  seu sentido 

psicológico, como em seu sentido filosófico geral”415. 

A propósito da tendência do pensamento moderno cientista, afirmou FERRATER 

MORA que  não há na modernidade nenhum conceito comum de natureza. E foi mais longe, 

afirmando que para a filosofia atual já se impõe como problema o de ver se é possível 

                                                 
412 Antonio Braz TEXEIRA. Sentido e Valor do Direito – Introdução à Filosofia Jurídica. Lisboa: Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, Estudos Gerais Série Universitária. 1990, pp. 122-124. 

413Idem, ibidem. 

414 Immanuel KANT. Prolegómenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. Lisboa: 
Textos Filosóficos, edições 70,  1988. pp. 67-68. 

415  Hannah ARENDT. A Condição Humana. São Paulo: Editora Francesa Universitária,  p.18. 
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elaborar “um conceito de natureza”, como também de averiguar qual seja ou qual possa ser 

este conceito416.  

O sentido em que empregamos aqui a palavra “natureza” corresponde à de 

“princípio intrínseco e imanente de movimento ativo e passivo, que se manifesta em todo ser 

substancial”, mais particularmente, em toda pessoa humana. De certo, considerando neste 

nosso tratado essa realidade onto-social  que é o direito,  realidade onto-social que movimenta 

os tribunais, rege os Estados, encarcera delinqüentes, curva e dobra vontades, para o presente 

estudo  “natureza” significa aquilo que é realmente e não  aquilo que parece que é. 

Excluímos, pois, também de nossas considerações a idéia de natureza, no sentido 

de algo que necessariamente, fatalisticamente ocorre, por virtude de um determinismo 

legalista, mecanicista; excluímos, igualmente, aquilo que contingencialmente pode interferir e 

impedir o desenvolvimento de alguma faculdade natural: desse tipo são as falhas que ocorrem 

no elicitar de alguma faculdade, a falha na configuração física ou endocrinológica de algum 

indivíduo, ocorrido por interferência de causas exógenas, outras afetando, embora 

parcialmente, o desenvolver de alguma  perfeição para a qual está dirigida a natureza, isso 

constitui o acidental e o defeituoso, não porém,  o natural417.    

Explicitando mais: a natureza, objeto dessas nossas considerações – tomada  no 

seu sentido metafísico, mais do que no  sentido cosmológico – é  a própria essência 

concreta418 de um ser que é pessoa, que tem por característica específica e diferenciadora um 

grau de perfeição existencial, o qual  se revela como fonte de racionalidade, de razoabilidade, 

de inteligibilidade, de voluntariedade, de apetibilidade, de autodeterminação, enfim, fonte  de 

autonomia de opção entre bens, fonte do  poder de exteriorizar-se em ações transeuntes,  

modificantes do mundo exterior. 

Faz-se mister, pois, considerar que, em todo ser  a sua natureza é, de fato, aquilo 

de que brota o movimento direcionado para atingir aquilo a que está destinado, noutros 

termos: aquilo  a que ele tende ser. Olhando por essa perspectiva teleológica podemos, ainda, 

constatar com Michel VILLEY, que o homem não atinge de imediato a plenitude de seu ser e 

                                                 
416 José FERRATER MORA. Diccionário de Filosofia. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 1990, verbete 
“naturaleza”. 

417 A respeito do neologismo elicitar, vide nota 163. 

418 Nota Bene – É muito importante enfatizar aqui o sentido de essência concreta, porquanto freqüentemente 
ocorre o deslisar de conceituação de essência concreta – a qual se verifica num ente que é  ser substancial, real 
ou, acidental – para a noção de essência lógica, como aquele parâmetro de perfeição existencial que muitos seres 
atingem em grau idêntico, conforme explicaremos adiante. 
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que, conseqüentemente, a  sua natureza não é verdadeiramente aquilo que ele é hoje “em ato”, 

mas sim, aquilo  que ele tende a ser, aquilo para o que ele está em potência, isto é, a sua 

forma, o seu fim419.  

Eu diria que: a natureza do homem é, mesmo, aquilo que ele está para  ser e, 

simultaneamente, aquilo que ele já está sendo. Essa mesma idéia foi, em termos semelhantes, 

manifestada por Javier HERVADA: 

O homem  se move – diz ele –  entre dois pólos: de um lado, é já e agora, de 
outro, ainda não é  totalmente na sua plenitude de ser.  Este parcial ainda 
não se faz manifesto – continua a citação – nas tendências e inclinações 
naturais para o alcance dos fins, alcance que se faz o núcleo central de sua 
plena realização de ser420.   

Confirmamos essa apreciação ao considerarmos que, assim como o grão de milho 

contém os elementos nutritivos, capazes de serem absorvidos e assimilados pelo organismo 

animal, ensejando-lhe a sua contextura fisiológica, bem como a tendência para germinar, 

brotar, crescer e produzir frutos; tal como o grão de mostarda (da parábola evangélica), que já 

possui, em germe, dentro de si, a dimensão que atingirá futuramente, quando se tornará copa 

frondosa, oferecendo abrigo aos passarinhos; assim como, na biologia, o DNA, perdido nas 

profundezas abissais da célula oferece  o estatuto fisiológico  a ser observado pelo organismo, 

dele resultando a ordenação e caracterização de todas as células, de igual maneira, cada Ser 

substancial carrega em sua natureza, não só todas as potencialidades aqui enumeradas, mas 

também sua finalidade metafísica, o estar-para-ser, o que se espera que venha a ser, ou 

mesmo, o seu estatuto ontológico, como designam preferentemente Sergio COTTA e Javier 

HERVADA, ou, como prefiro considerar, o gabarito de perfeição existencial que deverá 

atingir existencialmente, delimitando a sua individualidade e, inserindo-o na comunidade de 

outros que atingiram idêntico gabarito. 

Uma perfeição misteriosa, em seus inícios – imanente, autônoma, princípio 
de movimento e de ação –  observou Louis LACHANCE – nossa vida é um 
ponto de partida, todavia um ponto de partida que contém já em esboço, a lei 
de nossas evoluções sucessivas421. 

                                                 
419 VILLEY, Michel. La Formation de la pensée Juridique Moderne – Cours d´Histoire de Philosophie du 
Droit. La Formation de la pensée Juridique Moderne. Paris:1968,  p.43. 

420  J. HERVADA. Introduzione Critica al Diritto Naturale. Milano: Giuffrè Editore, 1990, p.148. 

421 “Une perfection mystérieuse, à ses debuts – immanente autonôme, principe de mouvement et d’áction – 
observou Louis LACHANCE – notre vie est un point de départ, mais un point de départ  qui contient dejà en 
ébauche, la loi de nos évolutions successives”. Louis LACHANCE, Le Concept de Droit d’après ARISTÔTE et 
Saint Thomas d’Aquin. Paris: Ed. Albert Levesque Montreal, Lib. Du Recueil Sirey. 1933. p.57. 
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A razão da recusa de certos setores da ciência moderna em aceitar o conceito 

aristotélico-tomista de natureza vem explicada por Michel VILLEY, como sendo decorrência 

da perspectiva nominalista, herdada da controvérsia medieval em torno do problema dos 

Universais. Possivelmente a solução encontrada pela corrente realista, liderada por Alberto 

MAGNO e TOMÁS DE AQUINO422, solução engenhosa e verossímil,  não chega a ser 

inconcussa, na medida em que deixa algo difícil de explicar, precisamente a chamada 

distinção mental cum fundamento in re423. A causa dessa dificuldade parece-me radicar em 

outro problema, o qual foi debatido e polemizado pouco depois da morte de Santo TOMÁS 

DE AQUINO e sobre o qual o Angélico não se ocupou ex professo; refiro-me à controvérsia 

sobre a distinção entre essência e existência, e cuja solução aparece prejudicada pela maneira 

inadequada de se interpretar o processo de inteligir as noções transcendentais do Ser e de suas 

categorias. 

 

5.2  Pressupostos  metafísicos  do  conceito de natureza 

 

Da contemplação da pluralidade dos seres que constituem o teatro da nossa 

experiência cognitiva e existencial, percebe-se que algo há que funciona como certo paralelo 

ou gabarito de perfeições existenciais, paralelo ou gabarito que é atingido de maneira idêntica 

e em igual proporção por uma inumerável multidão de seres, correspondendo ao que se tem 

designado como gênero, espécie.  Assim é que se classificam como dentro de um gênero  

todos os seres que atingem um idêntico gabarito de perfeições existenciais e, como dentro de 

uma espécie, os que atingem perfeições existenciais num gabarito que ultrapassa ao atingido 

pelos que se igualizam no gênero, considerando-se como diferença específica aquelas 

perfeições que foram atingidas por um gênero a mais do que as que estão atingidas pelos que 

                                                 
422 “À noção (mental)  de universalidade corresponde externamente, como fundamento, aquilo em que Sócrates 
tem de conformidade com as outras coisas”. “Intentioni universalitatis respondet extra, ut fundamentum, illud in 
quo Socrates est conformis aliis rebus”. Santo TOMAS DE AQUINO. Summa totius Logicae, tract. I, c. 3.” O 
animal comum ou o homem comum não é alguma substância na realidade ôntica. Todavia a forma de animal e 
de homem tem essa comunidade, na medida que esta no intelecto, o qual recebe uma única forma como sendo 
comum a muitos, enquanto faz abstração de todas as notas que a individualiza. Santo TOMAS DE AQUINO. 
Comentário ao VII da Metafísica, Lição 13. 

423 “o animal comum ou homem comum não é alguma substância no mundo real. Todavia esta comunidade 
tem-na a forma de animal ou de homem, enquanto está no intelecto, o qual recebe uma única forma como sendo 
comum a muitos, na medida em que faz abstração de todas as notas individuantes”. “ Animal commune vel 
homo communis non est aliqua substantia in rerum natura. Sed  hanc communitatem habet forma animalis vel 
hominis secundum quod est in intellectu, qui unam formam accipit ut multis communem, inquantum abstrahit 
eam ab omnibus individuantibus” TOMÁS DE AQUINO. In VIIm Met., lec. 13.  
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formam outro gênero inferior. Sem dúvida, certos seres atingem um grau de perfeição 

existencial, que designamos como  vegetalidade; outros atingem o gabarito de perfeição 

existencial  que inclui as perfeições verificadas nos vegetais e, ademais dessas, atingem ainda 

perfeições existenciais de animalidade, ao passo que outros seres atingem aquelas perfeições 

existenciais atingidas pelos que estão nos gêneros vegetalidade e animalidade e atingem 

ainda, mais do que os que só até aquele grau de perfeição existencial chegaram, atingem 

também a perfeição-racionalidade, ou, dizendo melhor, a humanidade. 

A esse gabarito de perfeições existenciais que é atingido diversamente por cada 

ser individuado, a saber, por uns a vegetalidade, por outros a animalidade e, por outros a 

humanidade, a esse gabarito se atribuiu a designação estatística e classificadora de essência, 

natureza, substância, gênero, espécie, expressões em que se engloba o universo de seres que 

atingem idêntico grau de perfeições existenciais.  

A controvérsia dos Universais, suscitada e debatida, mesmo com certo calor nos 

séculos XII-XIII, nas Universidades da Europa ocidental, centrava-se em se definir se esses 

conceitos universais eram meras palavras, vazias de sentido ontológico – flatus vocis – ou se a 

eles correspondiam realidades ônticas ou ontológicas. Discutia-se, destarte, sobre se às 

expressões “substância”, “natureza”, “essência” corresponde algo na realidade 

fenomenológica, existencial, ou se são meras palavras ou meros conceitos, com existência 

puramente lógica424. Pergunta-se então: – Haverá uma natureza humana universal, da qual 

participam cada um dos seres que existem no mesmo grau de perfeição existencial? – Haverá 

uma humanidade distinta da humanidade dos indivíduos homens? – Ou haverá somente 

homens? – Não haverá um algo, no qual todos os homens, não apenas se igualam, mas, 

ademais, do qual todos participam proporcionalmente, ontologicamente?  

Em se afastando a possibilidade de se atribuir a essas expressões ou conceitos 

uma realidade ôntica (numa tal hipótese, tais realidades já seriam, por sua vez, partes de uma 

mesma espécie e sic usque ad infinitum) incidia-se no nominalismo defendido por Pedro 

ABELARDO (1079–1142)425, ou no conceptualismo defendido, entre outros, por Guilherme 

                                                 
424 Nota Bene – Existência lógica. Há nessa expressão mais metáfora do que propriedade de expressão. 
Efetivamente, existência  se diz de algo que está “fora das causas”, in rerum natura, mesmo se a nível espiritual; 
lógico se diz do que a mente produz, seja por abstração do real ôntico, seja  por abstração do próprio fantasma, 
mas que não tem presença in rerum natura. 

425 “Entretanto, agora que já se apresentaram as razões pelas quais as coisas tomadas individualmente ou 
coletivamente não podem ser chamadas de universais pelo fato de serem predicadas de vários seres, resta a 
solução de atribuir essa universalidade apenas às palavras”. Pedro ABERLADO. Logica Ingredientibus. 
Tradução de `Prof. Dr. Ruy Afonso de Costa Nunes. São Paulo: Editor Victor Civita. Coleção Os Pensadores. 
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de Ockam (1298 aproximadamente –1349)426. 

Por outro lado, em face do risco de com tal posicionamento se negar à razão a 

capacidade de se atingir a verdade ontológica, – com o que estaria incidindo no erro do 

nominalismo – não querendo por outro lado também incidir no erro do realismo exagerado, a 

corrente realista moderada matou a charada, admitindo a famosa “distinção mental com 

fundamento na realidade”427. 

Na mesma direção realista se insere a seguinte afirmação de Michel VILLEY:  

Na visão de ARISTÓTELES e de um Santo TOMÁS, o mundo aparece, não 
como um  amontoado de indivíduos ou de átomos heterogêneos, mas como 
uma coleção bem feita e racionalmente ordenada de gêneros e de espécies; a 
ponto de que, ao lado das substâncias primeiras (os indivíduos), pode-se 
reconhecer a existência (sic) de substâncias segundas (os universais: o 
animal, – o homem, o vegetal, o mineral, etc.); e a Natureza compreende 
também esses universais428. 

E vai além VILLEY, afirmando que ”é à Natureza inteira, à Natureza universal, 

(sic) que parece razoável atribuir uma finalidade: pois ela se revela ordenada, como em vista 

                                                                                                                                                         
1979. p. 232. – Quanto a inserção de ABELARDO entre  nominalistas ou  conceptualistas, FERRATER MORA 
entende que em refutando Roscelino, Abelardo foi realista, ao passo que teria sido nominalista em atacando 
Guilherme de Champeaux; de qualquer forma, não teria sido um realista moderado. Cf. FERRATER MORA. 
Diccionario de Filosofia, verbete Abelardo, Pedro. 

426 “ [...] deve-se conceder simplesmente que nenhum universal é substância, seja qual for a maneira que de o 
considerar. Qualquer universal é, porém, uma intenção da alma, que, segundo uma opinião provável, não difere 
do ato de inteligir. Assim, dizem que a intelecção pela qual intelijo homem é um signo natural dos homens – 
natural, assim como o gemido é signo da enfermidade e é tal signo que pode estar pelos homens nas proposições 
mentais, assim como a palavra falada pode estar pelas coisas nas proposições faladas. Guilherme de OCKHAM.  
Lógica dos Termos. –Tradução de Fernando Pio de Almeida Fleck (Introdução de Paola Müller)  Coleção 
Pensamento Franciscano, v. III Porto Alegre:EDIPUCRS.1999 p.164. 

427 O argumento psicológico com que fundamentam essa tese, está, segundo V.REMER,  na natureza do nosso 
intelecto que “ intelige abstraindo a espécie inteligivel da matéria individual;de sorte que aquilo que é abstraído 
da matéria individual seria o universal. O argumento ontológico consistiria na conformidade em natureza, que 
possuem os entes singulares, existindo como coisas reais; “ daí que o intelecto, apreendendo (por exemplo) a 
humanidade, não enquanto é deste ser, mas enquanto é humanidade, forma uma intencionaliadade comum a 
todos – “unde intellectus accipiens (e.g.) humanitatem, non secundum quod est huius, sed ut est humanitas, 
format intentionem communem omnibus”. Santo TOMAS DE AQUINO. In IIum Sententiarum, D.XVII, q.1, 
art.1.”. Ainda no mesmo sentido, o Angélico: “O animal comum ou o homem comum não é alguma substância 
na realidade ôntica do existir. Todavia, esta comunidade está na forma de animal ou de homem, na medida em 
que se encontra no intelecto, que recebe uma única forma como sendo comum a muitos, enquanto a abstrai de 
todas as notas individuantes”. – animal commune vel homo communis non est aliqua substantia in rerum natura. 
Sed hanc communitatem habet forma animalis vel hominis secundum quod est in intellectu, Qui unam formam 
accipit ut multis communem inquantum abstrahit eam ab omnibus individuantibus” Idem In VII Met., lec. 13.  – 
Cf. a respeito Vicente REMER. Summa Philosophiae Scholasticae - Logica Maior. Roma: Universidade 
Gregoriana, 1921, p.23; Mathaeus LIBERATORE. Institutiones Philosophicae Vol. primum. Logica et 
Metaphysica Generalis. Prati: Ex Officina Giachetti, Filii et Soc. MDCCCLXXXIX, p,187. Wilhelm 
WINDELBAND, Historia de la Filosofia, trad. espanhola de Francisco Larroyo. México:  Antigua Libreria 
Robredo, 1942, Tercera parte, pp. 81-103. 

428  Michel VILLEY. La Formation de la pensée Juridique Moderne – Cours d´Histoire de Philosophie du 
Droit. Paris:1968, p.165. 
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de atingir um certo resultado”. Daí essa outra perspectiva – que eu diria geométrica – da 

participação, perspectiva, aliás, em que se alinha ponderável corrente de inspiração tomista: 

“cada indivíduo – diz Michel VILLEY – participa, no sentido particular da palavra, de uma 

“natureza comum”,  a do gênero ou da espécie da qual depende, por exemplo, a natureza do 

homem ou do cidadão, e que são suas causas formais”429.  

Todavia, quer me parecer que se deve entender de outro modo essa condição de 

igualdade em perfeição existencial, condição de igualdade em perfeição existencial que – digo 

–  todos os seres de uma mesma espécie atingem: cada ser que é, é dentro de uma medida e 

gabarito de existir, medida e gabarito de perfeição de ser, que é atingida por muitos seres que 

se dizem enquadrados numa mesma espécie – medida de perfeição de ser - que lhe foi 

previamente programada por uma forma substancial, mediante um processo de geração, no 

qual cada ser possui a semente de outros seres. Essa medida de ser é, verdadeiramente, o non 

plus ultra de perfeição existencial, definida, – enfatize-se – já  no ato da criação, embora seja 

transmissível e atingível no processo da geração de cada um dos seres criados. 

O aforismo, de inspiração aristotélica, consagrado pela Escola, a saber, corruptio 

unius generatio alterius, ou seja, no decompor-se de um ser está o gerar-se de outro, tal 

aforismo aponta para a presença germinal de uma forma na matéria que se modifica pela 

geração, de sorte que o novo ser  atingirá aquele gabarito de perfeição que lhe vem assinalado 

na forma, e nada mais do que isso. Neste sentido, diziam os medievais que forma dat esse 

rei430.  

Na verdade, “a essência concreta” de cada Ser é “aquilo que ele está sendo”, nos 

limites daquele non plus ultra-existencial que lhe foi reservado e destinado, reservado e 

destinado, – entenda-se – de imediato, pela forma substancial transmitida pelo gerador e, 

remotamente, pelo próprio Ato criador, através da Lei Eterna. Agora, no que à “essência 

lógica” se refere, dir-se-á tão somente que, como gabarito de perfeições existenciais que pode 

ser atingido por inumeráveis seres, essa não existe como realidade concreta, como aliquid a 

parte rei, – para usar a enérgica expressão escolástica – mas como “forma exemplar” na 

                                                 
429  Sobre o conceito de participação, vide entre outros, Louis de  RAEYMAEKER. Filosofia del Ser – Ensayo 
de Sintesis Metafísica. Madrid: Biblioteca Hispanica de Filosofia, p. 45 e ss.  

430 Nota Bene – Interessante pela originalidade é a tese defendida pelo teólogo medieval, JOÃO DE 
BACONTHORP (floreceu na Universidade de Paris por volta do ano 1300) da Ordem Carmelitana, a respeito da 
pré-existência  de uma matéria propinqua  in nuce do gerador. A sentença exposta pelo aludido filósofo medieval 
foi exposta em tese, De formali Constitutivo Suppositi iuxta sententiam Johannis Baconthorp, defendida na 
Universidade Gregoriana, em 1933, por Frei Emílio WIENK, O.Carm., cuja redação em folhas datilogradas 
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Razão Criadora, e como resultado da abstração que a razão humana processou sobre a 

presença de muitos seres, todos definidos em sua limitação. É de Santo TOMÁS DE 

AQUINO o ensinamento de que a “própria natureza da coisa se encontra nos singulares... 

agora, quanto à noção de universalidade, esta se situa no intelecto”431. 

Importa, pois, observar que o fundamento metafísico do direito não está 

propriamente no universal que a mente expressa pelo verbum, muito menos numa forma 

lógica a priori, cuja natureza não se sabe qual seja, mas sim, na realidade onto-social, 

individual-relacional-coexistente, a partir da qual esse conceito é abstraído.  

 

5.3 Distinção entre Essência e  Existência: um a priori de filosofia jurídica   

 

Alimentamos a convicção de que a exata e adequada compreensão do problema 

que se tem designado como da distinção entre essência e existência verdadeiramente 

condiciona a compreensão de todos os aspectos metafísicos das realidades ontológicas e, 

necessariamente também, dissipa o equívoco que se tem cometido ao se substancializarem os 

princípios primários do ser finito. 

 Na verdade, o que ocorre é que, toda investigação a respeito do ser dos Entes 

finitos esbarra numa verificação de que “todo ser que é apreendido e apreensível pela nossa 

experiência, é somente algo e até certo grau de perfeição existencial”. E, visto que muitos 

seres atingem o mesmo grau de perfeição e outros também em proporção de igualdade 

atingem um gabarito diferente para mais ou para menos, então o a priori entibilizante –  sit 

venia verbo! – da intelecção humana432, (e que – frise-se bem – não corresponde ao a priori  

no sentido kantiano, visto que  é hábito formado da experiência com os seres que são sempre 

alguma coisa – entes –, dos quais a inteligência abstrai a forma, dando origem à species 

impressa de toda percepção, como sendo de “algo que é sempre algo”) esse a priori induz o 

                                                                                                                                                         
encontra-se na Biblioteca daquela Universidade. Parte da tese foi traduzida por nós no opúsculo Em Torno da 
Personalidade Ontológica de Cristo.Recife: Edição Flos Carmeli. 1954. 

431 “ipsa natura rei non est nisi in singularibus sed... intentio universalitatis est in intellectu”. TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theol.  I-I , Q. 85, art. 1, ad 1um. 

432 Nota Bene – Com o neologismo “entibilizante” queremos significar a metafísica condição humana de 
inteligir e de representar mentalmente todo objeto como “um ente”,  exatamente como descreveu Santo Tomas 
de Aquino: “illud quod primo cadit in apprehensione, est ens, cuius intellectus includitur in omnibus 
quaecumque quis apprehendit” Santo TOMÁS DE AQUINO Summa Theol., q. 94, art. 2. Ad 1um; “Illud autem 
quod primo intellectus concipit quasi notissimun et in quo omnes conceptiones resolvit est ens” De Veritate,q. 
I,a1. 
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intelecto a substancializar os princípios dos quais cada substância  resulta. Daí a referência à 

essência e à existência, como sendo dois princípios que reciprocamente se encontram. 

 Dentro de tal perspectiva, os escolásticos – GARRIGOU LAGRANGE433, e 

MARITAIN434, entre os modernos – adeptos dessa corrente referem-se à essência e à 

existência como a dois princípios, que seriam ut quo (aquele pelo qual) – a existência – e ut 

quod (aquele que) – a  essência. Ora, na verdade, o mais adequado seria falar de existir, e não 

de Existência, pois “não se trata de um algo” que, como um ut quo, concorre com a essência 

para constituir um tertium quid (um terceiro algo) embora fantasiemos como “um algo”; mas 

se trata, tão só, do “ato de algo que chega a ser” no palco das realidades – in rerum natura. 

Como num derradeiro paralelo de indução, como num non plus ultra categorial, esbarramos 

naquilo que Ferdinand STEENBERGHEN identificou como sendo “o mistério da criatura, e 

mistério que, por sua vez, participa do mistério, mais insondável ainda, do ato criador”435. E 

não sem fundamento. Na verdade, ao se atingir como derradeiro estágio de um processo de 

abstração um algo que seria e que é “o ato que faz algo ser”, a investigação imediatamente 

subseqüente dirige-se ao “como se faz presente em a natureza e em as naturezas singulares 

esse ato-de-ser, que faz as essências serem o que são, perante a contemplação do filósofo?” 

Assim, pois, não existe uma natureza, além das coisas existentes, fora das 

naturezas singulares, e que demarcaria as fronteiras existenciais de cada ser, da qual cada 

indivíduo participaria como de um bolo comum. Em cada ser que é, ocorre um ato de existir 

dentro de uma medida de ser, medida de ser previamente definida na forma preexistente em 

potência da matéria propínqua, por um fiat  criador, pronunciado num eterno presente 

criacional e confiado criacionalmente ao segredo dos embriões.  

 

                                                 
433 “ La multiplicité des êtres possédant le même acte d´exister ne s´explique que par la présence en eux d´un 
élement susceptible de recevoir l ´existence, l´essence”. Réginald GARRIGOU LAGRANGE. Le Sens Commun 
– La Philosophie de l´être et les formules dogmatiques. 4ème edition révue et augmentée Bruges (Belgique): 
Desclée de Browerr & Cie, 1936,  p. 112. 

434 “ Parce qu´elles sont tirées des existantes par l´opération de l´intelligence, elles nous sont données très 
précisement, non pas comme  nous présentant les existants eux-mêmes, mais comme quelque chose d´immanent 
aux existants et qui dédterminent les existantes à être cde qu´ils sont. L´intelligence les saisit, et nous les donne, 
comme ce par quoi  les choses, sujets, ou existants, sont tels ou tels. De par sa notion, l´essence est un principe 
quo. Jacques MARITAIN Sur la notion de Subsistence. In  Revue Thomiste. Revue dictrinale de Théologie et de 
Philosophie. LXIIième  année – T.LIV – N.2. 1954,  – II. Paris: École de Théologie, St. Maximin, Var Descleé 
de Borowe, Éditeurs, p.25. 

435  “[...] “la composition du fini est, en somme, le mystère de la créature, et ce mystère participe du mystère 
plus insondable encore de l’acte créateur”. Ferdinand STEENBERGHEN. La Composition Constitutive de l’être 
fini  In Revue Neoscholastique de Philosophie. Bruges: Desclée de Brower et Cie. 1938, p. 518. 
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Em se tornando ser, cada ente traz no estatuto ontológico que lhe foi transmitido 

no ato da geração um nível de perfectibilidade determinado naquele momento prévio à 

geração – o que João BACONTHORP chamou de matéria propínqua. Em cada matéria 

propínqua um princípio criador determinou o nível de perfeições existenciais a ser 

desenvolvido – chame-se natureza ou DNA (desoxiribonucleic  acid)436. 

Assim como não se pode explicar o misterioso aparecer do existir dos seres 

criados, a não ser se admitindo a presença  providente da causa criadora, em mantendo  e 

conservando em cada existente a  “energia existencial” que lhe não é autônoma, assim 

também se não pode admitir que a medida de perfeição existencial,   presente em cada 

existente, seja separada de um pensamento, que ab aeterno  definiu o movimento existencial  

de cada um. 

Em consonância com tal perspectiva poder-se-á entender o pensamento de 

LEIBINIZ em afirmando encontrar-se em Deus, não só a fonte das existências, como também 

a das essências, enquanto reais, ou do que há de real na possibilidade437. 

Detendo-nos na divagação sobre a distinção entre Essência e Existência, podemos 

deixar definido que o conceito de natureza que temos no presente trabalho corresponde, não a 

uma “natureza universal e comum”, da qual seriam participantes cada um dos seres concretos, 

porém à “natureza concreta” que, em cada um dos seres individuais, atinge idêntico patamar 

de perfeições existenciais, e que o vulgo chamaria “essência”. 

 

                                                 
436A respeito do conceito de matéria propínqua em Jõao BACONTHORP vide Emílio WIENK O. Carm. De 
formali Constitutivo Suppositi iuxta sententiam Johannis BACONTHORP, tese defendida na Universidade 
Gregoriana, em 1933, cuja redação em folhas datilografadas encontra-se na Biblioteca daquela Universidade. 

437 Gottfried Wilhelm LEIBINIZ. Monadologia. trad. de Marilena de Souza CHAUÍ. Coleção Os Pensadores.  
São Paulo: Abril Cultural, 1979, p.109. 
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CAPÍTULO 6 

 

LEI NATURAL 

 

... Existe uma razão, 

uma idéia, uma lei misteriosa, etéria,  

que rege o movimento e as formas da matéria 

Desde a boca do tigre ao coração das flores,  

Desde a asa da pomba à asa dos condores,  

Desde o abismo do céu aos pélagos profundos,  

Os glóbulos de sangue e os glóbulos dos mundos, 

As correntes do mar e as lutas das paixões,  

O verme e a tempestade, os homens e os vulcões,  

Tudo obedece à mesma lei suprema. 

Definir essa lei, eis o imortal problema438. 

      

 

6.1 Em que sentido se há de falar em uma Lei Natural 

 

Outra indução que se não pode evadir frente à constatação dos movimentos 

existenciais, oriundos desse princípio que em todo ser se verifica, a saber, a natureza, é a de 

que não são os homens princípios e criadores de si mesmos e, conseqüentemente, não tendo 

sido eles mesmos autores dessas tendências que, já em chegando na existência, neles atuam 

sem lhes pedir autorização ou assentimento, logo se há de concluir que, tanto a natureza de 

cada ser foi colocada na existência por um princípio criador e ordenador, como também, por 

determinação desse Princípio criador foi impressa na natureza de cada ser a ordem dessas 

tendências, as quais aparecem, em grau e em proporção igual, em cada um dos que atingiram 

idêntico gabarito de perfeição existencial, isto é, em cada um dos que se inserem num mesmo 

gênero ou espécie universal. 

                                                 
438  Guerra JUNQUEIRO. A morte de D.João.In  Obras de Guerra Junqueiro (Poesia) p.157 Citado por Paulo 
Ferreira da CUNHA. em Temas e Perfis da Filosofia do Direito Luso-Brasileira. Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda. s.d., p. 251. 
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Assim como da convicção de que o peso dos corpos atrai os seres materiais para o 

centro da terra, infere-se a lei da gravidade; assim como certo grau de calor dilata o metal, 

assim como do corromper-se do ser material surge a forma de outro ser – corruptio unius 

generatio alterius – e isso, não por decisão do próprio ser que resultou da mudança e da 

transformação, mas por virtude da constituição ontológica da natureza de cada um, e como, 

por outro lado, a respeito do acaso nada se prova que exista ou que seja suficiente para 

explicar tais movimentos existenciais, então se induzirá necessariamente que a natureza é 

regida por uma Razão criadora.  

A evolução das miríades de astros que povoam as miríades de galáxias, que a cada 

dia abrem no espaço sideral horizontes galácticos novos, a interconsistência de tais astros em 

seus respectivos sistemas de evolução obedecem, como se vê, a uma ordem racional, 

inteligente e criadora. 

Lado a lado com os gigantescos cetáceos do oceano, com os insetos e larvas 

microscópicas, com os elementos naturais que formam o ecossistema dentro do qual vive, 

também o homem é regulado por uma Lei Natural, segundo a qual ele, diversamente dos 

elementos da matéria e dos bichos que povoam a terra e o mar, terá que procurar os seus fins, 

a perfeição para a qual está inclinada, mas se autodeterminando. 

Daí a conclusão de A. ARENDT: “todos os seres do mundo que conhecemos 

levam em si uma inclinação para o seu fim; sendo sua lei tender para esse fim”439.  

A natureza de cada ser contém em si, não apenas um princípio de causalidade 

eficiente, que produz energia, movimentos e condutas, como também é regida por um 

princípio de causalidade final, que a impele para desdobrar suas potencialidades e atingir o 

máximo de perfeição a que está destinada. A constatação de que nada se move sem um 

destino, sem uma direção, sem uma finalidade explica o impulso irresistível da natureza 

humana para sair de si pela ação.  

 E porque esse irresistível impulso para sair de si pelo movimento, esse sair rumo 

a fins é uma imposição metafísica, lógica e cronologicamente prévia ao existir de cada ser 

quando posto fora das causas, pode-se aplicar-lhe – analogicamente, é claro – a designação de 

“Lei”. Ora, pelo fato de estarem essa lei e esse impulso metafísico, impressos na própria 

natureza concreta de cada ser  já ao chegar à existência, como um programa a ser executado, 

                                                 
439  A. ARENDT. Tratado Elemental de Filosofia – Tomo II Filosofia Moral. Barcelona: Luis Gili – Editor, 
1910,  p. 284. 
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tem-se designado de “Lei Natural”, expressão que vem de uma tradição três vezes milenar.  

Na literatura grega encontra-se referência a leis que dirigem por necessidade todos 

os seres, impondo limites às suas ações e movimentos, leis imanentes a cada ser, imutáveis e 

eternas, fonte de fatalidade e de providência, leis que serviam de parâmetro para as leis 

humanas. HERÁCLITO (entre 585 e 480 AC)440 referiu-se a leis  divinas, superiores às leis 

humanas, uma Lei Natural que seria a norma mais alta do processo cósmico; SÓFOCLES441 

imortalizou-se com o episódio de Antígona, mártir da fidelidade a uma lei não escrita, eterna e 

imutável, que se superpunha às leis dos reis da terra e que deveriam ser obedecidas, quando 

em contradição com elas preceituassem as leis dos homens. Entre os romanos, no século 

anterior a Cristo, CÍCERO se destacou com a apologia  mais eloqüente sobre a Lei Natural, 

que não pode ser revogada, nem pelo povo nem pelo Senado, tendo, consoante informa 

CATHREIN, registrado a memória do ensinamento de Zenão, que considerava a Lei Natural 

como lei divina, que tem eficácia ao preceituar o que é reto e proibir o contrário442. Com a 

revelação do Cristianismo,  reaparece já em SÃO PAULO443, a crença numa Lei Natural que é 

comunicada a todos os homens, sem distinção de credo,  de civilização ou raça, a qual se 

tornou tradição ininterrupta entre os filósofos cristãos, a começar de AGOSTINHO444, e que 

teve seu expoente mais sistemático em TOMÁS DE AQUINO445. Da noção de Lei Natural 

para o conceito de Direito Natural foi um passo imperceptível. Também nos documentos 

pontifícios fizeram-se freqüentes alusões ao Direito Natural. 

A constatação de que o mundo é uma ordem e que essa ordem se revela 

estabelecida por uma Lei, suprema a todos os seres foi descrita por CÍCERO, nos seguintes 

termos: 

A razão reta, conforme à natureza, gravada em todos os corações, imutável, 
eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe e, ora 
com seus mandados, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente 
aos bons, nem fica impotente ante os maus, essa lei não pode ser contestada 

                                                 
440 Cf. Os Pensadores Originários. Anaximandro Parmênides Heráclito Tradução de Emmanuel Carneiro Leão 
e Sérgio Wrublewski. 3a  edição. Petrópolis : Editora Vozes, 1999. p. 89.(n.114) 

441  SÓFOCLES. Antígona. Tradução e prefácio de Fernando Melo, 2a edição. Lisboa: Editorial inquérito 
Limitada. 1984, p.35. 

442 Cf. Victor CATHREIN. Filosofia del Derecho – El Derecho Natural e el Positivo. Madrid: Instituto 
Editorial Reus, 1958  p. 167. “Zeno autem Naturalem legem divinam esse censet eamque vim obtinere recta 
imperantem, prohibentemque contraria” –  CICERO De Natura Deorum”. 

443 BÍBLIA: Carta de Paulo aos Romanos, 2, 14. 

444Santo AGOSTINHO. Contra Faustum, 22,27.  M.G. Rouët de JOURNEL, S.J.E Enchiridion 
Patristicum.editio Sexta. Fribourgi Brisgoviae: Herder & CO. Typographi editores Pontificii. MCMXXIX,p.548 

445 Cf. principalmente Santo TOMÀS DE AQUINO Summa Theol., I-II, Q, 90 a 97. 



 180

nem derrogada em parte nem anulada: não podemos ser isentados de seu 
cumprimento pelo povo nem pelo Senado; não há que procurar para ela 
outro comentador nem intérprete; não é uma em Roma e outra em Atenas, 
uma antes e outra depois, mas una, sempiterna e imutável, entre todos os 
povos e em todos os tempos: uno será sempre o seu imperador e mestre, que 
é Deus, seu inventor e publicador, não podendo o homem desconhecê-la sem 
renegar-se a si mesmo, sem despojar-se do seu caráter humano e sem atrair 
sobre si a mais cruel expiação, embora tenha conseguido evitar todos os 
outros suplícios446.  

Aqui se insere a seguinte observação de MESSNER: “A Lei Natural é mesmo um 

imperativo daquele que criou a natureza humana e lhe deu uma lei: a Lei Natural é a lei divina 

e a vontade divina é a ultima fonte da obrigação”447.  

 Sem dúvida, que o próprio homem, guiado pela razão com que o dotou a 

natureza, poderá sustar ou impedir, por exemplo, o efeito da lei da gravidade eventualmente, 

aqui ou ali, ultrapassando com os teleguiados a fronteira da estratosfera, porém não 

conseguirá revogá-la ou neutralizá-la definitivamente ou modificá-la; poderá descobrir como 

se processa a corrupção e a geração do ser material, como desagregar ou agregar átomos; 

poderá controlar certos efeitos das leis físicas sobre a própria natureza; não dependerá, porém, 

dele alterar a constituição íntima dos elementos ou das partículas elementares da matéria, de 

cuja composição última nenhum conseguiu ainda desvendar o mistério, ou o ser que não é isto 

ou aquilo, que seja  indeterminado, não delimitado por alguma forma.  

De igual maneira, não depende do homem fazer com que ele mesmo se veja 

destituído do instinto de querer-ser-mais, de querer crescer em ser de ser atraído por tudo que 

se lhe antolha como bem. E se, por absurdo se admitisse que algum homem quisesse ser 

privado dessa tendência ontológica de querer ser-mais, no próprio movimento de  tentar 

mudar esse contingenciamento estaria obedecendo ao impulso metafísico de procurar, 

mediante  a  alteração,  atingir algo-mais em sendo. Na verdade, nada e ninguém é impelido a  

                                                 
446 “Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in  omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad 
officium iubendo vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat, nec improbos 
iubendo ant vetando movet. Huic igitur  legi nec obrogari fas est, neque derogari aliquid licet, neque tota 
abrogari potest. Nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus: neque est quaerundus 
explanator aut interpres  alius. Nec est alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac. Sed et omnes gentes 
et omni tempore una lex et sempiterna  et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et 
imperator omnium Deus: ille legis huius inventor, disceptator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac, 
naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etiam si cetera supplicia, quae putantur, effugerit”. 
De Republica:, Livro XVII apud Victor Cathrein Filosofia Del Derecho El Derecho Natural Y El Positivo, 7a 
edição, Madrid:  Instituto Editorial Reus, 1958, p. 169. Cf. também trad. de Amador Cisneiros, em Os 
Pensadores V. São Paulo: Abril Cultural Editor Victor Civita,  p.178. 

447 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no mundo moderno.  São Paulo: Editora Quadrante,  
s.d., p.60. 
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movimento qualquer, a não ser por uma finalidade. E quando se toma em consideração o 

movimento da vontade humana verifica-se que este só ocorre se/ e quando/  encontra na 

finalidade que a motivaciona uma espécie qualquer de bem. E onde se verifica uma finalidade 

é porque ai algo de bem atuou448. Ainda no ensinamento do Doutor ANGÉLICO, “aquilo que 

aguça a apetibilidade de qualquer ser  é  o que se designa de bem449. 

No mesmo sentido ensinou João de SANTO TOMÁS: o fim se faz objetivo na 

medida em que provoca apetibilidade”450. 

 

6.2 Lei Jurídica e Lei Natural: relação de analogia 

 

Duas investigações se impõem ao se aceitar a indução de uma ordem cósmica 

racional  e de uma Lei reguladora do Universo, comunicada aos homens: a) qual o conteúdo 

de seus preceitos e b) qual o veículo pelo qual é ensejado ao homem haurir  o conhecimento 

exato dos seus preceitos. 

Evidentemente que a designação de Lei Natural assenta sobre uma analogia tirada 

da lei humana, a lei jurídica e sobre os termos dessa analogia convém nos atermos 

rapidamente. 

Podemos tomar, como hipótese de trabalho, duas conceituações sobre Lei jurídica, 

elaboradas por Santo TOMÁS DE AQUINO: a primeira, vendo na Lei uma ordenação da 

razão, ordenação que visa o bem comum, e ordenação que é promulgada por quem tem o 

governo da comunidade451; a segunda, considerando a lei no seu  aspecto puramente formal, 

ou, se se preferir, puramente comunicacional, como uma “regra e uma medida para induzir 

alguém a agir ou deixar de agir”452, ou ainda “um ditame da razão, por parte do soberano que 

                                                 
448 “Finis autem bonum est in unoquoque genere”. Santo TOMÁS DE AQUINO. Expositio in Metaphysicam 
Aristotelis, 1.2.50 

449  “Bonum est quod omnes appetunt. Santo TOMÀS DE AQUINO Summa Theol. I Pars, Q 5, art. 1. 

450  “Finis finalizat in quantum est appetibile”. JOÃO DE SANTO TOMÁS.  Philosophia Naturalis - I Pars, Q. 
13, art .II ; p. 278. 

451 “Et sic ex quatuor praedictis definitio legis quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum 
commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata   Santo TOMÁS DE AQUINO Summa Theol.I – II, 
Q. 90, art. 4º . 

452 “Respondeo dicendum quod lex quaedam regula est et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad 
agendum, vel ab agendo retrahiturI – Idem. Summa Theol.I - II Q. 90, art.1o, ad 3um. 
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governa uma sociedade perfeita”453.  

Partindo do pressuposto de que o princípio primeiro do agir é o fim e que ordenar 

para o fim é próprio da razão, poderemos ver na lei a regra e a medida dos atos humanos, 

considerando que é a mesma uma ordenação da razão454. Destarte, percebemos que a lei 

jurídica, como ordenação que dispõe os meios adequados para atingir o bem comum, tem a 

sua origem e sede na razão. 

Quanto ao segundo elemento do conceito de lei, a saber, que se destina a 

promover o bem comum, melhor se entende quando se considera que, como toda parte está 

ordenada para o todo, tal como o imperfeito está ordenado para o perfeito, assim também, um 

homem que individualmente considerado, é parte da comunidade está ordenado para ela; 

então, a lei necessariamente deverá olhar prioritariamente para a ordem que está adequada à 

felicidade comum455. 

Na verdade, no que aos bens pessoais e de interesse particular concerne, sabemos 

que cada qual os procura, inspirado pelos próprios instintos corporais e espirituais, sem 

precisar ser induzido por outrem; entretanto, quando se trata de promover o interesse e o bem 

da coletividade, face ao qual freqüentemente o interesse individual se contrapõe como 

incompatível, aí então necessário se faz regular e delimitar, racionalmente medir as condutas 

livres, no sentido de induzi-las a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porquanto, evidente é 

que se se deixa ao capricho de cada um, ter-se-á o conflito permanente dos interesses 

individuais, a desordem, a anarquia e a violência. 

O terceiro elemento de uma lei jurídica é a sua promulgação por aquele que dirige 

e governa a comunidade, porquanto necessário se faz, para que possa gerar obrigações e ter 

vigência, que seja promulgada, pois, só desse modo podem  os seus destinatários tomar 

conhecimento das suas obrigações legais. Num mesmo argumento Santo TOMÁS reconhece 

como elementos essenciais de uma lei feita pelos homens para homens, tanto a 

comunicabilidade  de  seus preceitos (promulgação), como a legitimidade (por aquele que tem  

                                                 
453 “...nihil est aliud lex quam quoddam dictamen practicae rationis in principe qui gubernat aliquam 
communitatem perfectam “ Idem Summa Theol.I-II. Q. 91, art. 1o. 

454 “Regula autem et mensura actuum humanorum... rationis enim est ordinare ad finem, qui est primum 
principium in agendis... Unde relinquitur quod lex sit aliquid pertinens ad rationem “.Idem  Summa Theol.-II, 
Q.90, art.1º. 

455 ...“cum omnis pars ordinetur ad totum sicut imperfectum ad perfectum; unus autem homo est pars 
communitatis perfectae: necesse est quod lex proprie respiciat ordinem ad felicitatem communem”. Santo 
TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. Pars I, Q. 21. 
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o governo da comunidade). Não será qualquer pessoa que tem legitimação para impor 

preceitos mediante normas jurídicas, mas aquele que tem o governo da cidade. Há dever, 

quando há legitimidade por parte de quem manda; faltando isto, há violência e não lei 

jurídica456. 

Na manifestação da chamada Lei Natural encontramos propriedades análogas às 

que acima consideramos na lei jurídica. Sem dúvida, a ordem da natureza – entendida não só 

como o conjunto de todos os seres atingidos pela ciência e contemplação humanas (sentido 

cosmológico), mas também e, sobretudo, como o princípio primordial e intrínseco de todo 

movimento em cada  ser substancial (sentido metafísico) – não se entenderia jamais que 

tivesse surgido do acaso; a ordem que entrelaça e coordena entre si as partes de todo ser 

material, as células de todo ser vegetal,  os membros e as faculdades  de todo ser  animal e 

racional, a ordem que predispõe  o meio ambiente para possibilitar a vida animal sobre a terra, 

a maravilhosa arquitetura que preside todos os componentes da pessoa humana, com seus 

indecifráveis mistérios, impõe à inteligência a indução necessária de uma Razão Criadora e 

ordenadora. 

Em segundo lugar, o bem a que a Lei Natural ordena o homem a atingir é a 

perfeição de sua própria essência, tanto dentro da esfera do existir no tempo, dentro do existir 

social, político, como na esfera da sua destinação transcendental, a saber, a beatitude. A 

perfeição da essência a que, por força da Lei Natural, a ordem do direito se ordena, é a 

perfeição “dentro da esfera do agir no tempo, dentro das fronteiras da cidade”.A perfeição da 

essência do homem na esfera da destinação transcendental, a saber, a beatitude, essa 

ultrapassa a ordem da perfeição na esfera do conviver político – entenda-se, a cidade – que é 

ordem do direito; tal esfera de perfeição já descortina um horizonte de agir diferente e de 

diverso objeto de estudo – a Moral. 

No que concerne ao terceiro elemento de semelhança com lei jurídica, a saber, a 

sua promulgação, precisamente porque a Lei Natural é uma Lei não escrita; e mais: porque o 

seu legislador não é um chefe visível de poder, se põe a questão sobre como conhecer os seus 

preceitos. Quanto à fonte de sua autoridade, não existe dificuldade: se a fonte é a natureza e a 

natureza é produto de Razão Criadora, a inferência lógica nos leva mais longe: a discernir na 

persistência do Ato Criador, que conserva os seres no existir que dele receberam, a presença 

oculta, mas perceptível do promulgador.   

                                                 
456 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I –II,Q. 90, art.4o.e Q. 96 art. 5º respondeo. 
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Outro aspecto em que o conceito de Lei Natural desidentifica-se do sentido de lei 

jurídica consiste em que, uma vez promulgada e/ ou/, em alguns ordenamentos, como no caso 

do brasileiro, depois de certo prazo de sua publicação457, a lei passa obrigar a todos os 

destinatários, mesmo os que dela não tomaram conhecimento; diversamente, a Lei Natural 

que, analogamente se pode considerar como promulgada, em sendo comunicada a razão 

humana, através das inclinações da natureza, somente quando é desvelada pela razão prática e 

apreendida pela consciência, é que tem força de lei.  

Como lembra MARITAIN, o conhecimento que o homem tem da Lei Natural 

cresceu pouco a pouco, à medida que se lhe desenvolvia a consciência moral. Essa última 

jazia, a princípio,  em estado crepuscular458.  Para a consciência moral, sujeito da Lei Natural, 

não vigora o brocardo ignorantia legis neminem excusat; não existe na Lei Natural a 

responsabilidade sem culpa da figura penal chamada “crime culposo”, como não existe 

também, como conseqüência da Lei Natural, responsabilidade objetiva, sem culpa, pelos atos 

abrangidos pelo Direito Civil. 

A Lei que rege a natureza de cada ser, essa lei se faz comunicar aos homens 

através das tendências, inclinações e instintos que estão encravados e impressos na estrutura 

animal-racional de cada pessoa, e é através dessas inclinações e instintos que os seus preceitos 

se fazem conhecidos. Os chamados fins existenciais, a respeito dos quais tratamos acima, 

assim se designam, precisamente por que funcionam como fatores adequados para satisfazer 

às inclinações ontológicas da natureza, a saber, adequadas a dar concreção,  tanto ao existir e 

ao sobreexistir, como ao existir-melhor das pessoas humanas.  

Para HERVADA o aspecto mais primário das inclinações naturais tem um reflexo 

na parte somática sob forma de instintos e esses, quanto mais fortes são, tanto mais podem ser 

conhecidos. Os instintos são tendências corporais permanentes e imutáveis, porque 

correspondem às leis biológicas. O aspecto mais especificamente humano dessas  tendências, 

ao contrário, reside na razão e na vontade, potências que podem sofrer deformações por parte 

do erro, da manipulação e do vício459. MESSNER, entretanto emprega a palavra instinto, 

como gênero das inclinações da natureza, as quais podem ter sede tanto na sensibilidade 

                                                 
457 Decreto-Lei No  4.657 de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro)  

“Art. 1 o : Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias 
depois de oficialmente publicada  

 1o § Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade de lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 (três) 
meses depois de oficialmente publicada. 

458 J. MARITAIN. O Homem E O Estado.  Rio de Janeiro: Agir Editora, 1959,  p.107. 

459 Javier HERVADA. Introduzione Critica al Diritto Naturale. Milano: Giuffrè Editore, 1990, p.150. 
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psico-fisiológica como na razão. “Instinto no sentido em que aqui o entendemos” – diz ele – 

“nada tem a ver com a expressão instintivo”, pois já excluímos  de antemão a limitação do 

conceito àquelas disposições instintivas que ou se subtraem ou se opõem ao uso da razão”460. 

O conceito assim especificado corresponde ao de inclinações naturais descritas por Santo 

TOMÁS DE AQUINO461.  

Verifica-se das considerações feitas, que a designação de Lei Natural  justifica-se, 

não apenas por estar radicada na própria natureza da pessoa humana, como também porque o 

seu conhecimento se opera de modo natural, isto é, mediante as inclinações, por uma espécie 

de conaturalidade, diversamente do conhecimento conceitual e raciocinante.  

Interpretando o ensinamento de TOMÁS DE AQUINO, segundo o qual, tudo o 

que está em consonância com as inclinações naturais da natureza humana é percebido pela 

razão natural como um bem, Francesco VIOLA observa que “encontramo-nos aqui diante de 

um conhecimento indemonstrável, obscuro, assistemático, vital, que procede por experiência 

tendencial ou  conaturalidade462.  

Importa enfatizar, como já foi dito acima, que a designação de Lei Natural assenta 

sobre uma tríplice analogia de atribuição com a lei jurídica, precisamente porque, em parte é 

idêntica (na medida em que, impõe preceitos), por outro lado é diferente da lei jurídica, pois 

que seus preceitos não são sensivelmente comunicados; numa segunda analogia, verifica-se 

identidade entre a Lei Natural e a lei jurídica, na medida em que, também ela procede de um  

legislador, que, nesse último caso, é a natureza; e há uma diferença, porquanto não consta de 

qualquer ato formal a sua promulgação, devendo a comunicação dos seus preceitos ser obtida, 

parte por intuição racional – deste modo é conhecido o preceito fundamental, qual seja, “o 

bem deve ser feito e o mal deve ser evitado” – mas, parte mediante outros processos racionais, 

tais como inferência e determinação, conforme verificaremos logo a seguir. Uma terceira 

analogia aproxima a expressão Lei Natural com a lei jurídica, quando se considera, a ratio 

legis – que Emilio BETTI definiu como sendo aquilo em razão do que a lei foi promulgada e 

sem o que não o teria sido.  id propter quod lex lata est et sine quo lata non fuisset463. E no 

                                                 
460Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no mundo moderno. São Paulo: Editora Quadrante, 
s.d.,  pp. 27-28. 

461 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologiae I–II  Q.94, art.2º. 

462  Francesco VIOLA. Diritti dell’ uomo Diritto Naturale Etica Contemporanea. Torino: G. Giappichelli 
Editore, p. 101. 

463  Emilio BETTI. Interpretazzione delle Legge e degli Atti Giuridici. Milano: Dott.Giuffrè, Editore, 1949, p. 
71. 
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caso da lei jurídica consiste no  bem comum.  

 Se, todo ente tem sua razão de ser, outro não é o pressuposto de qualquer lei 

jurídica; no que à Lei Natural se refere, tem ela como ratio legis, não o bem comum – 

simpliciter – mas a própria perfeição da natureza do homem como essência, perfeição na qual 

também se inclui promover o bem comum temporal dos homens, enquanto membros da 

cidade. A razão de ser da Lei Natural é pois a correta expansão do ser humano, segundo a 

plenitude possível contida no gabarito de perfectibilidade de sua natureza464. Como derradeira 

conclusão, podemos verificar que a Lei Natural, como participação da Lei Eterna na razão 

humana465, envolve a pessoa humana em duas ordens normativas: uma, ordenando-o para a 

perfeição da própria essência, constituindo objeto da ciência moral e outra, ordenando-o para 

a perfeição  temporal, enquanto integrante da intersubjetividade social, de cujo estudo surge a 

ciência do direito. 

 

6.3 Conteúdo e cognocibilidade da Lei Natural 

 

Admitido que a chamada Lei Natural está  impressa por uma Razão Criadora em a 

natureza de cada ser, então, a Lei que verdadeiramente rege cada ser e a ordem cósmica de 

todos os seres finitos será ela mesma uma Lei anterior à própria Criação. E, visto que para o 

Ato Criador não existe “antes” nem “depois”, tudo é presente, com propriedade os teólogos, 

desde Santo AGOSTINHO, e, mesmo antes dele, já CÍCERO, designaram de Lei Eterna. A 

essa Lei eterna referiu-se HERACLITO (500–440 A.C.): “Todas as leis dos homens se 

alimentam de uma lei una e divina; é que esta impera o quanto se dispõe, basta e excede a 

todas”466. Na concepção de AGOSTINHO, por Lei Eterna se entende” a razão divina ou a 

vontade de Deus, na medida em que preceitua que a ordem natural seja conservada e proíbe 

que seja perturbada” e considera a Lei Natural como “uma cópia da lei eterna impressa no 

espírito humano”467. Olhando sob este aspecto, pôde o Doutor ANGÉLICO inferir que a Lei 

Natural nada mais é do que a participação da Lei Eterna na  pessoa humana. Usando uma 

                                                 
464 J. HERVADA, Introduzione Critica al Diritto Naturale. Milano: Giuffrè Editore, 1990, p. 142. 

465  “ ...lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura”. Santo TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theol. I-II, Q. 91, art. 2, Respondeo. 

466 Os Pensadores Originarios: Anaximandro Parmênides Heráclito.Tradução de Emmanuel Carneiro Leão e 
Sérgio Wrublewski. Petropolis. Editora Vozes.3ª edição. 1999,  p.89. 

467  AGOSTNHO. Contra Faustum, XXII, 27.  
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figura bastante adequada, Georges KALINOWSKI descreveu a Lei Natural como a face 

humana da lei eterna468.  

É, pois, nas próprias inclinações naturais da pessoa humana, que estão insculpidos 

os preceitos da Lei Natural, sendo que a mais profunda, radical e fundamental de todas as 

inclinações da natureza do homem é a inclinação em busca do bem. Como já foi dito, nada 

mais intuitivo do que a evidência de que todo movimento que leva a pessoa humana a sair  

para fora de si mesma é a irresistível atração do bem. A pessoa humana tem por característica 

essencial, que o diferencia de todos os animais não racionais, duas faculdades espirituais, a 

saber, o intelecto e a vontade. E tanto uma como outra dessas faculdades, quais antenas 

metafísicas que o põem em comunicação com todos os outros seres, tem cada uma seu objeto 

próprio, objeto para o qual são direcionadas pela própria natureza. 

 O intelecto existe para possibilitar o homem atingir o que é, o Ser e o existir do 

Não-Eu. E é nesta fundamental condicionalidade de identificar-se com o Não-Eu, é nessa 

noção primeiríssima de ser, que o homem resolve e reduz todas as noções intelectivas. De 

fato, tudo quanto é possível de ser percebido e assimilado pela razão humana é ser, “é algo 

que é algo”. 

 De modo semelhante, a vontade foi insculpida na pessoa humana a fim de 

assimilar o bem que se encontra no seres apreendidos pela razão especulativa. Todavia, é a 

razão prática, como hábito da faculdade intelectiva, que intui tudo quanto carrega em si algo 

de apetibilidade. Daí, essa intuição da pessoa na convivência intersocial: porque o bem 

provoca a apetibilidade, passa a ser intuído  como fim, capaz de conferir ao Ser-pessoa que 

para ele se atira, alguma perfeição;  e porque o contrário do bem, isto é, o mal – entendido no 

sentido de mal moral, consistente na conduta direcionada contra o ditame da razão – 

obstaculiza o acesso a qualquer perfeição existencial, é intuído como devendo ser evitado. 

 Sendo, pois, da essência específica do homem o livre arbítrio, resulta que o bem 

de que ele necessita, e que depende do agir de outras pessoas, assim como o bem de que o 

outro necessita para a respectiva perfeição existencial de cada um, é intuído e preceituado 

como “devendo ser praticado, porque precisa ser praticado”; e o mal, que obstaculiza o bem 

                                                 
468 George KALINOWSKI. Le fondement objectif du Droit d’après la Somme théologique de saint Thomas 
d’Aquin  In Arhives de Philosophie du Droit no 18 Tome XVIII. Paris : Sirey,1973, p. 69. 
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para qualquer dos outros, e que consiste no agir de cada um, é intuído pela razão prática como  

devendo ser evitado, porque precisa ser evitado”469.  

Entende-se, pois, que fazer o bem, atitude da qual depende a perfectibilização da 

pessoa humana  é, na verdade,  um exigir da natureza, tanto quanto é um exigir da natureza 

evitar aquilo  que contraria ao bem, isto é o mal moral. Nisto consiste o preceito primário da 

Lei Natural470.  

Outra manifestação intuitiva do mesmo preceito fundamental da Lei Natural 

verifica-se quando se percebe que, “se algo é para mim mal que deve ser evitado, é 

igualmente mal para toda outra pessoa” e, conseqüentemente, “o que é mal para mim, se feito 

por outrem, o mesmo, se feito por mim, é mal para outros”. Essas são inferências imediatas, 

quase intuídas pela razão prática e induzidas da experiência vivencial, mesmo nas pessoas que 

nada sabem sobre a constituição ontológica do próprio ser. Assim, pois, tanto aquilo que, por 

ser mal para você deve não ser feito pelos outros, como aquilo  que é mal para os outros, deve 

não ser feito por você. 

A partir dessa primeira intuição da razão prática, colhida do viver intersocial 

deflui, como conclusão, outra categoria de preceitos: na medida em que certas condutas são 

consideradas como favoráveis ao que é visto como bem, impõem-se como preceito da Lei 

Natural. Assim, pois, em qualquer conjunto humano, tem-se considerado que ajudar um ao 

outro é um bem; ora, se é um bem, portanto deve-se ajudar um ao outro. De igual maneira, em 

qualquer convívio social, tem-se considerado como um bem, tutelar os filhos recém nascidos 

e alimentá-los, observação que fundamenta a conclusão necessária de que se devem alimentar 

os filhos. Mediante tais inferências, os deveres que são inferidos como conclusão prática do 

preceito primário constituem verdadeiros preceitos da Lei Natural, de vez que nada mais são 

do que uma translação, para o concreto, daquele princípio intuitivo e universal de que o bem 

deve ser praticado.  

                                                 
469 Sicut ens  est primum quod cadit  in apprehensione simpliciter, ita bonum est  est primum quod cadit in 
apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad opus: omne enim agens  agit propter finem, qui habet 
rationem boni. Et ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur  supra rationem boni, quae est, 
Bonum est quod omnes appetunt. Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et 
prosequendum et malum vitandum.” TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, Q. 94, art. 2o. 

470 Outros autores, como HERVADA  (Introduzione Critica al Diritto Naturale.  Milano: Giuffrè Editore, 1990, 
p.156) preferem designar este enunciado como princípio fundamental  e não como preceito. Parece-me, 
entretanto, que se é princípio do qual resulta um dever de se conduzir por ele, se lhe adapta pelo menos – mas 
aqui num sentido mais realista do que hipotético – a expressão cunhada por Kelsen de norma fundamental. Na 
verdade, tudo que os homens concertam e convencionam entre si como interessando a todos, parte dessa 
tendência metafísica fundamental do agir. 
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Por esse processo se chega ao conhecimento de outro preceito da Lei Natural: se a 

razão prática, orientada pela consciência coletiva de uma comunidade, considera  como um 

bem obedecer às leis do país, conclui-se que as leis do país devem ser obedecidas. Daí outra 

conclusão, fundamental para o nosso estudo, é a seguinte: a fundamentação do direito, tanto 

quanto a obrigatoriedade das leis jurídicas repousa sobre um preceito da Lei Natural. Não 

será, pois, o direito uma invenção da arte ou do capricho do mais forte, ou mesmo de um 

contrato social, ocorrido quando os homens já teriam evoluído na sua cultura, menos ainda 

um causa sui, mas sim, um exigir encravado pela Lei Natural na própria natureza de cada 

homem, a cuja percepção tudo quanto se antolha como bem, para  qualquer grupo social, é 

aceito como devido. 

Uma terceira categoria de preceitos da Lei Natural é obtida quando, no meio 

social, a consciência coletiva percebe a necessidade de determinar uma forma de aplicar 

algum preceito secundário, que foi inferido da mesma Lei, e cuja observância pode ser obtida 

por modos variados. Assim é que, em todo grupo social é visto como um bem punir o 

delinqüente, inferindo-se, em conseqüência, que punir o delinqüente  constitui um preceito da 

Lei Natural.  

Entretanto, a maneira de se pôr em prática esse preceito, por não ser avaliada de 

maneira igual para todos os grupos sociais, admite opções diversas e variadas em  cada grupo 

social, de sorte que, tanto é observado o preceito da Lei Natural onde se pune o delinqüente 

aplicando uma pena restritiva da liberdade, como onde se pune com  a pena de talião, como 

onde se prefere punir com a prestação de serviços à comunidade. E a razão está em que, 

constituindo aos olhos de todos de um mesmo grupo, um bem e um dever punir o delinqüente, 

e por outro lado, não sendo evidente qual a melhor forma de observar o preceito secundário da 

Lei Natural, resta à razão do homem – dizendo melhor, à consciência coletiva de cada grupo 

social – determinar, em cada circunstância de tempo e de lugar, a forma de aplicação do 

mesmo que se aparenta como a mais adequada, daí resultando que, qualquer que seja a 

modalidade escolhida, constituirá ela uma aplicação do preceito da Lei Natural. 

É  nessa esfera, em que se trata de determinar como aplicar os preceitos 

secundários da Lei Natural, que se situa a ordem normativa da Lei Positiva feita pelos 

homens. Efetivamente, nenhuma lei jurídica é feita planejando prejudicar o bem da 

coletividade; toda lei jurídica pretende – ou presume-se que pretende – organizar algo que, ao 

sentir da consciência coletiva se depara como um bem para a comunidade; concludentemente, 

“toda lei jurídica se insere na categoria dos preceitos terciários da Lei Natural, na medida em 
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que/ e... sempre que/ se propõe regular conduta de que deriva algo que é considerado pelo 

grupo social como adequado ao bem comum”.   

Da exposição feita, verificamos que os deveres de “fazer o bem e evitar o mal”, de 

“não fazer a outrem aquilo que é mal se for feito a você” são preceitos derivados pela própria 

necessidade de viver e sobreviver e de viver bem, preceitos que não foram impostos por 

nenhum mortal, pois que, todos e cada um dos viventes estão  envolvidos pela mesma Lei 

Natural, e nesse aspecto é valido afirmar que  todos são e nascem iguais.  

Verificamos igualmente, que tais preceitos são apreendidos pela intuição 

axiológica de qualquer um, ao contacto com a experiência, que nesse aspecto, não só é 

racional, mas, ademais universal, obtida no convívio onto-social. Efetivamente, não se 

conhece caso de alguém que deseje, ou que se conforme ou  que admita que se constranja a 

fazer algo que é considerado um mal. Dir-se-á, pois, que o preceito primário da Lei Natural é 

intuído de forma direta, embora não seja inato, mas tirado da experiência. 

 Pode-se, sem hesitação, afirmar que na razão prática, de inato existe apenas a 

ordem para o conhecimento da verdade prática e a inclinação para o bem. Em conhecendo o 

Ser, a razão o conhece como bem e nasce desse conhecimento, com evidência imediata e 

infalível, o primeiro princípio prático de que é preciso fazer o bem471.  

Quanto aos preceitos ditos secundários, aqueles dos quais se toma conhecimento 

como uma conclusão dos primários,  esses têm – por isso mesmo que conclusões daquilo que 

a natureza impõe de modo genérico e universal – têm eles também sua fonte legisladora em a 

natureza, embora de forma indireta, num conhecimento obtido mediante operação silogística; 

mas são, também, tirados da experiência. A mesma inferência vale para os chamados 

preceitos terciários, na medida em que resultam de mera determinação dos preceitos 

secundários, cuja aplicação admite variável e múltipla cadeia de opções axiológicas. 

 

6.4 Distinção entre bem ontológico e bem moral 

 

Aqui se impõe investigar sobre o que é que se entende  por “bem”, cuja prática é 

imposta pelo preceito fundamental da Lei Natural. 

 

                                                 
471 Cf. Javier Hervada. Introduzione Critica al Diritto Naturale.Milano: Giuffrè Editore, 1990 p. 157. 
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Uma como confirmação dos princípios metafísicos da filosofia tomasiana, de que 

ens et bonum convertuntur, a saber, que, tudo quanto é, é bem; e que seria contraditório com a 

noção do Ato Puro, Motor Primeiro, não-movível, de toda criação, dar existência a algo que, 

em sua constituição ontológica, não fosse bem, uma confirmação dessa tese tomasiana 

encontramos na teologia bíblica, quando se afirma que “Deus viu que era muito bom tudo 

quanto havia criado”472. 

 É igualmente incompatível com a noção de um “Ser perfeitíssimo, fonte de todo 

existir” admitir-se que conserve no existir algo que não tenha um significado de bem.  E, 

como todo ser que apresenta um quid de bem apresenta-se como pólo de  finalidade, força é 

concluir que nada existe sem uma finalidade, sem uma razão suficiente. Seria incompatível 

com a noção de um Ato Puro perfeitíssimo – Deus – criar e  conservar no existir um ser, 

mesmo que se lhe aplique a designação de “demônio” ou “satanás” – se tal ser não carregasse 

consigo uma finalidade qualquer, alguma razão de ser e, logicamente, não detivesse qualquer 

parcela de bem ontológico473.  

Diretamente no que concerne ao nosso objetivo de indagação, entendemos, como 

Santo TOMÁS, que a razão humana apreende como bem tudo aquilo para o qual o homem 

tem inclinação natural474. Equivale dizer que a razão humana, além da capacidade ontológica 

de obter um conhecimento puramente racional, mediante o processo de abstração formal em 

cima do que se lhe oferece à experiência objetiva, possui, ademais, uma capacidade 

ontológica de obter um conhecimento por inclinação,  isto é, um conhecimento induzido das 

próprias inclinações ontológicas do ser humano475. Poder-se-á mesmo inferir que por esse tipo 

de conhecimento o homem atinge o conhecimento daquilo que MESSNER definiu  como  fins 

existenciais, a saber, a intuição de tudo quanto pode condicionar o existir ou  o existir melhor, 

objetivos  para os quais se vê arrastada toda pessoa humana. 

                                                 
472 BIBLIA: Gênesis 1,3. 
473 Cf. Elcias Ferreira da COSTA. Deontologia Juridica – Ética das Profissões Jurídicas.  Editora Forense, 
2002, pp. 28-29. 

474 “Quia vero bonum habet rationem finis, malum autem rationem contrarii, inde est quod omnia illa ad quae 
homo habet naturalem inclinationem,  ratio naturaliter apprehendit ut bona.” Santo TOMÁS DE AQUINO. 
Summa Theol. I - II Q. 94, art. 2.º. 
475 “Tuttavia la legge naturale è tale non soltanto perchè radicata nella natura, ma anche perchè conosciuta 
naturalmente, cioè conosciuta attraverso le inclinazioni per una sorta di connaturalità, e non già attraverso una 
conoscenza concettuale e raziocinante”.Cf. Francesco Viola. Diritti dell´Uomo Diritto Naturale Etica 
Contemporanea  Torino: G.Giappichelli Editore . 1989, p. 101. cf. também de Jacques MARITAIN O Homem e 
o Estado.Rio de Janeiro: Agir Editora,1959, p.108: “O conhecimento por inclinação está geralmente 
subentendido em toda a doutrina da Lei natural. Só ele torna essa doutrina perfeitamente consistente” – E em 
abono dessa opinião aduz os seguintes trechos da Summa Theologica: Omnia illa ad quae homo habet naturalem 
inclinationem, ratio naturaliter apprenhendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda(I-II,94,2) ad legem 
naturae pertinet omne illud ad quod homo inclinatur secundum naturam... etc.(I-II,94,3) 
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Assentado o pressuposto de bem como propriedade transcendental, presente em 

todo ser, admitido também que tudo aquilo para o qual o homem tem inclinação natural é um 

bem, no sentido ontológico – e, neste sentido, se entende por  bem  toda perfeição para a qual 

uma faculdade está ordenada – convém agora distinguir entre o bem, considerado como 

propriedade daquilo que já é e enquanto é, e o bem, que poderá vir, “como conseqüência do 

agir especificamente humano”. Ora, já importa considerar que o agir humano, sendo 

necessariamente dirigido a um fim, e estando o homem ordenado pela lei da sua natureza a 

atingir a perfeição da própria essência, aqui se impõe verificar uma outra espécie de bem, a 

saber, o bem produzido pela ação especificamente humana – a conduta – a qual retira a sua 

especificação, como bem moral, do fato de estar adequado ao fim para o qual a Lei Natural o 

destina, a saber, a perfeição da própria essência. A esta qualidade da ação humana designou 

Santo TOMÁS DE AQUINO de recta ratio,  isto é, a razão prática, dirigida para o bem 

supremo. 

Ora, pressuposto que o homem está destinado metafisicamente a procurar um bem 

supremo, razão de ser de todos os bens relativos – tema que desenvolveremos mais 

detalhadamente no Capítulo 11 –  infere-se que agir em conformidade com esse bem supremo 

(cujo conhecimento se pode obter pela razão natural476), é a verdadeira razão de ser do 

preceito de moral: Faze o bem e evita o mal. 

Ora, a consciência de que o mal deve ser evitado, parte da premissa de que o mal, 

como realidade ontológica não existe, significando-se com tal expressão apenas o vazio 

deixado pela ausência ou deficiência de um bem, de outra ordem, que deveria ali estar. Assim 

é que a conduta humana – a qual é sempre um bem ontológico – pode estar privada de uma 

perfeição, a saber, da adequação com o bem superior, com os fins existenciais dos outros, 

resultando que a ausência dessa perfeição no bem-conduta (a sua adequação com o Bem 

supremo), constitui-se o que se designa de mal moral. 

 

6.5 O bem-que-deve-ser-feito 

 

Observamos, que nem tudo que é visto como bem, numa sociedade, é visto de 

igual maneira por outra. Assim, tem-se verificado que num determinado grupo social a família 

                                                 
476   Esse é um dogma defendido pela doutrina católica e ardorosamente propugnado contra os pelagianos por 
Agostinho de Hipona. Cf. de Marcos Roberto Nunes da COSTA. O Problema do Mal na Polêmica 
Antimaniquéia de Santo Agostinho. Porto Alegre: EDIPUCRS  UNICAP (50 anos) 2000. 
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monogâmica é considerada como um bem e, por isso mesmo, num tal grupo tem-se 

consciência de que esse modo de organizar a família é que deve ser mantido; mas, 

verificamos também,  noutros grupos sociais, que o bem que é apreendido como devendo ser 

mantido é a família poligâmica. Tratando-se de intuição experiencial, que identifica o bem a 

se fazer como situado em modos de agir opostos, tal constatação parece desautorizar a 

afirmação de que resultariam de uma inferência de uma Lei Natural, pois os preceitos que se 

aduzem como conclusão do preceito fundamental, impõem práticas diferentes e, às vezes, 

antagônicas: na verdade, ou é bem organizar-se uma família monogamicamente ou bem será 

organizar-se uma família poligamicamente. Incontestavelmente, saber o que seja mais 

adequado ao viver melhor de uma sociedade – conseqüentemente, em que consiste o bem a se 

dever praticar – pode não ser tão claro à razão humana, e freqüentemente não o é; daí a 

constatação da diversidade na maneira de consagrarem-se como bem  posturas de 

comportamento social.  

Poderá mesmo ocorrer que a respeito de um problema, suscitado numa sociedade, 

concernente à definição do que seja melhor, se verifique controvérsia, precisamente pela 

natural inclinação que domina a consciência de cada um de todos de uma comunidade, no afã 

de descobrir o modo de agir comum, que melhor atenda às aspirações da coletividade ou, pelo 

menos, da maioria de seus integrantes. Entretanto, mesmo se verificando entre duas opções 

opostas, uma como sendo a melhor, será sempre sub specie boni que é apreendida a opção 

vigente em um determinado grupo social e, como tal, se impõe como devendo ser feita.  

Podemos já intuir que o apreender em que consiste o verdadeiro bem para uma 

coletividade, bem que é preceituado pela Lei Natural depende, em certos casos, do grau de 

cultura e de conhecimentos de cada grupo, tanto quanto da evolução e progresso da ciência. 

Alguns bens são apreendidos como valores, de maneira universalmente igual e em todos os 

tempos em que é constatada a presença de alguma civilização; seja, por exemplo, a 

veracidade, a lealdade, a boa fé, a integridade física, a paz, a justiça. São bens cuja destruição 

ou obstaculização contraria a psicologia de qualquer pessoa normal. Já o mesmo se não dirá a 

respeito do roubo, da vingança privada, da imolação de um inocente por motivos religiosos, 

do incesto, do adultério. 

 Advertira Santo TOMÁS que “a Lei Natural, enquanto aos primeiros princípios 

comuns, é a mesma para todos, tanto no que concerne à sua retidão em si, como no que se 

refere ao conhecimento da mesma”. Entretanto, quanto a certas particularidades que se 

seguem como conclusões – incidimos aqui no terreno dos chamados preceitos secundários – 
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“vulgarmente falando,” diz ele, “são igualmente retas e claras para todos; mas podem falhar 

em alguns casos, quer quanto à retidão, por causa de alguns obstáculos (tal como ocorre com 

as naturezas  sujeitas à geração e à corrução e que, por causa de algum impedimento podem 

falhar), quer quanto ao conhecimento”. E reportando-se aos costumes dos germanos, 

costumes relatados por César no De Bello Gallico, observa que entre eles o latrocínio não era 

tido como crime, apesar de ser expressamente contra a Lei Natural477.  

Poder-se-á acrescentar que no mundo ocidental moderno algumas práticas 

manifestamente incompatíveis com o bem social e individual  têm sido consagradas por 

legisladores, contrariando o bom senso de grande parte dos que integram o grupo social. De 

certo, não se podem elevar à condição de valor absoluto bens, cuja fruição não pode 

prejudicar o bem comum, tais como a liberdade, a comunicação, a propriedade e a própria 

vida, bens que se usufruídos dentro dos limites do meio termo, preconizado por Aristóteles478, 

não comprometerão o bem comum. Ora, derivando da natureza do homem e da sua essência a 

Lei Natural, um conhecimento errôneo sobre a finalidade do homem e sobre a dignidade da 

pessoa humana, dominante num ambiente social, explica os erros e as idéias confusas a 

respeito dos preceitos da Lei Natural479. 

Dentro dessa consideração, o homem moderno, enriquecido pela evolução do 

pensamento político, sobretudo no ocidente cristão, tem uma visão sobre o valor da dignidade 

da pessoa humana, visão mais clara do que a que dela poderiam ter tido as gerações da 

antiguidade. Em quase todo o mundo contemporâneo, a consciência coletiva de todos os 

grupos sociais intui como um mal tirar a vida de um inocente; isso, entretanto, não era tão 

evidente para civilizações antigas, nas quais se acreditava que para aplacar a ira dos deuses, 

nos casos de calamidade pública, considerava-se como um bem – ou mal necessário, diríamos 

hoje – imolar donzelas ou crianças  em sacrifício. 

Em conclusão, constata-se que, no que concerne aos preceitos secundários da Lei 

                                                 
477 “Sic igitur dicendum est quid lex naturae, quantum ad prima principia communia, est eadem apud omnes et 
secundum rectitudinem, et secundum notitiam Sed quantum ad quaedam propria,  quae sunt quasi conclusiones 
principiorum communium, est eadem apud omnes ut in pluribus et  secundum rectitudinem et secundum 
notitiam: sed ut in paucioribus potest deficere et quantum ad rectitudinem, propter aliqua particularia 
impedimenta (sicut etam naturae generabiles et corruptibiles deficiunt ut in paucioribus, propter impedimenta), et 
etiam quantum ad notitiam;  et hoc propter hoc quod aliqui habent depravatam rationem ex passione, se ex mula 
consuetudine, seu ex mala habitudine naturae; sicut pud Germanos olim latrocinium non  reputabatur iniquum, 
cum tamen sit expresse contra legem naturae, ut refert Iulius Caesar, in libro de Bello Gallico”. Santo TOMÁS 
DE AQUINO. Summa Theol. I-II, Q. 94, art.4º.  

478 ARISTÓTELES.  Ética a Nicomaco. Tradução de Pietro Nasseti.São Paulo: Martin Claret 2000, p.111. 

479 Cf. Javier HERVADA. Introduzione al  Diritto Naturale. Milano: Giuffrè Editore, 1990, p.153. 
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Natural, os quais são apreensíveis através das inclinações naturais da pessoa, por não serem 

evidentes, o conhecimento dos mesmos é precário, podendo atingir um grau maior ou menor 

de clareza,  determinado pela consciência axiológica de cada grupo. Assim, aquilo que num 

determinado grupo social é apreendido, sentido e intuído como melhor e mais adequado às 

condições e necessidades humanas impõem-se como um preceito da Lei Natural. 

Fazendo uma divagação da ótica filosófica em que estamos trabalhando,  e 

olhando por uma ótica teologal, observamos que, segundo a revelação interpretada pela 

tradição católica, o Criador pode vir em auxílio da falibilidade humana e, por meio de uma 

revelação, aperfeiçoar os conhecimentos sobre o que atende melhor aos fins existenciais, 

suprindo destarte a defectibilidade da razão humana. Os preceitos do decálogo, cuja essência 

tem sido recepcionada pelos códigos penais de todos os povos civilizados, insere-se nesse 

gênero de nomogênese moral. 

 

6.6 Hierarquia na escala dos fins e das inclinações naturais 

 

A fim de se perceber com mais clareza a especificidade do bem-que-deve-ser-

feito, impende tecer algumas considerações sobre a ordem e a hierarquia na escala dos fins e 

das inclinações naturais.  

Aceitando, como premissa, que é bem tudo aquilo para o qual o homem tem 

inclinação natural e, conseqüentemente, no bem está a essência do fim, podem-se distinguir 

na psicologia humana três espécies de fins, relativamente aos quais o homem tem três planos 

de inclinação natural, a saber: 

-  Num primeiro plano, verifica-se a inclinação natural do homem para o fim que é 

comum a todos os seres substanciais, precisamente a conservação do próprio 

ser, segundo a sua natureza. À inclinação para esse fim corresponde o conceito 

psicológico de instinto da própria conservação. Uma vez colocado no existir, é 

um bem ontológico, desejado pelo instinto de toda pessoa, sobreexistir. Sem 

dúvida, ter o seu sobreexistir respeitado pelos outros e os outros terem o seu 

sobreexistir respectivamente respeitado por cada um dos “Eus” é um bem 

ontológico, que se impõe como fim existencial e cuja concreção, preceituada 

pela Lei Natural depende de um bem moral, a saber, a conduta livre do homem 

quando obedecendo à ordenada diretriz da razão; 
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-  Vem agora à consideração um segundo plano de bens para os quais o homem tem 

uma inclinação natural, e cuja concreção constitui conteúdo de preceito da Lei 

Natural: é a conservação da espécie própria. E esse plano de inclinações é 

comum apenas aos seres substanciais, que são também animais, a saber, o 

homem e os brutos. São bens ontológicos dessa espécie e para os quais o homem 

tem inclinação natural a união com o sexo oposto, a educação dos filhos, a 

manutenção da sociedade familiar e constitui bem moral a preservação desses 

bens pela conduta, uns dos outros. A esse plano de inclinações e de bens  

naturais referiu-se Ulpiano, quando designava como Direito Natural o que a 

natureza ensinou a todos os animais   – natura omnia animalia docuit480. Como 

conteúdo de preceito da Lei Natural, constitui igualmente um fim existencial, 

cuja concreção resulta de um bem moral, a saber, a conduta livre do homem, 

dirigida pela reta razão. Também o respeitar a integridade física, a vida, o tutelar 

a vida dos recém nascidos, a ajuda dos pais para que  os filhos cresçam em suas 

faculdades constituem outros fins existenciais que condicionam o viver melhor e, 

portanto, um bem que, por força da Lei Natural deve ser praticado por todos; 

- Um terceiro plano de inclinações naturais, que apontam para um bem que 

constitui conteúdo de preceito da Lei Natural, este plano é específico do Ser 

humano e nele se verificam, não só aquelas inclinações que são comuns aos 

animais e aos homens, todavia, na medida em que são regulados pela razão, 

como ainda, outras inclinações que apenas ao ser racional são possíveis.  

Como desenvolvimento dessa terceira categoria de bens, deve-se considerar que, 

se a Lei natural é a lei do Ser, lei essa que dotou cada ente de uma natureza especificamente 

caracterizada, ela mesma impôs aos seres humanos finalidades que não impôs aos irracionais; 

dotou-os de disposições instintivas, tanto a nível do corpo como a nível do espírito. A razão 

permite ao homem perceber que sexo, faculdade comum ao homem e aos irracionais, tem um 

significado e uma razão de ser diversa no homem e nos irracionais. O uso desordenado do 

sexo pelo homem pode prejudicar à saúde da pessoa, bem como comprometer a estrutura da 

família, pode perturbar a paz na sociedade e comprometer as próprias leis da hereditariedade. 

A razão permite ao homem ver no sexo algo mais do que puro fisiologismo animal e um meio 

de manifestação de amor e de afeto conjugal, além de órgão adequado à constituição da 

família e à perpetuação da espécie. Quando desviado da ordenação racional, a atuação do 

                                                 
480 Cf. Digesto de Justiniano Livro 1.1.1.3. São Paulo: Co-edição UNIFIEO – Editora Revista dos Tribunais. 
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instinto sexual pode constituir-se o pivô das grandes tragédias da história, descritos por 

autores imortalizados em todas as gerações. Da mesma forma como o instinto do orgulho ou 

da vingança de governantes, quando liberado do controle da razão, tem concorrido para o 

desencadeamento das guerras mais selvagens sobre milhares de gerações, no decorrer dos 

séculos. A filosofia popular descreve as conseqüências inevitáveis que ocorrem quando o 

instinto atua, desprezada a ordenação da razão: “quando a cabeça não pensa, o corpo padece”. 

De certo que também é mal que alguém crie obstáculo para que outrem satisfaça 

racionalmente aos seus apetites sexuais.  

 Na categoria aqui considerada, das inclinações que apenas aos homens são 

comuns, está a inclinação para o trabalho, como expressão da índole dominadora e 

transformadora do homem nos confrontos da realidade que o cercam e, em conexão com esta, 

a tendência para o repouso e para a atividade lúdica; está igualmente a inclinação para a 

sociedade política e as várias formas de associação, inclinação que tem origem na índole 

social do homem: a tendência para a comunicação, essa também expressão da sociabilidade 

humana; a inclinação para a cultura, para a arte, para conhecer a verdade, para não ofender 

aos outros entre os quais deve conviver e para preservar e conservar os meios que se revelam 

como imprescindíveis ao existir melhor, a tendência para buscar o Absoluto481.  

 É pela razão que a natureza humana se constitui numa espécie superior aos 

puros animais. Efetivamente, observamos que os animais irracionais atingem um gabarito de 

perfeições existenciais que não ultrapassa o paralelo da sensibilidade. Não atingem a 

perfeição que lhes permitiria comunicar com outros seres seus pensamentos, nem inferir das 

                                                 
481 Cf. J. HERVADA. Introduzione al  Diritto Naturale. Milano: Giuffrè Editore, 1990 p.144 – “Sicut autem 
ens est primum quod cadit in apprehensione simpliciter, ita bonum est primum quod cadit in apprehensione 
practicae rationis, quae ordinatur ad opus: omne enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et ideo 
primum  principium in ratione practica est quod fundatur supra rationem boni, quae est, “Bonum est quod omnia 
appetunt’. Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum  
vitandum. Et super hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae: ut scilicet omnia illa  facienda vel vitanda 
pertineant ad praecepta legis naturae, quae ratio práctica naturaliter apprehendit esse bona humana. – Quia vero 
bonum habet rationem finis, malum autem retionem contrarii, inde est quod omnia illa ad quae homo habet 
naturalem inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda, et 
contraria eorum ut mala et vitanda. Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium, est ordo praeceptorum 
legis naturae. Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua communicat cum omnibus 
substantiis: prout scilicet quaelibet substantia appetit conservationem sui esse secundum suam naturam, Et 
secundum hanc inclinationem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis conservatur, et contrarium 
impeditur. – Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secundum naturam in qua communicat 
cum caeteris animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse de lege naturali quae natura omnia animalia docuit, 
ut est coniunctio maris et feminae, et educatio liberorum, et similia. – Tertio modo inest homini inclinatio ad 
bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria: sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod 
veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat. Et secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea 
quae ad huiusmodi inclinationem spectant: utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum 
quibus debet conversari, et cetera huiusmodi quae ad hoc spectant“. Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. 
I-II, Q.94,art.2o. 
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coisas conhecidas a existência de seres desconhecidos. O homem, porém, pode pela razão 

perceber entre os bens diversos, de que depende seu processo de perfectibilização, uma 

“hierarquização de fins e de valores”, percebe a necessidade de ajuda mútua, de construir um 

bem comum, de ajustar-se em comunidade e em sociedade, de organizar-se mediante normas 

e submissão a um Poder ordenador do bem comum, de procurar a verdade.  

É pela razão que entende a necessidade da justiça e a utilidade de praticar 
virtudes, percebe – como diz Javier HERVADA – a sua criaturalidade482; é 
pela razão que percebe as suas limitações metafísicas  e sente a necessidade 
de se arremessar na busca do Infinito.  

Todas essas são tendências e inclinações, que somente o ser racional possui, e que 

lhe são inerentes pela sua condição natural de pessoa;  por elas é que chega a razão humana ao 

conhecimento de bens que devem ser praticados como condição para se realizar na perfeição 

de sua natureza. “À Lei Natural pertence tudo aquilo para que  naturalmente o homem se 

inclina, sendo próprio do homem inclinar-se para algo segundo  sua razão”483.  

Importa, em segundo lugar, advertir que, é pela razão que o homem vai 

descobrindo na experiência histórica os fatores de que pode depender o seu existir melhor. 

Isto explica porque, na identificação do que possa melhor atender às suas necessidades e 

inclinações – não só corporais, mas também espirituais – o homem vai descobrindo novos 

horizontes axiológicos; daí resultando as muitas variações que podem ocorrer no 

conhecimento, tanto dos preceitos de moral, como nos preceitos do direito, entre grupos 

diferentes. Por outro lado, convém ter em conta que a razão humana não descobre a Lei 

Natural, de uma maneira abstrata e teórica. Observa MARITAIN que, quando Santo TOMÁS 

diz que a razão humana, guiada pelas inclinações da natureza humana descobre as normas da 

Lei Natural, não é um conhecimento racional, e sim, um conhecimento por inclinação”484. 

De igual maneira, urgido pelo próprio sentimento de justiça – e tal sentimento, 

urgido sempre pelas inclinações espirituais do homem, equivale dizer: pela Lei Natural – cada 

grupo social tentou encontrar a técnica social, o estatuto jurídico para obter algo do sonho de 

justiça, que é um dos fins existenciais. E, em cada grupo surgiram as normas com variáveis 

múltiplas. Se se livrar dos delinqüentes foi sempre uma aspiração de todos os povos, e, 

incontestavelmente, uma urgência da própria Lei Natural, todavia em cada lugar, a técnica de 

se livrar dos delinqüentes criou diversificações normativas.  

                                                 
482 Javier HERVADA. Introduzione al  Diritto Naturale. Milano: Giuffrè Editore, 1990. p.144. 
483 “Ad legem naturae pertinent ea ad quae homo naturaliter inclinatur; inter quae homini proprium est ut 
inclinetur ad agendum secundum rationem“. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I - II Q.94, art. 4º. 
484  Jacques MARITAIN. O Homem e o Estado. Rio de janeiro: Agir Editora, 1959, p.108. 
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Foi da evolução dos conhecimentos e da cultura que os homens perceberam como 

um fim existencial fixar uma hierarquia dos fins e dos instintos, de sorte que os bens do 

espírito (a liberdade, a busca da verdade, a manutenção da ordem, o respeito ao bom nome e à 

fama, a liberdade para contrair casamento e constituir família, a categoria de bens jurídicos 

que a ciência designa de bens personalíssimos) se sobrepusessem aos instintos dos mais fortes 

e aos interesses materiais; foi a evolução da cultura que fez o homem descobrir que a 

preservação da natureza é um fim existencial, como também o são a liberdade de crença 

religiosa, a liberdade de expressão artística, finalmente o complexo de bens que 

contemporaneamente constituem o chamado elenco de “direitos fundamentais do Homem”; 

foi urgidos pela própria natureza e inspirados pela própria razão, que os homens se 

movimentaram e promoveram as leis, as organizações políticas e, em nosso século, a 

descoberta de algo que é a mais cristalina manifestação de uma Lei Natural: a dignidade da 

pessoa humana e o direito de todo homem a buscar a plena realização de si mesmo, com a 

correspondente condenação universal de todas as formas de  tirania, de discriminação e de 

tortura. 
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CAPÍTULO 7 

 

FATORES CONDICIONANTES DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA PESSOA 
HUMANA, COMO ESPECIFICIDADE DA NORMA JURÍDICA 
 

 

7.1  Considerações inciais 

 

Pelas considerações desenvolvidas acima, vimos que o direito-norma tem como 

razão de ser promover a perfectibilização da pessoa humana no âmbito da coexistencialidade. 

Vimos também que essa tendência é urgida pelos fins existenciais da natureza humana e que 

essas inclinações estão encravadas  na natureza concreta de cada pessoa, de maneira que, 

deterministicamente é o homem  atraído para conhecer a verdade do que é exterior à sua 

pessoa, bem como,  deterministicamente também, é atraído pelo bem que se lhe descobre nos 

seres que formam a sua coexistencialidade.  

Vimos que a perfeição a que, deterministicamente,  colima o homem, mediante a 

ordem jurídica confunde-se com a conclusão de um processo de perfectibilização, o qual se 

estende por toda a duração do seu viver.    

Resta agora considerar quais os fatores que atuam como determinantes da 

perfectibilização a que o homem se vê direcionado por seu existir.  

Na perspectiva da nossa tese, identificamos  como fatores dessa espécie: 

 1o a sociabilidade (a tendência inata para a vida em sociedade); 

 2o o bem comum (razão de ser da própria sociabilidade);  

3o a dinâmica do livre arbítrio (lei metafísica do agir humano);  

4o os Valores (a condicionalidade da consciência coletiva do homem em face dos 

valores); 

 5º o Poder social.  
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7.1.1 Sociabilidade 

Ai do que está só! - se cair, não tem quem venha 
reerguê-lo. Se dois dormirem juntos, um aquecerá o 
outro; se, porém, estiver sozinho, quem o aquecerá?485. 

Isto quer o amor, isto a piedade, isto quer Deus: não dá 
tudo a todos, para  que ninguém se baste a si mesmo, mas 
necessitem uns dos outros, pois isso faz a convergência 
de todo gênero em um só  grupo486. 

A socialidade – ato para qual, como potência, está ordenada a sociabilidade – 

impõe-se, tanto na ordem lógica como na ordem ontológica, como o primeiro possível  fator 

de perfectibilização da pessoa humana, no plano da intersubjetividade temporal.  

Considere-se, antes de tudo, que, sem a socialização sequer o homem chegaria a 

existir. E uma vez colocado na existência, não fora a sociabilidade e o ambiente de 

socialização em  que se acha envolvido desde os primeiros instantes de vida, nenhum homem 

teria sobrevivido.  

Santo TOMÁS DE AQUINO chamara a atenção para o fato de que ao passo que 

aos animais oferece-lhes a natureza imediatamente a comida, dá-lhes abrigo debaixo da pele, 

provê-lhes elementos de defesa – como os dentes, os chifres – e quando os não faz fortes para  

defender-se  dos  inimigos, dota-os  de  celeridade para fugir – como  é o caso do veado – 

quanto ao homem, este, privado de tais socorros vindos da própria natureza, terá que  prover  

todos aqueles elementos com sua própria atividade; daí se entender por que deveria estar 

dotado  de racionalidade487.   

Conseqüência de tal penúria natural é a convergência para o viver em conjunto e 

nessa convergência se fazer valer a razão. O como encontrar meios de vencer os obstáculos e 

como realizar os mecanismos para atingir a perfectibilização o homem os recebe, não da 

                                                 
485 “Vae soli, quia cum ceciderit, non habet sublevantem se. Et si  dormierint duo, fovebuntur mutuo; unus 
quomodo calefiet?” BÍBLIA: Eclesiastes, 4, 10. 
486 Hoc amor, hoc pietas hoc vult Deus: omnia non dat 

     Omnibus, ut nemo sibi sit satis indigeatque 

     Alter alterius, quae res conjungit in unum Omne genus. –  

Bem-aventurado Batista Mantuano (Spagnuoli 1447-1516), famoso poeta renascentista, cognominado de 
Virgilio Cristão, não só pela identidade de nascimento na cidade de Mântua, como pela produção e arte 
poética.A citação supra, foi tirada da Ecloga V, Candidus, n.59-62. A ERASMO de Roterdam se atribui o 
seguinte depoimento, em carta a Wimpheling:”Malim hemistychium Mantuani quam tres Marullicos myriades”. 
Cf. P.Adalbertus LOKKERS, Ord.Carm. Beati Baptistae Mantuani ex Operibus Anthologia. Zender (Holanda) 
Apud Van Aelst Fratres,Traiecti ad Mosam.MCMXXXVI. p. X e p. 206. 

487 Santo TOMÁS DE AQUINO. De regimine Principum. liv.I, CapítuloI. 
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natureza, mas do viver em sociedade. 

Prosseguindo na explicação da diferença essencial que existe entre o instinto 

gregário dos animais irracionais e a causa específica que faz os homens convergirem em 

sociedade, descreve o Doutor ANGÉLICO:  

 

Têm os outros animais inato o discernimento natural do que lhes é útil ou 
nocivo, como a ovelha que vê, naturalmente no lobo, um inimigo. Há, até 
certos animais que, por aptidão natural, conhecem ervas medicinais e outras 
coisas necessárias à vida deles. O homem, no entanto, possui somente em 
geral o conhecimento natural do que lhe é  necessário à  vida, com o que 
possa chegar, dos primeiros princípios universais ao conhecimento das 
coisas particulares, necessárias à vida humana. Ora, não é possível abarcar 
um homem sozinho todas essas coisas pela razão, daí porque  necessário se 
faz ao homem viver em multidão, para que um seja ajudado por outro e 
pesquisem, nas diversas matérias, a saber, uns na medicina, outro nisto, 
aquele outro noutra coisa488. 

O critério para fundamentar a diferença entre a sociabilidade que congrega os 

homens e a que aproxima entre si animais, como a formiga, as abelhas, por exemplo, 

encontra-o Del VECCHIO na progressividade, que falta nos animais e existe no homem, 

sendo o homem dotado de idéias racionais, abstratas e gerais e de linguagem como 

comunicação de idéias489.  

Complementando a argumentação de Del VECCHIO, escreveu Djacir MENEZES  

que 

a existência humana sempre foi co-existência, e que, somente quando aquele 
com é conscientemente percebido, capitalizado numa experiência 
racionalmente compartilhada, é que se ascende ao nível humano490.  

Não menos congruente a argumentação de MACHADO NETTO, enfatizando que 

a sociedade animal não conhece a cultura, e que, se em a natureza alguma alteração é 

produzida, tal ocorre como efeito de um determinismo instintivo, do que é testemunho a 

historicidade do formigueiro e da colmeia, a mesmice do ninho de João de Barro, que desde 

mil ou milhões de anos não ostentou qualquer alteração. 

 

                                                 
488 Idem ibdem. 
489 Giorgio DEL VECCHIO. Lições de Filosofia do Direito. trad. de António José Brandão, Coimbra: Arménio 
Amado, Editor, Sucessor, 1959, vol. II, p. 222. Cf. também Tristão de Ataíde. Política. s. l. Editor Getúlio Costa, 
1939, p.2. – A tese de DEL VECCHIO vem explicitada por Antônio Luís MACHADO NETO Sociologia 
Jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 1987, 153. 

490 Djacir MENEZES. Tratado de Filosofia do Direito. São Paulo: ed. Atlas, 1980, p. 73. 
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Composto de matéria e de espírito, o homem é levado a sair de si e a comunicar-

se com outros homens, seja para dividir com outros da sua circunstância algo do que possui de 

bom, seja procurando no outro o complemento de sua defectividade. É ponto fundamental da 

metafísica aristotélico-tomista que o bem tende, por natureza, a se expandir, a sair de si: 

bonum  est  sui  diffusivum.   Na  convivência com  os outros, o homem encontra o eco de sua  

voz, a resposta de sua linguagem, a motivação para agir e o estímulo para construir, para  

produzir e para descobrir. 

Oportuna se depara a observação de Louis LACHANCE, ao lembrar que, quando 

se fala de natureza, como fonte e raiz da sociabilidade humana, a tônica recai, não sobre o 

sentido de natureza individual, na medida em que os fatores que nos individualizam têm raiz 

na corporeidade, mas no sentido de natureza especificamente humana, na medida em que os 

fatores que nos tornam especificamente humanos radicam na própria alma. É a título de 

homem, que o indivíduo é social. Não tivesse ele bens espirituais a conquistar, bastar-lhe-ia, 

como é o caso de diversas espécies de animais, viver  em estado gregário491.  

Próprio ainda da espécie humana é a amizade; quando se diz amizade, faz-se 

alusão a um certo tipo de amor que não se confunde com paixão sexual, comum aos brutos e 

aos racionais, mas àquela inclinação instintiva que leva o homem a se sentir atraído pela 

companhia do seu igual, a dividir com ele os seus sucessos, os seus sentimentos e até mesmo 

a sua solidariedade. A compaixão que move o ser humano diante do que sofre, o sentimento 

que induz qualquer um a abrigar e adotar o recém nascido abandonado à porta de sua casa ou 

a socorrer a qualquer pessoa encontrada em perigo de vida, podem ser motivados por 

convicções religiosas, sem dúvida,  mas independentemente disso, aparecem em todos os 

níveis culturais. Da observação desse aspecto da condição humana concluiu Santo TOMÁS 

DE AQUINO que é natural a todos os homens reciprocamente se amarem, destacando como 

prova disso o fato, freqüentes vezes observado, de pessoa,  vir em socorro do necessitado a 

quem nunca viu, qual ocorre quando alguém orienta outrem para evitar o caminho errado 

numa viagem, quando uma pessoa levanta outra ao vê-la caído  ou  noutras circunstâncias 

semelhantes. Atitudes que se explicariam como se todo homem fosse amigo e familiar de todo 

homem.  A tese de HOBBES492, segundo a qual o homem, é por natureza inimigo de outro 

                                                 
491 Louis LACHANCE L’humanisme politique de Saint Thomas D’ Aquin. Paris: Ed. Albert Levesque 
Montreal, Lib. Du Recueil Sirey,1933,  p. 71. 

492  “[...] durante todo o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de manter a todos em 
respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens 
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homem, vem sendo desmentida pelos gestos de magnanimidade que a cada dia se verificam 

ao ocorrer de catástrofes climáticas, (testemunho recente desse comportamento humano 

verificou-se nos últimos dias do ano 2003, quando do terremoto que abalou o Irã, recebendo 

ajuda humanitária de Estados com os quais estavam de relações diplomáticas rompidas, como 

os Estados Unidos), inundações, secas, oportunidades em que populações localizados em 

paralelos os mais distantes levam socorros e ajuda, independentemente de ideologias e 

crenças. 

Consoante conclui Richard E. LEAKEY Roger LEWIN493, orientando-se pelos 

objetos de pesquisa no povo do Lago,  os fatos destroem a tese de Hobbes sobre a origem 

violenta da cidade. Na sociedade Kung San (viveram na África pelo menos 10.000 anos, 

chegando possivelmente até 50.000 anos a.C.) a infância e a velhice estão livres de tensões e 

obrigações. Quando as pessoas atingem os 60 geralmente se aposentam e são alimentados 

pelos restos dos seus dias.  

Louvando-se nos dados resultantes de pesquisas elaboradas por Kropotkin, 

Figuier e Alfred Fouillé e pelo próprio Darwin, Nicola Framarino Dei MALATESTA494 

afirma que por tudo que nos foi possível conhecer da vida pré-histórica, a espécie humana, 

refugiada em cavernas ou cabanas palustres, viveu em solidariedade benévola e cooperante 

desde a  as suas primeiras origens; o estado social é tão antigo quanto os homens. Apoiado em 

pesquisas elaboradas por H. OBERMEIER,  Jean DAUVILLER495 afirma que as sociedades 

paleolíticas conheceram um certo número de regras sociais imperativas que deviam ser 

conservadas necessariamente para a sobrevivência do grupo e a subsistência. 

Sem dúvida os efeitos da maldade de alguns poucos homens  talvez supere os 

efeitos dos atos de magnanimidade praticados por muitos outros; entretanto, o número de 

autores de perversidade, com certeza, não é superior ao número de agentes do bem.  

 

 

                                                                                                                                                         
contra todos os homens”. Thomas HOBBES. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e 
Civil Tradução de João Monteiro e Maria Beatriz da Silva. São Paulo : Nova Cultural 1999, p. 109. 

493 Richard E. LEAKEY – Roger LEWIN. O Povo do Lago – O Homem: Suas Origens Natureza e Futuro.  2. 
edição. Brasília: Editora UNB, 1978, p. 96. 

494 Nicola Framarino Dei MALATESTA. A Sociedade e o Estado. Introdução Sociológica ao Estudo do Direito 
Público. Campinas/SP,  Editora LZN, 2003, p.20. 

495 Jean DAUVILLER. Droits de l´antiquité et sociologie juridiqué. Paris: Melanges Henri Levy Bruhl, Sirey, 
1959, p.351.  
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O extermínio de 130.000 pessoas em Yroshima não foi efeito da ação criminosa 

de 130.000 pessoas, mas de um so homem, o presidente norteamericano Truman. No mundo 

atual organizações filantrópicas se espalham por todos os continentes. A título de amostra 

pode-se apenas aludir aos milhares de crianças que no mundo inteiro são atendidas por 

milhares de voluntários que se dedicam à Pastoral da Criança; outros muitos, em todas as 

partes onde a Igreja católica floresce exercitam a Pastoral Carcerária, destinada a propugnar 

pelos direitos da pessoa do preso; outros milhares de voluntários percorrem os bairros mais 

pobres da periferia das grandes cidades e mesmo do Brasil Central levando as práticas de 

defender a saúde, através de programas da Pastoral da Saúde; bastaria lembrar os milhares de 

pessoas que o uso do soro caseiro, ensinado pelos voluntários da Pastoral da saúde, no 

Nordeste brasileiro, preservou do cólera. A Associação dos Alcoólatras Anônimos, formada 

pelos ex-dependentes do álcool reúnem-se com freqüente habitualidade, tentando auxiliar os 

viciados a se recuperarem do vício. Os Samaritanos, organização de anônimos, que mantêm 

um serviço de atendimento telefônico visando demover, com sugestões otimistas, os 

deprimidos tendentes ao suicídio. Os sertões brasileiros estão pontilhados de casas de órfãs 

deixadas pelos beneméritos missionários que trabalharam, apenas por amor, numa época em 

que as imagens televisionadas não bafejavam qualquer tipo de vaidade. As Casas de 

Misericórdia, instituição secular, também da Igreja Católica, disseminadas no continente 

europeu e no Brasil são abrigos para os pobres que não podem se tratar de enfermidades. As 

Sociedades de São Vicente de Paula, instituídas pelo médico Antoine Fréderic OZANAM 

(1813-1853) tiveram também sua época de profícua utilidade em favor dos pobres e ainda 

hoje distribuem auxílio material e espiritual aos necessitados. Poder-se-ia ainda fazer 

referência àqueles que, numa dedicação heróica, oculta e de toda a vida, se dedicaram aos 

pobres, como Tereza de Calcutá, Irmã Dulce no Brasil. O juiz e advogado cearense, Pe. José 

Antônio de Maria Ibiapina (1806-1883), que durante 28 anos (1855-1883) percorreu 601.758 

quilômetros (7,07% do total do Brasil: Piauí, Ceará Rio Grande do Norte Pernambuco e 

Paraíba) onde deixou espalhadas 28 casas de caridade e educandários, 18 açudes e 9 hospitais 

destinados aos carentes496.  

Os países marcados pela miséria e pelos efeitos de guerra civil, sobretudo na 

África, estão  invadidos  por  uma  onda  de médicos voluntários e anônimos, levando lenitivo  

 

                                                 
496 Celso MARIZ.  Ibiapina  um apóstolo do nordeste. João Pessoa: Editora UFPB. Reprodução Facsimilada da 
edição de 1942. – 1980. 
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aos pobres que não podem pagar serviços médicos. Até mesmo a intensidade com que se vem 

promovendo o reconhecimento e concretização dos direitos Humanos, a partir do segundo 

após-guerra, também é inspirada pela tendência natural do homem para ajudar os outros 

homens. Segundo a teologia católica, a graça sobrenatural não destrói, mas aperfeiçoa a 

natureza: gratia non destruit, perficit naturam. Na verdade o homem é por natureza amigo de 

outro homem e  os casos de perversidade são mais conhecidos precisamente em razão de que 

ferem a sensibilidade e se tornam mais comentados pelo noticiário do que os atos de 

solidariedade que fazem parte do cotidiano. 

Se guerras cruéis irrompem em todos os séculos, como conseqüência da 

imposição de minorias que assumem a direção das forças públicas, espalhando a devastação, o 

fenômeno contemporâneo do voluntariado exercido por profissionais de diversas profissões, 

bem como os esforços pacifistas que a tecnologia da comunicação tornou mais contagiantes 

permitem confirmar o que o Doutor Angélico na esteira das observações feitas por 

ARISTÓTELES, dizia que .é próprio da amizade congregar497. E que todo homem é, por 

natureza, amigo de todo homem, por um certo amor geral498.  

Dir-se-á com LEVINAS, que “o em-si do ser persistente-em-ser supera-se na 

gratuidade do sair-de-si-para-o-outro no sacrifício ou na possibilidade do sacrifício, na 

perspectiva de santidade499. 

Corroborando a necessidade de um elemento de natureza moral ou espiritual, 

escreveu BUBBER que a verdadeira comunidade nasce do fato de que as pessoas têm 

sentimentos umas para com as outras (embora não possam, na verdade, nascer sem isso) ela 

nasce de duas coisas: de estarem todas em relação viva e mútua com um centro vivo e de 

estarem unidas umas às outras, em uma relação viva e recíproca“500. 

 

 

                                                 
497  Santo TOMÁS DE AQUINO. Contra Gentes, L.III, c.117; e Expositio in  VIII Phys.,Aristotelis  lect.1, 
n.969. 

498 “Ad secundum dicendum quod omnis homo naturaliter omni homini est amicus quodam generali amore: 
sicut etiam dicitur Eccli. 13 (19) quod omne animal diligit sibi simile. Et hunc amorem repraesentant signa 
amicitiae quae quis exterius ostendit in verbis vel factis etiam extraneis et ignotis” .Summa Theol.  Q.114 
art.1o,ad.2um. 

499 Emmanuel LEVINAS Ensaios sobre a Alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997, p.19. 
500 Martin BUBBER. Eu e Tu.  2a edição revista, trad. de Newton Aquiles von Zuben São Paulo,: Cortez & 
Moraes,  1979, p. 53. 
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Em suma: com Louis LACHANCE concordamos que “todos nós possuímos um 

fundo inato de filantropia, de humanidade, de cortesia, de civilidade501. 

Daí se explicar o instinto de vinculação social como um dos mais fortes na 

natureza humana, precisamente porque, se se não satisfazem as suas exigências, nenhum dos 

outros instintos satisfaz ao homem. “A necessidade de complementação do homem aparece – 

segundo observa MESSNER – no fundo de todas as manifestações de sua natureza, 

possibilitando à razão do homem chegar a uma ordem de ser social que preenche a finalidade 

dessa complementação502. 

O existir do homem é, pois, um existir-com, um existir-propter,  isto é, um existir 

em busca de perfectibilização indefinida, um existir-interdependente503. É válido concluir 

com palavras de Sergio COTTA: “A coexistência não é, pois, um fato ocasional e evitável, 

bem, pelo contrário é a expressão de condição ontológica (natural)”504. 

O ser animal político e social é, destarte, um modo de existir, próprio do homem, 

tanto assim que, se houvesse algum homem que se não sentisse inclinado por natureza a se 

unir e a conviver com seus semelhantes, ou teria uma natureza superior aos homens ou uma 

natureza infra-humana, feroz e perversa, qual ocorre com aqueles pássaros destituídos de 

impulsos sociais e que atuam como aves de rapina, Talvez com certo grau de hipérbole, se 

dirá com o Padre Ismael QUILLES, que “lo social no es mera consecuéncia metafísica de la 

persona humana, sino que es su eséncia misma”505, concordando nesse ponto com Christophe 

GRZEGORCZYK de que “o homem é social, visto que é homem“ e que “ sociabilidade faz 

parte da sua própria definição”506. 

Com certeza, não corresponde à realidade “social  concreta” dentro da qual nos 

envolvemos todo dia, a concepção de  sociedade, como sistema estruturado de ação que exclui 

do sistema social o homem concreto, o qual passaria, nessa mesma ótica, analiticamente a 

                                                 
 

.501 Louis LACHANCE L’Humanisme politiquede S. Thomas d´Aquin. Veme. Paris: Ed Sirey, 1964, p.216. 

502 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no Mundo Moderno. São Paulo: Editora Quadrante, 
s.d. p.128. 
503 Lembra L.Cabral de MONCADA, em sua Filosofia do Direito e do Estado, vol. 2 – Doutrina e Crítica. 
Coimbra Editora, p. 267, que JASPER já enfatizara que ser é ser-com-outro “ sein ist mit-sein, aspecto que foi 
retomado por Heidegger e por Levinas. – “O ser-com é um constitutivo existencial do ser no mundo”. 
504 “la coesitenza non è perciò un fatto occazionale ed evitable, è invece l’expressione di condizione ontologica 
(naturale). Perchè il Diritto. Brescia: Editrice La Scuola, 1979, p.32 
505 Ismael QUILLES. La Persona Humana.  Buenos Aires:, Ediciones De Palma, 4a edición, 1980, p.399. 
506 “[...]  l’homme est social, puisqu’il est homme”,  e que “ sociabilité appartient a sa definition même”  
GRZEGORZYK. La Théorie Générale des Valeurs et le Droit, Paris: L.G.D.J., 1982, p. 189 
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fazer parte do seu mundo circundante507.Mais coerente com a experiência social se dirá que a 

socialidade jorra do próprio cerne da natureza a que, num ato segundo e num estágio superior 

de desenvolvimento atinge a forma de solidariedade superior que é a sociedade política508. 

 

7.1.1.1  Elementos constitutivos  de uma sociedade 

 

A socialidade do homem509 se manifesta em múltiplas modalidades: em 

associações comerciais, em clubes desportivos, em sociedades acadêmicas, culturais ou de 

lazer, até em associações de  culto e de religião. Todas essas modalidades de agrupamento 

permitem constatar um movimento centrípeto de muitos indivíduos em  busca de algum ou de 

alguns fins  específicos,  determinados: seja  o  fim  de  obter  lucros,  seja  o de vencer  

competições lúdicas, o de investigar os fenômenos da natureza, etc., objetivos que, de modo 

isolado, não podem ser atingidos ou,  apenas o são precariamente. 

É fácil constatar, em segundo lugar, que interessa a cada um dos que integram 

uma sociedade, não só a conquista do objetivo determinado, não só o marchar do desejo em 

busca dos fins objetivados, mas também dispor de meios com que manter  a expectativa, bem 

como a decisão de que cada um dos que se procuram, reciprocamente comprometem-se a 

adotar condutas adequadas a possibilitar a realização  dos objetivos escolhidos. Equivale 

dizer: a decisão por  atingir  fins  que, consoante a perspectiva dos integrantes do grupo, 

apenas societariamente são atingíveis. Essa decisão comum faz surgir uma cadeia de  normas 

que amarram, pelo consenso permanente e habitual, todos os integrantes do grupo e, 

concomitantemente, dá nascimento a uma fonte de energia generalizada, fonte de coerção que, 

tanto estabelece os rumos que podem levar  aos fins colimados, como também impõe as 

técnicas aptas para obter, com ou sem subordinação espontânea, a efetivação dos  

compromissos normados.Como elementos fundamentais de uma sociedade qualquer foram 

enumerados por  Luigi TAPARELLI d´AZEGLIO: a) unidade de  fim, b) unidade  de 

conhecimento e c) unidade de intenção, de tal sorte que, faltando qualquer desses elementos 

não se forma uma sociedade.  

                                                 
507 Niklas LUHMAN. Legitimação Pelo Procedimento.  Trad. de Maria da Conceição Corte Real, Brasília: 
1980, Ed. Universidade de Brasilia, p. 3. 
508  Louis  LACHANCE. L’Humanisme Politique S. Thomas d´Aquin. Vème. Paris: Ed Sirey, 1964, p.210. 
509  Referimo-nos até agora à sociabilidade como a propriedade do ser humano destinado a 
convergir para o existir social; falamos agora em socialidade, como a condição concreta da pessoa humana que 
se atualiza em diversas manifestações de coexistência. 
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Fazei de conta – argumenta o autor citado por F. OLGIATI – que cinqüenta 
eruditos queimam as pestanas para interpretar um papiro. Se, todavia, para 
isso não unirem suas vontades, manifestando reciprocamente  suas 
intenções, de modo que resulte daí um intento comum, ninguém dirá que  
entre  eles  se formou alguma sociedade510.  

Todavia, não se dirá que seja  suficiente essa tríplice  unidade – de fim, de  

conhecimento e  de  intenção – considerada  por Taparelli d`AZEGLIO. Um quarto elemento 

se verifica em toda sociedade, e sem ele também se não constitui sociedade alguma: a atuação  

de um  núcleo  de  poder  que  conglutine  a  unidade  de  ação e de energia  normativa dos 

integrantes do grupo. 

Neste sentido, disse Henri COLLIN que sociedade existe quando se verifica uma 

união estável de muitas pessoas conspirando para um fim comum, sob a direção de uma 

autoridade511. Mais do que união estável, melhor se dirá que a sociedade é a “unidade” que 

“resulta da união” estável de muitas pessoas, subentendido que a estabilidade da união assenta 

sobre a identidade de valores, sobre o consenso em torno de regras jurídicas, tudo isso 

informado por uma energia coletiva, aquilo que em linguagem de STAMLER se diria “querer 

autárquico vinculante”512. 

 

7.1.1.2 Sociedade e sociedades 

 

Compreendemos sem  dificuldade o que  seja  uma  sociedade dentro do teatro da 

convivência humana; destarte não será difícil explicar o que se deva entender por “a  

sociedade brasileira,” por uma “sociedade de ex-alunos”, por uma “associação de moradores 

do bairro”, ou uma “sociedade mercantil”, etc. Também não existe dificuldade  em  se  

constatar  que na  sociedade  se  efetua  um complexo de relações  ligando  os  homens entre 

si. Todavia, a dificuldade em se tentar explicar o conceito de   sociedade surge, quando 

afirmamos, por exemplo, que “na sociedade” aprende o  homem  a dominar seus instintos, 

descobre “na sociedade” os  sinais de comunicação, encontram os meios para desenvolver as  

suas potencialidades,  ou  que é  do interesse da sociedade “que seus membros adquiram uma 

maneira de vida uniforme, pelo  menos, em relação àquilo que toca intimamente o objetivo” 

                                                 
510  Taparelli D´AZEGLIO Saggio Teoretico di Diritto Naturale. Roma: Edizioni La Cività Cattolica, 1949, p. 
304. – Cf. Francesco OLGIATI. El Concepto de Juridicidad en Santo TOMÁS DE AQUINO. Pamplona: 
EUNSA, 1977, p. 191. 
511 Cf. Henri COLLIN. Manuel de Philosophie Thomiste. Paris: Librairie P. Téqui, 1949, t. II, p.319. 
512 Rudolf STAMMLER.  Tratado de Filosofia Del Derecho. Madrid: Editorial Reus, 1930, p.241. 
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ou que “seja atividade  fundamental da sociedade dos homens transformar  o indivíduo em 

pessoa humana”513,  ou ainda, quando afirma ROUSSEAU que o homem nasce bom, a 

sociedade é  que o corrompe514. Semelhantes sentenças levam-nos a fixar bem a evidência de 

que “há  sociedades”,  e que há “a Sociedade”.   

Sociedades, no sentido em que consideramos no início do parágrafo precedente, 

são formadas pela atração de um  fim  comum, determinado e específico, livremente 

escolhido e procurado por pessoas identificadas pelo mesmo interesse particular. Entretanto, 

há dois tipos de sociedades, cuja finalidade não depende da vontade dos indivíduos, mas que 

aparecem como produto de leis racionais do ser humano. Uma dessas sociedades é a família, e 

a outra, o Estado; uma e outra concebidas unicamente em função da própria finalidade 

intrínseca do homem515.  

Efetivamente, se o homem não é, por  natureza,  chamado  a entrar  numa  

sociedade anônima, ou no Rotary Clube, ou na Igreja Católica516, o homem  tem o seu 

nascimento condicionado  a  uma  sociedade originária – a família – e, logo em seguida, é  

necessariamente, nem sempre espontaneamente, agregado a uma sociedade mais ampla, o 

Estado, ou, como designavam os antigos, a Cidade. Na verdade, – como já  observara Santo 

TOMÁS DE AQUINO –  o homem carrega, por natureza, uma inclinação para viver em 

cidade517.  

Comentando a citação, argumenta OLGIATI: 

O ser humano, em virtude de sua  própria natureza, não por deliberação 
arbitrária dos indivíduos, tende a formar a família e o Estado. Ambos se  
justificam racionalmente, na finalidade intrínseca  da pessoa humana. A 
família e o Estado não dependem, para existir, das deliberações de uma 
assembléia, do capricho ou da vontade de quem participa num livre contrato  
social, mas  das próprias leis do ser518. 

                                                 
513 Claúdio SOUTO. Explicação Sociológica – Uma Introdução À Sociologia. E.P.U. 1985, p.101. 
514 “[...] o homem é naturalmente bom – o que, pois, poderá tê-lo depravado a esse ponto senão as mudanças 
sobrevindas em sua constituição, os prrogressos que fez e os conhecimentos que adquiriu? Por mais que se 
admire a sociedade humana, não será menos verdadeiro que ela necessariamente leva os homens a se odiarem 
entre si à medida que seus interesses se cruzam, a aparentemente se prestarem serviços e a realmente se 
causarem todos os males imagináveis.” Jean Jacques ROUSSEAU. Discurso sobre  a Origem e os Fundamentos 
da Desigualdade entre os homens. Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultiural. 1999, 
p.127. 
515 Francesco OLGIATI. El concepto de juridicidad en San TOMÁS DE AQUINO. Pamplona:Ediciones 
Universidad  de Navarra, S.A. 1977 p. l76. 
516 O chamamento para ingressar na Igreja de Cristo é hipótese que ocorre na esfera da intervenção sobrenatural 
e no plano da destinação eterna da pessoa: aqui a graça divina, dom gratuito do Espírito Santo, atinge alguém e o 
conduz para a fé. 
517  Santo TOMÁS DE AQUINO. “homo habet naturalem inclinationem ad hoc ut vivat in civitate  Summa 
Theol. I-II, Q. 94, art. 2º. 
518 Francesco OLGIATI. El concepto de juridicidad en San TOMÁS DE AQUINO. Pamplona:Ediciones 
Universidad  de Navarra, S.A. 1977,  p.174. 
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A sociedade política, designada Estado, como ambiência existencial do homem, 

consiste num conjunto de círculos sociais concêntricos, dos quais o mais íntimo é a família, ao 

redor da qual outros círculos se fecham, determinados por  objetivos particulares específicos, 

tais como o sindicato, a escola, o partido político, a Igreja519. 

 

7.1.1.3 Sociedades perfeitas e imperfeitas 

 

Comparando-se a sociedade política com outras espécies de sociedade, 

verificamos que, enquanto nas demais sociedades o homem converge a fim de obter alguns 

bens adequados a viver melhor, o Estado é a sociedade para qual os homens convergem, 

visando  nele, ou  por meio dele, obter tudo quanto for necessário para  viver e para viver 

bem, o que não é possível encontrar nos demais grupos associativos. Neste sentido escreveu 

Santo TOMÁS, que o Estado  é  “em  sua  ordem”520, uma sociedade perfeita, na medida em 

que nele se encontra tudo o que é suficiente para o viver humano. Daí que a cidade é 

composta de muitos cidadãos, num dos quais é exercida  a arte fabril, noutro a arte de tecelão, 

e assim por diante521. Referia-se o Aquinatense àquilo que em termos sociológicos se designa 

como divisão de trabalho. O critério, pois, segundo o qual se dizem imperfeitas as demais 

sociedades, é o critério da subordinação e insuficiência relativamente aos meios ordenados ao 

fim geral, a que o homem se ordena e a subordinação à eficiência da cidade, como condição 

para atingir os fins particulares, de que resultam as sociedades, como partes que são da 

cidade. 

Da sociedade  familiar não se poderá dizer  que  seja  uma sociedade  perfeita,  

porque certas necessidades não  podem  ser atendidas por uma só família, mas apenas por uma 

comunidade de famílias. Necessidades dessa espécie são a debelação de uma epidemia, a 

defesa contra uma enchente ou uma seca, a manutenção da ordem contra os sediciosos, a 

distribuição dos  serviços  gerais  essenciais,  a  defesa dos costumes, a geração e a gestão de 

bens econômicos como infra-estrutura de uma coexistência estável, a segurança dos 

indivíduos e, sobretudo, a regulação de normas visando a convivência duradoura e pacífica.  

                                                 
519 Cf. Tristão de ATAÍDE. Política.  Rio de Janeiro: Editor Getúlio Costa, 1939, 3a  ed. p. 81. 
520 Destacando que o Estado é uma sociedade perfeita “em sua ordem”, deixa o santo Doutor entender que, na 
ordem do plano sobrenatural, a Igreja é, como é o Estado na ordem temporal,  uma sociedade perfeita, nela 
encontrando o homem  todos os  recursos  e  meios deixados por Cristo  para  atingir  o  fim sobrenatural. 

521  Santo TOMÁS DE AQUINO. Comentário à Política. L. I, n.1. 
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No ensinamento do Aquinatense, comentando Aristóteles, a cidade é feita  

originariamente para que os homens encontrem o  suficiente para  poderem viver, resultando, 

como conseqüência, que  os homens possam, não apenas viver, mas viver bem, na medida em 

que pelas  leis  da  cidade a vida dos homens é  regulada  para  as virtudes522. 

Das premissas acima expostas depreende-se que o caráter de “perfeição” que se 

atribui à instituição da cidade, comparada com a instituição da  outra sociedade, a família,  

reside  em  dúplice fator: de um lado, a coordenação superior dos esforços de todos os 

membros e de todas as instituições criadas no âmbito da cidade e, de outro, a  possibilidade do 

aparecimento das virtudes, ensejadas pelas  leis.  

Na verdade, as leis são mecanismos essencialmente privativos da cidade e não das 

famílias, e sem  um mínimo  de virtudes – que é a finalidade precípua das leis – a convivência  

política não subsiste523. 

Não obstante se possa, a respeito do gênero humano como tal, da humanidade em 

si mesma,  embora em sentido analógico, designar de família ou raça humana, na verdade não 

existe um fim específico, que seja comumente perseguido por todos os agrupamentos 

nacionais, como também não existe,  uma autoridade criada para coordenar as condutas de 

todos os homens, independentemente das diferenciações étnicas, culturais e dos interesses 

regionais . 

 

7.1.1.4  Natureza da sociedade 

 

A doutrina sobre a natureza da sociedade tem se bifurcado em duas grandes 

correntes: uma, conhecida como  mecanicista, sustenta que a  sociedade  nada mais é do que a 

soma  de  indivíduos,  um aglomerado  de partes que permanecem separadas e distintas entre 

si ou, como, mero  complexo  de relações entre  indivíduos  que  se influenciam  uns  aos  

outros, como se  fossem  coisas  físicas,  através  de  movimentos  de    ação e    repulsão,  

organizando-se     mutuamente      numa    unidade,     como     partes     de   um    mecanismo,  

ou,     mero  fluxo      de   aconteceres,    simples       interdependência    processual   entre   

                                                 
522 Santo TOMÁS DE AQUINO. Comentário à Política. L. I, n.1. 

523 Cf. Eustaquio Galán GUTIÉRREZ.  La Filosofía Política De Sto. TOMÁS DE AQUINO. Madrid: Editorial 
Revista de  Derecho Privado,  s.d.p. 27. 
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indivíduos isolados524.  Dentro da mesma ótica, a sociedade não passa de um grupo, derivado  

de  um acordo  de  vontades de membros  que  buscam, mediante vínculo associativo, um 

interesse comum, impossível de obter-se  pelos esforços  isolados  dos indivíduos. O 

fenômeno social fundamental seria, à luz dos princípios mecanicistas, reduzido, em última 

análise, a uma simples variedade  da grande lei de gravitação universal. Assim se conceitua o 

Estado como puro resultado de um contrato social525 e se justifica o individualismo inerente à 

teoria da vontade geral de Jean Jacques  ROUSSEAU526. 

Denomina-se orgânica a doutrina que, identificando uma analogia entre o 

organismo biológico e o todo social, considera a sociedade como um verdadeiro  corpo social. 

Assim como, na ordem biológica, organismo é um ser corpóreo, dotado de um  princípio 

interior  de vida e de ação, através  do qual todas as partes  se orientam,  nas respectivas  

funções, para o fim imanente ao  todo, de  igual maneira, a sociedade é um corpo formado 

pelas relações e interações  de todos os seus membros, impulsionados  por  um princípio  de 

vida intrínseco, precisamente a sua causa final,  princípio  que liga   aquelas relações e ações a 

um processo vital unitário, com a diferença de que os membros do  corpo social,  dotados  que 

são de autodeterminação, têm cada um seu  fim próprio e harmonizam esse fim com  o  fim  

comum  do todo. Como conseqüência dessa autodeterminação dos membros do corpo social, 

formam-se dentro dele organismos menores que, em realizando os fins próprios, estão 

colaborando na realização do fim comum do todo. Olhando por essa ótica, visualiza-se a 

sociedade como uma realidade diversa das individualidades que  a  integram:  cada membro 

da sociedade é um ente, um indivíduo, mas o todo também é  um  ente, não, de certo, um ente 

físico, individual, porém  um ente  moral, consistente numa unidade de ordem, tal como expôs 

com meridiana clareza Santo TOMÁS DE AQUINO527. Na verdade, diz ele que “o nome 

coletivo implica duas noções, a saber, pluralidade de supostos e uma certa unidade, a saber, 

                                                 
524 Tal entendimento sobre a natureza da sociedade teria sido, consoante informa ZIPELIUS, externado por  
Von Wiese (Allgemeine Soziologie, 1966, p.102). Vide de Reinhold ZIPPELIUS. Teoria Geral do Estado,  2a – 
edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 27. 

525Cf.Francesco OLGIATI. El concepto de juridicidad en San TOMÁS DE AQUINO. Pamplona:Ediciones 
Universidad  de Navarra, S.A. 1977, p.172. 

526 “Enquanto sujeito a tais convenções, não obedecem a ninguém, salvo à sua própria vontade” Jean Jacques 
ROUSSEAU.  O Contrato Social ou Princípios do Direito Político. Tradução de Pietro Nasseti Texto integral. 
São Paulo: Martin Claret. 2003, p.45.  

527 “Sciendum est autem, quod hoc totum, quod est civilis multitudo, vel domestica familia, habet solam 
unitatem ordinis, secundum quam non est aliquid simpliciter unum.” Santo TOMÁS DE AQUINO  Expositio in 
in decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, lib.I, lec. Ia. 

   “Quia esse unum secundum ordinem non est esse unum simpliciter, cum unitas ordinis sit minima unitatum.”  
Santo TOMÁS DE AQUINO Summa contra Gentes, lib. II,  Capítulo 58. 
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ordem de algo, e que povo é uma multidão de homens, compreendidos dentro de uma certa 

ordem”528.  

Já uma variante desse pensamento, a corrente designada de organicista, 

ultrapassando os  limites  de  mera  analogia  entre  organismo biológico  e organismo social, 

passaram a admitir uma  verdadeira univocidade entre as duas realidades, individual e social, 

que é sempre pluriindividual. Assim, na maneira de ver de SPENCER529, os grupos nascem e 

crescem, segundo uma mesma lei geral da evolução, passando do homogêneo ao heterogêneo, 

do mais simples ao mais complexo, estrutural e funcionalmente.  Numa perspectiva como 

essa, se chega a afirmar que o organismo social se reproduz, que os povos dão origem a novos 

grupos e povos e que, seguindo a mesma sorte do ciclo biológico, o organismo social também 

se desintegra e morre530.  

Ainda nesta linha de univocidade, consoante descreve PEDRO CALMON531,  o 

Estado é um super-ser, com os seus órgãos, necessidades biológicas, fisiologia própria e 

moléstias, à semelhança da natureza animal. Os indivíduos seriam músculos do Estado, o qual 

tem alma (a religião e a cultura), discernimento (o governo), braços (o funcionalismo), pés (o 

comércio, o trabalho), aparelho  digestivo (a economia), sistema circulatório (produção e 

consumo), entidade moral e física (a pátria e o território), saúde (a paz), doenças (as crises, os  

paroxismos, a curva biológica, do nascimento à ruína, a morte, na  perda  da  inauferível  

unidade  vital).  

Debaixo dessa ótica, o indivíduo não tem sentido algum fora da sociedade, tanto 

quanto não tem a rima destacada do verso. Em certo sentido, organicista foi ARISTÓTELES 

ao ensinar que o homem pertence ao Estado, tanto quanto os seus  membros  lhe pertencem. 

Organicista foi HEGEL  ao ensinar que 

                                                 
528 “Nomen collectivum duo importat, scilicet pluralitatem  suppositorum et unitatem quamdam, scilicet ordinis 
alicuius. Populus enim est multitudo hominum sub aliquo ordine comprehensorum.”  I Santo TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theol.Pars, Q. 31 art. 1o ad 2um.  

529 “Les parties qui subviennent à l´alimentatipon dans un corps vivant, et celles qui exercent des industries 
productives dans un corps politique, constituent, dans les deux cas, le système de soutien. Dans l´appareil 
digestif d´un animal les substances étrangères servant à la nourriture, sur lesquelles opère sa partie interne, 
déterminent les caractères géneraux et spéciaux de cette  partie interne. Il en va de même pour l´appareil 
industriel d´une société; des activités et ses structures corrélatives sont déterminées par les minéraux, les 
animaux et les végétaux, avec lesquelles ses traveilleurs sont en contact; et ses industries spéciales sont 
déterminées par les différences des produits locaux auxquelles elles se rapportent.”  Résumé de la Philosophie de 
Herbert SPENCER, par F. Howar COLLINS Précedé d´un Préface de M. Herbert SPENCER, trad. français par 
Henry de Varigny. Paris: Ancienne Librairie Germer Baillière & Sie. Félix Alcan Éditeur. 1891., 393. 

530 Cf. Pe. Fernando Bastos ÁVILA. Introdução a sociologia. IEPS. Rio de Janeiro: Editora Agir, 1962, p.136. 

531 Cf. Pedro CALMON. Curso de Teoria Geral do Estado. 6ª ed.  Rio  de  Janeiro: Editora Freitas Bastos, 
1964, p. 54. 
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o Estado, como realidade em acto da vontade substancial, realidade que esta 
sempre adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional 
em si e para si: esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel, 
nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui 
um direito soberano, perante os indivíduos que em serem membros do 
Estado têm o seu mais elevado dever532.  

Não cabe aqui debater a questão sobre se o Estado é uma contingência dos tempos 

modernos533. Conceituamos o Estado como forma de organização social, na qual um poder 

central e soberano regula, mediante ordem jurídica superior, as condutas dos integrantes do 

grupo, na promoção do bem comum. Entendemos, também, que não existe diferença essencial 

entre as organizações políticas das sociedades primitivas e as organizações dos Estados 

modernos. Onde quer que se verifique a convergência de muitas famílias ou grupos 

populacionais, em torno de um centro de poder soberano regulando, mediante normas – 

consuetudinárias ou legisladas – as condutas dos integrantes do grupo na busca de condições 

para viver melhor, constatamos a existência de uma comunidade política, juridicamente 

organizada.  

A controvérsia levantada em torno da existência ou não existência do Estado nas 

idades medieval e antiga, bem como a hipótese do seu desaparecimento em tempos futuros, 

parece reduzir-se a uma questão mais de palavras que de realidade. Verifica-se, à primeira 

vista, a dificuldade de se evitarem expressões como “estado antigo, estado medieval, estado 

do futuro” e como se há explicaria a que categoria política se haverão de enquadrar uma 

organização de poder e de normas jurídicas, qual existiu em diferentes épocas e lugares, como 

na Pérsia, China, Sumérios, Assírios, Caldeus, Hebreus,  Gregos, Romanos, Germanos, 

Francos, Godos, Visigodos, povos que demonstraram em períodos mais longos menos longos, 

em épocas diversas, superioridade militar e econômica em face de outros. Como explicar as 

organizações político-militares de Celtas, Gauleses, Cartagineses, que sustentaram contra as 

famosas legiões de César longa e difícil guerra? Como explicar Tróia, cuja defesa contra as 

milícias gregas ensejaram o aparecimento das imortais epopéias decantadas por Homero (na 

Iliada) e Virgílio (na Eneida)? 

 Sem dúvida, não há como ignorar que em qualquer  ajuntamento humano, 

                                                 
532 George Wilhelm Friedrich HEGEL. Fundamentos da Filosofia do Direito. (n.258), p.301- No mesmo 
sentido, o seguinte trecho do mesmo número: “Se o Estado é o espírito objetivo, então só como seu membro é 
que o indivíduo tem objetividade, verdade e moralidade. A associação, como tal, é o verdadeiro conteúdo e o 
verdadeiro fim, e o destino dos indivíduos está em participarem numa vida colectiva”. 

533  Em defesa da posição sobre a modernidade da instituição Estado, vide artigo de IVO DANTAS   O Direito 
Constitucional e o Estado. In Revista da AMATRA VI, Ano II, vol. 4, fev. 1998, pp. 42-50. 
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organizado em forma de sociedade, se verifica uma ordem normativa, uma consciência de 

normatividade efetiva e coercitiva em torno de valores e técnicas de disciplinamento e um ou 

mais núcleos de poder. Já Miguel REALE observou que  “organizar-se é constituir-se com um 

poder social e que todo grupo social é uma organização de poder534.  

No que se refere à existência de Estados na antiguidade, aceitamos como válida a 

observação de Celso de Albuquerque MELO de que na antiguidade haveria não apenas 

Estados, como ademais, relações de direito Público.  Consoante informações do referido 

autor, já no ano 3.100 A.C. foi celebrado um tratado entre Ennatum, senhor da cidade-Estado 

de Lagash e os homens de UMMA, duas cidades na Mesopotamia, cujas fronteiras seriam 

decididas por arbitragem do Rei de Kish, Meslin; de Ramsés II, rei do Egito, Estado, onde já 

existia uma chancelaria se ocupando na correspondência diplomática, sabe-se que firmou um 

tratado com o rei dos Hititas, Hattisuli, pondo fim à guerra da Síria (1291 A.C.). Na Índia, no 

século II A.C, o Código de Manu,  propunha normas  sobre diplomacia, sobre a guerra, 

proibindo o uso de armas pérfidas, sobre ataque a homem desarmado, proibindo dizimar os 

civis (agricultores), as plantações e as moradias. Na China, no ano 722-481, a guerra só 

poderia existir entre Estados iguais e não entre Estado feudal e seus dependentes, nem entre 

Estados chineses e bárbaros. Entre os judeus são conhecidas as negociações diplomáticas 

entabuladas pelos embaixadores dos Macabeus com  os romanos no II século a.C..  

 A polêmica tem sido colocada em torno do fenômeno chamado soberania – que 

por sua vez carrega a ambigüidade de ser entendida, ora como unicidade de núcleo de poder 

interno, ora como independência em face do poder externo. Difícil, senão impossível, parece 

que um numeroso agrupamento de pessoas, possa coabitar num mesmo território, ou mesmo, 

nomadicamente conviver, porém, aglutinado em torno da divisão de trabalho, sem que se 

tenha atingido um estágio de ordem normativa, estabilizada  por um núcleo de poder 

regulador. 

O que, de certo, não é impossível de se verificar é a multiplicidade de agentes do 

poder, dentro de um mesmo grupo político. Isso, porém, em nada compromete a unicidade de 

ordem normativa política. Antes, multiplicidade de agentes de poder raramente deixou de 

existir nas organizações estatais, não excluídas as contemporâneas. No Estado moderno, 

organizado sob o princípio do monopólio do poder, o exercício do poder tem sido repartido, 

não só pela aplicação da teoria montesquieuneana da chamada divisão de poderes, como 

                                                 
534 Miguel REALE.  Teoria do Direito e do Estado.  São Paulo: Edição Saraiva, 1984, p.113. 
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também  pela repartição de competências, que caracteriza os Estados federativos. Não é de  

todo impossível a ocorrência de crise institucional, em que se discute sobre qual o órgão de 

poder que deverá decidir no caso. Exemplo de semelhante crise encontramos no seguinte 

episódio da história do Brasil. No dia 18 de setembro de 1981, o Presidente da República, 

Gen. João Batista Figueiredo, foi acometido de mal súbito (enfarte do miocárdio), ficando 

impossibilitado, tanto de agir, como de tomar consciência de seu impedimento. Naquele ictu 

oculi, em que o Estado não podia ficar sem o comando e sem a representatividade, e não se 

previa no texto constitucional, a quem competiria declarar o impedimento, um poder, não 

previsto constitucionalmente, apareceu: o chefe da casa civil, ministro Leitão de Abreu,  

convocou o vice-presidente Aureliano Chaves para substituir o Presidente da República 

impedido535. 

 Na organização política da idade média,  o cidadão se via subordinado a vários 

núcleos de poder, a ponto de HELLER536 referir-se a uma poliarquia: nos crimes de natureza 

religiosa,  a religião constituía, tal como na polis helênica e no império romano, um poder 

jurídico, o cidadão era julgado pela autoridade eclesiástica; nos crimes de ação publica era 

julgado pelo  jus soli,  os clérigos estavam sujeitos ao direito canônico, mas o rei estava acima 

dos demais agentes de poder civil; nas universidades537 cada pessoa era julgada pela lei do seu 

país. Considera Charles JOHNSON538, que com a subida ao trono de Clóvis, em 481, 

verificou-se um crescimento do poder real, que iria atingir seu apogeu com a concentração de 

poderes por Carlos Magno, consagrado Imperador dos cristãos por Leão Magno na noite de  

Natal do ano 8OO. Informa Charles SEIGNOBOS que até o século XI na Europa, os reis não 

tomavam o título do território, mas do povo que governavam; assim falava-se em  rei dos 

Francos e não em rei da França539. A administração da justiça era exercida pelo rei, o qual 

enviava, para cada cidade central de um distrito um representante seu, investido dos seus 

poderes, designado por um título romano, conde (do latim comes, comitis)  na Gália e na 

                                                 
535 Cf. Enciclopédia Britânica do Brasil. Livro do ano 1982. Eventos de 1981. São Paulo: Revista do Brasil 
Publicações LTDA. 

536 Hermann HELLER. Teoria do Estado. São Paulo: Mestre Jou. 1956, p.159. 

537 Eduardo Mac Wall  BURNS. História da Civilização Ocidental do Homem das Cavernas até a Bomba 
Atômica. O Drama da Raça Humana. Porto Alegre; Editora Globo, p.53. Informa que em geral o corpo 
universitário era uma comunidade independente, ficando os estudantes, desse modo, isentos da jurisdição das 
autoridades jurídicas. 

538  Charles JOHNSON.  El Poder Real y la Administración, In  El Legado de la Edad Media. Editado bajo la 
dirección de C.G.CRUMP y E.F. JACOB, trad. castellana de Jesus Navarro de Palencia y Francisco Javier Osset. 
Madrid: Ediciones Pegaso, 1950, p. 597-652. 

539  Charles SEIGNOBOS.História Comparada dos Povos da Europa.Rio de Janeiro: José Olimpio, 1945,  p. 
78. 
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Espanha,  e duque (do latim dux, ducis) na Lombardia. Quanto às corporações, informa José 

Reinaldo LOPES540 que eram criadas, não por contrato, mas por incorporação precedente de 

autoridade pública. 

A despeito  da fragilidade do poder real, na França,  em face do poder econômico 

dos senhores feudais, o reconhecimento do Rei permanece no espírito da nação e nas decisões 

de competência. A seguinte descrição feita por Charles d´HÉRICAULT é bastante 

esclarecedora: 

“Quem te fez conde?” – pergunta irritado, Hugo Capeto, ao conde de Périgord, 

Adalberto, que está resistindo à sua autoridade. – “E tu, quem te fez rei?” – replica o senhor 

com uma altivez que permite advinhar o espanto.   

Conclui o Autor, dizendo que toda a história do século XI está contida nesse 

diálogo. Recorda-se o Capeto que os senhores feudais, por mais poderosos que sejam  – e 

muitas vezes o são mais que o rei – têm o seu poder recebido dos imperadores ou dos reis que 

o precederam, e dos quais foram ou generais, ou enviados, ou servidores. Está convencido de 

que a coroamento, a sagração transmitiram-lhe a situação que tiveram seus predecessores. 

Com efeito, as tradições, os costumes, o espirito de organização, de simplificação e de lógica, 

que é inerente à raça, formaram um como código político, não escrito, entretanto, reconhecido 

em seus principais dispositivos,  e que conservou para a realeza essa posição moralmente 

preponderante. Prosseguindo suas considerações, conclui o historiador:  

O rei não tem mais a ditadura imperial. O regime feudal sucedeu ao império. 
Porém, o espírito essencialmente monárquico da nação não permitiu que esse 
novo poder se tornasse uma república federativa de barões. Existe um chefe, 
um suserano, no ápice dessa pirâmide feudal, que se vai elastecendo até a 
base. Esse chefe é o rei541. 

Sobre a existência e atuação do rei na Itália, numerosas informações foram 

recolhidas por MURATORI, em sua famosa coleção, conhecida como Antiquitates Italicae 

Medii Aevi sive Dissertationes de moribus etc.. A respeito da formação de cidades-livres que 

se tornaram repúblicas confederadas, refere que  não poucas cidades foram obstaculadas de se 

unirem em alianças, a exemplo da Sociedade dos Lombardos, algumas por medo, outras pela 

                                                 
540 José Reinaldo de Lima LOPES. As palavras e a lei. Direito, ordem e justiça na história do pensamento 
jurídico moderno. – Tese apresentada ao concurso de livre docência do Departamento de Filosofia e Teoria 
Geral do Direito da Universidade de São Paulo,ano 2003, p.93. 

541 Charles d´HÉRICAULT.  Histoire Anedoctique de la France. Le Moyen Age. Paris Bloud et Barral, 
Libraires-Éditeurs. s.d.Livre Preier. Formation de l´Unité Française et de la société chrétienne en France,  p.7-
8. 
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expectativa de dias melhores, e outras “por amor ao partido do Imperador”542. Deve-se ainda 

tomar em consideração que o mundo das sociedades políticas não se restringia à Europa 

ocidental, teatro das transformações ocorridas  na fase chamada Renascimento; outras 

civilizações, politicamente organizadas existiam noutras partes do mundo, posteriormente 

descobertas – Peru, México – além das Índias Orientais, China e os impérios muçulmanos.  

Há uma outra indagação no Estado contemporâneo: quando se consideram certas 

relações jurídicas envolvendo pessoas ou objetos de natureza internacional, surge o dissídio 

sobre qual jurisdição deve ser aplicada; um tribunal para os crimes de guerra, para os crimes 

chamados contra a humanidade, a extradição, são outras modalidades de repartição de poder 

estatal. Sem dúvida, admitida sem contestação, que a marcha da humanidade para a 

civilização percorreu a transição de potência para ato, de um estado de imperfeição para outro 

menos imperfeito, concordar-se-á que o homem deve ter percorrido uma estrada de selvageria 

e de nomadismo até atingir uma condição de estabilidade e sedentariedade, graças ao acúmulo 

de experiências vividas e ao alargamento de conhecimento enriquecido pela sucessão de 

gerações. Entretanto, independentemente dessa, que não passa de uma hipótese, fixamo-nos 

no pressuposto de que o homem, procurando condições de se realizar e de superar os 

obstáculos aos seus anseios coletivos, conseguiu tomar consciência da impossibilidade de 

isoladamente atingir um horizonte de vida melhor, pôs-se instintivamente em marcha para se 

organizar em cidades. Nessa busca, inspirada instintivamente, interferiu a razão e o livre 

arbítrio, Santo TOMÁS diria que a cidade surgiu por inspiração da natureza e atuação do 

engenho543, é algo daquilo que sob certo aspecto derivam da natureza e sob outro, da arte544. 

Que  o Estado é algo para o qual a natureza inclina, mas que se consuma por mediação do 

livre arbítrio545,  desde que se  concretizem as condições suficientes para a tomada de 

consciência e de articulação dos meios. 

 Destarte, considerada no seu núcleo substancial, podemos constatar que da 

                                                 
542 “Dissertatio Quadragesima Nona. Attamen vel ipso tempore, quo Lombardorum Societas viguit, non defuere 
Civitates aliae, quibus aut Imperialis partis studium, aut sperata aliqua utilitas, aut metus obstitit quominus in 
idem foedus convenirent.” Ludovico Antonio MURATORIO. Antiquitates Italicae Medii Aevi sive 
Dissertationes de moribus, ritibus, Religione etc. Tomus NONUS Arretii MDCCLXXVI; Typis Michaelis 
Bellotti Impress. Episcop. Sub signo Petrarcae. Superioribus Permitentibus”. 
543 “Civitas est a natura inclinante, sed mediante libero arbítrio. Pedro d´AUVERGNE. Commentarium in 
Politicorum L.VIII,1,6. 

544  “civitas est aliquid eorum quae secundum aliquid sunt a natura et secundum aliquid ab arte.Idem. Ibidem 
L.VII, 1.6. 

545 “ad quod natura inclinat sed mediante libero arbitrio completur. Santo TOMÁS DE AQUINO . Ibidem, e  
também Summa Theol. Supplementum, q.41, art. 1, Respondeo:  alio modo dicitur naturale ad quod natura 
inclinat, sed mediante libero arbítrio completur. 
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sociedade política moderna, designada de Estado, para as sociedades políticas primitivas, a 

diferença será meramente acidental, atingindo apenas as modalidades técnicas de sua 

organização.  

Nosso ponto de vista, divergente da  de Herman HELLER546, de Ivo DANTAS547 

e de outros, tem apoio em Darcy AZAMBUJA548, Nelson SALDANHA549, Paulo Napoleão 

NOGUEIRA DA SILVA550, Jorge MIRANDA551e Marcel PRÉLOT552.   

 

7.1.1.5  Realidade autônoma do Estado 

 

Todavia, a contemplação empírica dos fatos sociais permite evidenciar  que, por 

cima da simples convergência de  homens  que vivem  debaixo da liderança de uma 

autoridade e afora o  complexo das  relações  que  entretecem  os  homens  entre  si, algo se 

constata como resultância da concatenação das relações  pessoais dentro  do grupo, algo que 

serve de apoio, de complementação e, até mesmo, de  condicionamento para  realização  de  

objetivos escolhidos ou aceitos pelas pessoas que o integram. 

Deixando de lado a consideração da natureza da sociedade, tomada  em  sentido  

geral, importa identificar a natureza e a essência da sociedade estatal, esse mesmo ser que na 

linguagem de todo dia se designa como “a sociedade”. Sem dúvida, sempre que se emprega 

tal locução, o que se quer por ela significar é aquela sociedade global, a sociedade política, 

dentro da qual vive o interlocutor e que, necessariamente é uma Cidade-estado ou cidade de 

algum Estado. 

Faz-se mister enfatizar que a realidade estatal não pode ser reduzida a um dos 

elementos que o constituem: nem só ao elemento humano, designado como povo, nação, nem 

só ao aparelho da máquina governamental – o Poder e a Autoridade que o exerce –, nem 

                                                 
546 Hermann HELLER.  Teoria do Estado .São Paulo: Mestre Jou, 1956, p.47. 

547  Ivo DANTAS.  O Direito Constitucional e o Estado , In  Revista da AMATRA VI, Ano II, vol. 4, Fev.1998,  
p. 42-50. 

548 Darcy AZAMBUJA. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Editora Globo.26ª Edição, p.108. 

549 Nelson SALDANHA. Pequeno Dicionário da Teoria de Direito e Filosofia Jurídica. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris,  Editor, 1987. p.100. 
550 “Paulo Napoleão Nogueira da SILVA. Elementos de Direito Público. Rio de Janeiro:  1999, p. 70. 

551 Jorge MIRANDA. Manual de Direito Constitucional, Tomo III, Estrutura Constitucional do Estado. 
Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1983, p.20 ss. 

552 Marcel PRÉLOT. Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 4ème edition. Paris: Dalloz, 1969, p.4. 
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também à ordem jurídica que, por ser ordem normativa superior, estende o seu horizonte 

axiológico sobre todas as ordens normativas inferiores e proporciona aos demais elementos 

constitutivos a  caracterização específica  de sociedade política. 

  A insustentabilidade de algumas afirmações doutrinárias reside no erro de se 

reduzir a realidade social a um de  seus elementos: seja dentro da ótica mecanicista,  seja  

dentro  da ótica  organicista. 

Um grupo humano, sem normas e sem poder é horda e desordem, é multidão 

dispersa; sem normas especificamente jurídicas destinadas a promover a perfectibilização das 

pessoas pela construção do bem comum seria um bando sem convergência teleológica, sem 

consciência e sem adesão. A organização do poder por grupo de pessoas, com suficientes 

técnicas de coerção para dobrar as vontades dos indivíduos a regras arbitrariamente impostas, 

sem finalidade social seria escravidão e não Estado juridicamente organizado. Ordem jurídica 

sem grupo humano “coordenado” é abstração, impensável como realizabilidade; tanto quanto 

impensável uma ordem jurídica com grupo humano, mas sem organização de poder.  

Diversamente da ótica mecanicista, o Estado deve ser visto como uma realidade 

distinta da realidade dos indivíduos que o constituem; uma realidade  nascida de/  e  sobre/  a  

multidão, unificada como conseqüência  da  intrínseca  finalidade dos indivíduos que a 

integram e do movimento de convergência dos indivíduos em busca de um fim comum.  

 Não fora o Estado uma entidade real, objetiva e distinta da entidade dos 

indivíduos que  o  integram,  não se   poderia adequadamente dizer que dele derivam para o 

homem certos benefícios; não se poderia considerar que haja bens, ditos dominiais, públicos, 

mesmo se sabendo que não são proprietários desses bens os  governantes de hoje, como  não  

o foram  os  de  ontem. Se não se admite o Estado como  realidade objetiva,  não  se  tem 

como responder à questão  sobre a quem pertencerão as obras públicas efetuadas pelos 

governantes de hoje, quando desaparecerem eles e com  eles a população de  hoje. Ficarão 

sem dono? – sem destino? – poderão ser repartidos entre os cidadãos que  estarão  amanhã 

dando continuidade  a  essa  mesma sociedade que deixou de existir? 

 Impossível, pois, reduzir o Estado à mera abstração; ter-se-á de reconhecer a 

realidade de uma unidade coletiva, sociologicamente perceptível e juridicamente operativa. 

Não se  dirá que seja o Estado, unidade  em  sentido absoluto,  e sim, em sentido relativo ou, 

como preferiam dizer os  antigos, uma unidade acidental,  secundum quid, e não se dirá que o 

seja em sentido absoluto, precisamente porque o Estado não é algo indecomponível; retire-se 
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a  pluralidade dos supostos – substâncias individuais – de que se constitui e terá desaparecido 

o ente, Estado.  

Entretanto, como algo superior e independente relativamente aos indivíduos  que 

o compõem, o Estado compreende, não só  os cidadãos  de cada momento, mas toda uma série 

de pessoas  que  se sucedem553. Daí que, embora se sucedam os homens – uns morrem, outros 

nascem, outros emigram – o Estado, porém, conserva a sua identidade; a geração de hoje 

responde pelos compromissos deixados pela geração anterior e as futuras pagarão os encargos 

assumidos pela hodierna. As conseqüências de uma guerra perdida – justa ou injusta – 

recairão sobre uma ou mais gerações do povo derrotado.   

 

7.1.1.6 Organismo e Estado: analogia, não univocidade  

 

Não sendo uma substância  nem tampouco  um condomínio, o Estado tem sido 

comparado a um organismo social. Assim como a família é um composto de indivíduos, com 

funções várias, de igual maneira a sociedade política resulta da união de um certo número de 

famílias, visando a defesa de seus valores e de sua prosperidade comum. As células da 

sociedade são, de ordinário, não os indivíduos, mas as famílias que, unidas em comunas, em 

províncias e, por  alguns de seus  membros,  em associações profissionais constituem órgãos 

de importância desigual dentro do corpo social, o Estado554.  

Importa, entretanto, frisar que, em se assemelhando a sociedade a um organismo, 

algumas diferenças são essenciais. Assim, pois, enquanto o organismo é um todo compacto, 

concreto, indecomponível, o Estado é, pelo contrário, um todo completo, discreto, constituído 

de unidades não ligadas materialmente entre si como as do organismo.  

Por efeito de leis fisiológicas e biológicas sobre as quais está firmada a unidade do 

organismo biológico, cada  uma das suas partes cumprem sua função dentro  do  todo, 

atrelando-se  mecânica e causalmente aos fins do todo. Já em se tratando da unidade do 

Estado, é esta uma unidade moral; cada uma das pessoas que o constituem marcham para o 

mesmo fim a  que se propõe o Estado, porém, seguindo cada uma seus fins próprios e segundo 

                                                 
553 “Constituitur enim communitas civitatis per multiplices personas; et eius bonum per multiplices actiones 
procuratur; nec ad hoc solum instituitur quod aliquo modico tempore duret, sed quod omni tempore perseveret 
per civium successionem, ut Augustinus dicit in XXII de Civi.Dei.” Santo TOMÁS DE AQUINO Summa Theol. 
I-II, Q.96, a.1. 

554 Henri COLLIN. Manuel de Philosophie Thomiste. Paris: Libraire P. Téqui, 1949. tomo II, p. 340. 
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a autodeterminação do livre arbítrio. No organismo biológico, um só é o fim, a saber, o fim do 

todo.  No Estado, entretanto, os próprios homens são fins em si mesmos. Argumenta Santo 

TOMÁS DE AQUINO que, se o homem fosse parte física do Estado, no mesmo sentido em 

que se diz da mão relativamente ao  corpo, as virtudes políticas que podem até exigir o 

sacrifício da existência  individual em proveito do todo, seriam tão  espontâneas como 

espontânea é a tendência da mão para expor-se ao golpe em defesa do corpo555. Vale ainda 

ressaltar que, assim como não podem as pessoas de um Estado ser comparadas a parasitas que 

não tivessem existência própria, vida e movimento senão no Estado – tal como na  famosa 

alegoria  elaborada por MENÊNIO AGRIPA, para obter a retorno da plebe, amotinada sobre 

o Monte Sagrado, além do rio Anio556 – tampouco  se há de comparar a letras mortas de um 

poema  ou  às carretas de uma engrenagem mecânica557. 

Dir-se-á adequadamente, com MESSNER, que a sociedade é, um organismo de 

organismos. Efetivamente os diversos fins particulares sobre os quais se apoiam a harmonia 

entre os homens quando realizam a sua existência humanamente perfeita, esses fins 

particulares produzem uma multiplicidade de organismos sociais. O Estado é, então, uma 

unidade articulada, em que as unidades sociais menores (família, escola, sindicato, 

organização jurídica das entidades religiosas) representam o papel de membros intermédios 

entre ele e os indivíduos558.  A figura é reforçada por MARITAIN, quando conceitua a 

sociedade como um todo, cujas partes são em si mesmas outros todos, e é um organismo de 

liberdades e não de simples células vegetativas559. 

 

 

                                                 
555 Videmus enim, quod naturaliter pars se exponit ad conservationem totius: sicut manus exponitur ictui 
absque deliberatione ad conservationem totius corporis, Et quia ratio imitatur naturam, huiusmodi imitationes 
invenimus in virtutibus politicis. Est enim virtuosi civis, ut se exponat mortis periculo pro totius reipublicae 
conservatione. Et, si homo esset naturalis pars huius civitatis, haec inclinatio esset ei naturalis”. Santo TOMÁS 
DE AQUINO. Summa Theol., I, q.60, a.5. 

556 Menênio Agripa, foi tribuno romano, por volta do ano 493 (A . C.). Tendo a plebe se retirado para o monte 
Anio recusando-se a trabalhar no campo, por não terem participação nos comícios dos patrícios, conseguiu 
demover da continuação do movimento paredista os revoltosos, depois de contar-lhes o apólogo dos membros do 
corpo que, por se recusarem  a levar comida ao estômago, provocaram a morte do organismo inteiro. Cf. TITUS 
LIVIUS Patavinus. Res memorabiles et narrationes selectae quas primum colegerunt Dr. Lallement. Undécima 
edição. J. I. Roquete. Paris – Lisboa: Aillaud & Cie, p.45. 

557 Cf. Francesco OLGIATI. El Concepto de Juridicidad en Santo Tomas de Aquino. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra  S. A. 1977, p.172  e Tristão de ATAÍDE, Política. Editor Getúlio Costa, 1939, s.l. p.81. 

558 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no Mundo Moderno . p. 161; Cf. também Tristão de 
ATAÍDE, Política, p. 81. 

559  Jacques MARITAIN. Os Direitos do Homem.  Rio de Janeiro: Livraria José Olimpio, 1945, p.16. 
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O ser do Estado, essa ordem que as substâncias individuais humanas realizam 

com suas atuações e interações, não é ele mesmo um ser substancial, porém – como enfatiza 

GALÁN GUTIERREZ560 – uma relação acidental, fincada sobre uma relação 

verdadeiramente transcendental, (transcendental, precisamente naquele sentido que, insisto 

em destacar, do próprio existir humano como sendo ab origine um coexistir e também ab 

origine um coexistir normativamente, pelo preciso motivo de que se trata de “um ser em 

relação”),  esta – repetimos com Sergio COTTA – é uma peculiaridade fundamental da 

natureza humana. 

Em conclusão: na unidade acidental de que se constitui o Estado, unidade 

resultante da coordenação dos indivíduos que o compõem, culminando numa consciência 

coletiva axiológica, está o suporte ontológico para aquilo que se pode considerar uma pessoa 

moral, da qual emergem as manifestações axiofenomenológicas e sobre a qual se estabelecem 

as relações jurídicas entre os cidadãos, seja enquanto se lhes atribuem faculdades exigitivas – 

os chamados direitos subjetivos – contra outras pessoas, seja enquanto se podem deles exigir 

deveres jurídicos. 

Uma das conseqüências que defluem do modo de se considerar o Estado como 

algo a parte consensus populi, isto é, algo indiferente ao consenso do povo,  está em se 

visualizar a lei como expressão do Estado e o Estado como um dos grupos sociais que 

presidem  as sociedades   globais modernas, precisamente aquele  grupo social dos homens de 

governo561. Assim é o hiato imaginário que se tem cavado entre sociedade civil e Estado, 

entre povo nacional e aparato do Poder Estatal, como se fossem termos antitéticos ou 

realidades antagônicas. 

Adoto como válidas as considerações de ZIPPELIUS a respeito do binômio 

Estado X sociedade civil. O dualismo – diz ele – entre Estado e sociedade constitui um 

esquema de pensamento que resultou duma situação histórica constitucional particular e que 

pôde desempenhar naquela situação a função de ajudar à formulação de certos postulados. 

Porém, tomado como modelo científico, aquele dualismo já então não era aplicável até nas 

suas últimas conseqüências e veio a revelar-se inadequado no moderno Estado pluralista. A 

distinção entre Estado e sociedade provém de uma época histórica durante a qual a 

                                                 
560 Eustáquio Galán GUTIERREZ. La Filosofia política De Sto. Tomás De Aquino. Madrid: Editorial Revista 
de direito Privado. S.d. p.86. 

561 “O Estado é um grupo social importante e com o poder das armas. Realisticamente, porém, é apenas o grupo 
social dos homens de governo (entendido o governo lato sensu), alcançando o executivo, o legislativo e o 
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centralização do poder político na mão de um soberano absoluto dava origem à noção de que 

o Estado constituía uma realidade autônoma em face da sociedade.  

A sociedade aparece, assim, como a ordem natural da vida humana em conjunto, 

em contraste com o Estado caracterizado como uma ordem conscientemente criada, 

inteligente e unificadora. Indo mais longe, é válido aceitar a explicação de BOBBIO 

atribuindo a origem dessa dicotomia na distinção teológica entre estado da primitiva  natureza 

do homem no paraíso  e a subsequente decaída do homem pelo pecado original562. 

Na linha do pensamento de Santo TOMÁS DE AQUINO, não se considerará o  

Estado uma unidade absoluta – um aliquid unum simpliciter – mas uma unidade em sentido 

relativo, o que em  sua terminologia  se designa como unum secundum quid,  pela  precisa 

razão de que essa unidade assenta sobre uma pluralidade  de pessoas.Em razão, pois, de se 

tratar de uma unidade de ordem e não de uma unidade substancial, a sociedade estatal será 

ontologicamente considerada como o tipo mais imperfeito de unidade, sem que  por isso  se  

possa diluí-la ou volatilizá-la no conceito  de  mera ficção563.  

 

7.1.1.7 Sentido analógico da atribuição de personalidade ao Estado 

 

Sem dúvida, quando se diz do Estado que seja uma pessoa, a designação tem toda 

a extensão e a compreensão de uma analogia. Efetivamente, pessoa, tomada no sentido 

primário e ontológico, se diz de uma substância indivídua, de natureza racional564; diz-se de 

um alguém individualizado, inconfundível com  qualquer outro ser, constituído de corpo e de 

alma espiritual, suporte responsável de atos próprios e,  conforme o  estágio de 

desenvolvimento biopsicológico,  até  de decisões livres. Não se diz que seja pessoa o  braço 

ou a inteligência separados da substância indivídua que lhes serve de suporte para os 

movimentos  corporais e/ ou/ espirituais. Da alma que, mesmo separada do corpo pela morte,  

 

                                                                                                                                                         
judiciário” . Claudio SOUTO. Ciência e Ética no Direito – Uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris Editor, 1992, p.38.  

562 Norberto BOBBIO. Locke e o direito natural.Tradução Sérgio Bath;Tradução das expressões latinas: Janete 
Melasso Garcia. Brasília: Editora Universidade de Brasília .1977.p. 172. 
563 “quia esse unum secundum ordinem non esse unum simpliciter,cum unitas ordinis sit minima unitatum” 
TOMÁS DE AQUINO. Summa Contra Gentes L.II,c.58; Summa Theol. I PARS, Q.31,art.I. 

564 A definição vem de BOÉCIO. “naturae  rationabilis” individua substantia”. Contra Eutychem et Nestorium. 
In Teologische Traktate, Hamburg: F. Meiner, 1988, p.74.  
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admitindo-se que, por ser imortal permanece existindo, dela não se dirá que seja uma pessoa, 

porquanto não é mais do que uma substância incompleta. Também ninguém diz que sejam 

pessoa o cão ou o macaco, de vez que, mesmo  existindo  neles  um  suporte ontológico  para  

movimento  e sensações, não existe  neles  um principio racional, dotado de autonomia e de 

racionalidade. Já a respeito da criança, substância psicológica e biologicamente pouco  

desenvolvida, não há quem ignore  que  seja pessoa,  precisamente  porque  capaz de receber 

direitos e em potencialidade  para, obviamente logo que atingido certo grau  de  evolução 

psicossocial  e tornado imputável  conforme  os  critérios vigentes no próprio grupo social, 

contrair deveres.  

Considerada no sentido jurídico, a substância individual humana, sendo 

ontologicamente uma pessoa, somente  se lhe  atribui personalidade jurídica quando se torna 

sui juris, isto  é, quando  preenche certos requisitos de ordem psicobiológica  que, ao juízo do 

grupo social, são necessários  para conferir responsabilidade jurídica  e  social. Assim, a 

criança, sendo pessoa sob o aspecto ontológico e talvez até moral – considera-se critério para 

responsabilidade moral  da criança a idade em que o  raciocínio da maior parte das crianças é 

suficiente para discernir entre o que é, no seu grupo social, considerado como mal  (entenda-

se nocivo)  e o que é, na mesma circunstância, considerado como bem – não o é para os 

chamados  atos jurídicos,  os quais reclamam capacidade de entender as conseqüências 

jurídicas de suas  condutas e de autodeterminar-se para agir no mundo  social, capacidade a 

que está normalmente vinculada um mínimo período de experiência e de viver em sociedade. 

Com a maioridade, cuja definição varia de critérios de um  grupo para outro, desde que outros 

empecilhos de natureza psíquica não intervenham, o homem adquire personalidade jurídica, 

tornando-se  sui juris. 

Todavia, mesmo antes de atingir a maioridade, mesmo quando privada de 

autodeterminação, até mesmo antes de ser dada à luz, a substância humana composta de alma 

e corpo, tendo embora o seu subsistir fisiológico dependente parcialmente do metabolismo da 

mãe, possui vida própria e até movimentos próprios, podendo considerar-se pessoa e, como 

tal, titular “de todos os direitos fundamentais”, inclusive o de nascer, porquanto este é um 

daqueles condicionamentos  de  perfectibilização, sem os  quais o indivíduo  humano, mesmo 

incipiente, como é o caso do feto e do embrião,  não  realiza a finalidade  própria  de  sua 

natureza. Dentro desta perspectiva, o Código de direito Civil Brasileiro (art. 2º)  assegurou os 

direitos do nascituro. 
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 Em tese de doutorado a Dr.ª Rita Maria Paulina dos SANTOS565, defende o 

direito à existência como a fonte de todos os mais direitos fundamentais da pessoa, 

consagrados na Constituição Brasileira e em todas as Constituições democráticas. Daí porque, 

se direito fundamental – e mais que fundamental, direito humano, consoante a moderna 

distinção566 – não pode, sem perversidade e delito, ser destruído por práticas abortivas, o seu 

existir. Na verdade, se de alguém se pode dizer que seja titular de direitos, porque suporte 

ontológico para tanto, ter-se-á de aceitar que seja pessoa. O nascituro é titular de direitos. 

Conseqüentemente, deve ser considerado pessoa. Como afirmou Jean Marie TRIGEAUD, 

“desde o início de seu existir o homem é uma pessoa“567.  

 

7.1.1.8 Da personalidade moral à personalidade jurídica do Estado 

 

Em sentido analógico, se tem designado como pessoa moral toda entidade 

coletiva, caracterizada ou diferenciada por uma identidade de vontades em torno de   valores 

comuns, reconhecendo-se-lhe a supositalidade de atribuições morais  e sociais. Pode-se dizer 

que todo agrupamento estável de pessoas interligado por ideais comuns, constitui uma pessoa 

moral. Neste sentido, afirmou Darcy AZAMBUJA que a presença de uma pessoa moral se há 

de admitir no conjunto de fatos psíquicos coletivos, aí se incluindo a consciência social, os 

sentimentos sociais, a opinião pública e a vontade social568. Tal se diz de uma nação, como 

também de certas seitas religiosas  não organizadas societariamente. 

A personalidade moral de uma entidade coletiva, cujos membros se acham  

interligados por uma  identidade  de  ideais, quando entre os mesmos se estabelece um 

compromisso recíproco com determinado plexo de valores a  concretizarem e, 

concomitantemente, se institui um núcleo de poder, formalizando, isto é, dando forma de 

                                                 
565 Rita Maria Paulina dos SANTOS. Dos Transplantes de Órgãos à Clonagem – Nova Forma Via 
Experimentação Humana Rumo à Imortalidade.  Rio de Janeiro: Editora Forense, ano 2000. 

566 “Em que pese sejam ambos os termos (direitos humanos e direitos fundamentais) comumente utilizados 
como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo 
´direitos fundamentais´se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 
direito constitucional positivo de determinado Estado ao passo que a expressão direitos humanos guardaria 
relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem 
ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional etc.” Ingo 
Wolfang SARLET. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Segunda edição revista e atualizada.Porto Alegre: 
Livraria do Advogado editora, 2001, p.33 
567 ‘Un homme, au commencement de son être, est une personne”. Jean-Marc TRIGEAUD Élement’s d´une 
Philosophie Politique Edition Biere, 1993, p. 132. 
568 Darcy AZAMBUJA Teoria Geral do Estado. 26ª Ed., Rio de Janeiro: Globo. s.d. p.117. 
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existência a uma ordem das condutas relativamente aos compromissos assumidos, essa pessoa  

moral torna-se uma pessoa jurídica, adquire o status societatis.  

A  personalidade jurídica estatal possui um Eu moral, coletivo, supositado pelos 

elementos que o compõem, emergindo daquela energia social que aflora na consciência áxio-

jurígena do grupo social individualizado – o poder – e, sobrepondo-se a quaisquer 

manifestações de força individual particular, repousa sobre aquela propriedade que se tem 

modernamente designado de “soberania”, adquirindo a qualidade de Eu jurídico. As suas 

decisões, manifestadas por pessoas que, com  consenso ou mero assentimento do povo que o 

constitui,  atuaram  em  seu  nome  e  como  verdadeiros  órgãos  da  pessoa moral que subjaz, 

passam, a partir da aquisição desse status, a vincular a coletividade toda e não a qualquer dos  

indivíduos isoladamente; Anderson MENEZES, ao cabo de considerar as diversas posições 

dos tratadistas sobre a personalidade do Estado, conclui com Bigne de VILLENEUVE, que, 

erigido em pessoa, o Estado apresenta unidade no espaço, permanência no tempo e identidade 

de ação569.  

O fato de a ordem jurídica internacional atribuir a condição de pessoa jurídica a 

algumas entidades não estatais – a Ordem de Malta, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

– em nada influi para inferir que  a personalidade jurídica seja tão somente uma ficção ou um 

reconhecimento de prerrogativas conferidas pela ordem internacional a alguma entidade570.  

Em sentido contrário argumenta SANTI ROMANO571 que a Inglaterra não tem 

personalidade jurídica, sendo esta atribuída ao Almirantado. Entretanto, observa Margarida 

CANTARELLI que, se no plano interno, na Inglaterra, bem como na Irlanda, a personalidade 

jurídica está dividida em núcleos  diversos de centralização, não federativa mas ratione 

materiae, no plano internacional não o é. A titularidade dos direitos e das obrigações, esta que 

nos países românicos identificam a pessoa do Estado, está repartida por várias entidades, das 

quais a mais importante é a Coroa572.  

A construção teórica do Estado como pessoa jurídica, elaborada dogmaticamente 

                                                 
569 Anderson MENEZES. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 51. Cf. Marcel  de la 
Bigne de VILLENEUVE. Traîté Générale de l’État. Paris: Librairie du Recueil Sirey,  1929. 

570 Cf. Celso D.de Albuquerque MELO. Curso de Direito Internacional Público, I vol. Renovar, XI edição. p. 
319. 

571 SANTI ROMANO. Princípios  de Direito Constitucional Geral. Trad. Maria Helena Diniz. São Paulo: 
editora Revista dos Tribunais, 1977, p.79. 

572 Margarida de Oliveira CANTARELLI. Da Territorialidade à Transnacionalidade – A desterritorialização 
da jurisdição penal – Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco para 
obtenção do grau de doutorado em direito em 2000. p. 20. 
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em claros termos científicos pela primeira vez pelos juspublicistas da segunda metade do séc. 

XIX parece hoje em dia – assim entende Paolo Biscaretti DI RUFFIA573  – acolhida pela 

totalidade das ordenações positivas.  

Dentre os autores alemães que se destacaram na elaboração do conceito de 

personalidade jurídica do Estado, JELLINEK condensou seus argumentos, nos seguintes  

termos: 

Se o Estado é uma unidade coletiva, uma associação, e esta unidade não é 
uma ficção, mas uma forma necessária de síntese de nossa consciência que, 
como todos os fatos desta, forma a base de nossas instituições, então tais 
unidades coletivas não são menos capazes de adquirir a subjetividade 
jurídica que os indivíduos humanos 574. 

Assim como o “Eu” ontológico não pode ser absorvido pelo “Eu” de outra pessoa, 

de igual maneira, o “Eu” da personalidade estatal não pode ser absorvido pelo “Eu” de outra 

pessoa estatal, sem que desapareça a sua condição de Estado. De igual maneira, assim como a 

vontade do “Eu” ontológico comunica-se e interage através de órgãos – a voz, as mãos, os 

pés, etc. – assim o “Eu” da pessoa jurídica se comunica  e  se manifesta através de órgãos que 

constituem  os chamados “agentes do Governo”. 

Quando tomamos em consideração o Presidente da República exercendo a sua 

competência, verificamos que os seus atos vinculam não a sua pessoa individual, mas 

efetivamente o Estado brasileiro no seu todo. Por meio dele, o mesmo Estado brasileiro fará 

novos acordos internacionais, assumirá débitos  que  constituirão ônus, de certo, não para  a  

pessoa  do Presidente que terá celebrado o acordo ou  o tratado, mas para  o Estado brasileiro, 

como um todo. 

Como se sabe, os bens  adquiridos  ou  os  empréstimos contraídos pelos governos  

anteriores não ficaram – ao menos quanto se saiba – em poder das pessoas dos governantes, 

acrescidos ao seu patrimônio pessoal, porém em poder da máquina  administrativa do  Estado 

brasileiro: as usinas hidroelétricas que foram construídas com financiamento de  bancos 

estrangeiros  ou  nacionais, continuam a produzir bens, não diretamente para os funcionários 

do Estado que estavam no governo quando  foi  celebrada a transação financeira, mas  para  

todo  o Estado.  Diga-se o mesmo das leis que foram feitas no  longínquo 1916, como o 

Código Civil e quantas outras  foram, no período entre aquela data e a promulgação do novo 

                                                 
573 Paolo Biscaretti di RUFFIA. Direito Constitucional – Instituições do Direito Público. São Paulo: Edit. 
Revista dos Tribunais, p. 51. – Cf. entre outros Luiz Pinto FERREIRA  Teoria Geral do Estado, Tomo 2, p.37 
ss.; Dalmo DALLARI Teoria Geral do Estado, São Paulo: Editora Saraiva. 1977, pp.105-108. 
574 Georg JELLINEK. Teoria General del Estado. Buenos Aires: Ediciones Albatros. 1954, p.128. 
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Código Civil (Lei  N. 10.406, de 10/01/2002), elaboradas  pelos  órgãos legisferantes e ainda 

hoje,  vigentes, obrigam a toda a nação, embora não mais existam os  personagens que as 

elaboraram e votaram. 

Essa entidade que atua, que quer e que decide sobre a vida de toda a nação e que 

nada tem a ver com a vontade psicológica das pessoas dos funcionários, isso que assim 

atuando permanece, não obstante sucederem-se os governantes, é, sem dúvida,  um suporte 

real, e não fictício, de relações tanto de direitos como de deveres, relativamente ao povo de 

que é constituído e aos outros povos. 

O Estado, como entidade coletiva, individualizada por incomunicáveis ordem 

jurídica, objetivos comuns e decisões políticas supremas, adquire personalidade jurídica, na 

medida em  que se  faz sujeito de direitos, os quais, exercitados contra terceiros revertem 

sobre o patrimônio comum da nação e se faz sujeito de deveres, os  quais  oneram, não os 

funcionários,  mas  a  própria coletividade nacional no seu todo. 

É como pessoa que o Estado exige pagamento de obrigações tributárias,  

adimplemento de deveres jurídicos e reciprocamente pode ser compelido a indenizar pessoas 

prejudicadas por  ilícitos cometidos por seus representantes legais, a prestar serviços. Se tais  

relações  não  podem  ser  imputadas aos indivíduos que constituem o Governo, quer como 

simples cidadãos quer como funcionários do Estado, é que algo acima dos cidadãos estará 

atuando como real pólo de relações, seja como sujeito de competências, seja como sujeito de 

imputação de deveres. 

 

7.1.1.9 Pólos de relacionamento da pessoa estatal 

 

Deve-se não perder de consideração que o Estado, como pessoa jurídica coletiva 

pode ser sujeito de dúplice  pólo de relacionamento: – relacionamento ad intra,  com as 

pessoas individuais e coletivas, colocadas dentro da esfera de sua jurisdição  territorial e 

relacionamento ad extra, com as demais pessoas coletivas, dentro da sociedade internacional. 

As sociedades políticas, juridicamente organizadas, que não gozam de  soberania 

externa – Estados vassalos, Estados tutelados pela organização das Nações Unidas, Estados 

colonizados  ou  ocupados, Estados fundidos numa aliança federativa – não sendo pessoas 

estatais sui juris perante a sociedade internacional, são pessoas  jurídicas, apenas de direito 

interno, na medida em  que, dentro do território de sua jurisdição, conservam  o  poder  de 
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decisão  em  última  instância (a chamada soberania interna). Já  dos Estados que, não só 

internamente têm o poder de decisão em última  instância, mas, além  disso, não admitem 

poder superior e dominante na  sociedade dos  demais Estados (a chamada soberania externa), 

diz-se que são pessoas jurídicas,  tanto  de direito  interno como de Direito Internacional.  

Aliás, dentro do próprio Estado soberano pode ocorrer uma  descentralização  de 

competências,  em virtude da qual o exercício do poder estatal  é repartido em níveis plúrimos 

de competência, qual  ocorre  no Estado federativo, de tal sorte que cada unidade federada  é 

uma pessoa  de  direito público interno, sem ser  pessoa  de Direito Público Internacional, 

reservando-se apenas à federação, como um todo, a condição de pessoa jurídica de Direito 

Público Internacional, por ser titular da soberania externa. 

Como se vê, é pela titularidade da soberania que se discerne a  personalidade  

jurídica  do  Estado.  A soberania fenomenaliza o Eu do Estado, que possui o poder de decidir  

em última  instância sobre a eficácia das normas da ordem  jurídica, dentro da área geográfica 

de sua dominação. Tal condição política só se verifica nos Estados que são independentes 

jurídica e politicamente575.  

No que concerne às unidades federadas do Estado federativo verifica-se que, sem 

deixar de ser uno o poder que dá ao Estado forma e substância, o seu exercício é, pela própria 

decisão Constitucional, repartido em diversificados níveis de competência entre um pólo 

central de poder, chamado “União” e as unidades federadas, “Províncias” (impropriamente 

designadas de Estados em algumas Constituições, como a brasileira), de tal sorte que cada 

uma das entidades-pólo de poder – União e Estado membro – naquele nível de competência 

que lhe foi atribuído pela Constituição Federal, têm uma soberania “interna” que não pode ser 

invadida pela outra. Daí ser inconstitucional, em face da Constituição Brasileira (art. 102, I, 

al. f), qualquer ato de poder emanado, seja por parte da União, seja por parte de uma das 

Unidades Federadas,  que pretenda invadir a esfera de competência, uma da outra. A 

soberania plena e externa é prerrogativa da federação como um todo, representada em parte, 

pelos órgãos da União (o Presidente da República,  ex-vi do art. 84, incisos VII,VIII, XIX, XX 

                                                 
575  NOTA BENE Falamos de Estados, que são independentes jurídica e politicamente, não consideramos 
como condição de soberania a  superioridade ou igualdade em poderio militar, pois, Estados neutros, como a 
Santa Sé, o Japão, deles  não se dirá que sejam  militarmente soberanos, ou porque um não possuem forças 
militares, ou  porque a própria Constituição os impede, (o caso do Japão), seja por declaração unilateral de 
neutralidade. Por outro lado, consideramos que a soberania – mesmo tendo sido profundamente modificada a sua 
natureza e conceituação, nos dias atuais, em que nenhum país possui total independência econômica – todavia, 
no âmbito dos Tratados e Convenções internacionais e, mesmo, diante das normas internacionais, sobretudo a 
partir do Tratado de Westfalia (1648) a qualidade de Estado soberano subsiste e é reconhecida. Observa Celso D. 
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da Constituição Federal , o Congresso Nacional,  ex-vi  do art. 49 e incisos I e II  da 

Constituição Federal , e o Supremo Tribunal Federal ex-vi  do art.102, incisos  I, aliteras 

e),g),h)  e inciso III,  alítera b) da Constituição Federal).  É a este, como guardião da 

Constituição, que cabe a competência de decidir as controvérsias supervenientes entre União e 

qualquer Estado-membro. O mecanismo da intervenção federal somente pode ser exercido 

pela União nas exclusivas hipóteses previstas na Constituição.(art. 34, incisos I–VII).  Esse 

ponto de vista, não sempre devidamente esclarecido entre os doutrinadores – havendo quem 

se refira à supremacia da soberania atribuída à União – vem defendido em nosso livro 

Comentários breves à Constituição Federal 576. 

Autores há que contestam a existência de personalidade jurídica do Estado. Mas, 

enquanto contestam, não explicam satisfatoriamente a natureza do princípio que opera dentro 

do/ e pelo/ Estado nem o suporte das relações internas do Estado, tanto com as pessoas dentro 

da área territorial de sua jurisdição, como com pessoas outras, quer individuais quer coletivas, 

fora do seu espaço territorial de jurisdição. 

Para o autor da Teoria Pura do Direito a personalidade jurídica do Estado é mera 

construção jurídica, pela  qual  se determina que certos indivíduos humanos têm obrigação de 

praticar certas ações e que a essas ações  são imputadas conseqüências jurídicas.  

Destarte, o que se designa por personalidade jurídica não passaria de um recurso 

técnico para atribuir direitos e deveres à ação de certos homens, tidos como chefes de Estado 

ou funcionários577. 

As resistências opostas à teoria da personalidade radicam – na opinião de Jorge 

MIRANDA – umas, em visões do Estado que o identificam com o poder, a autoridade, ou jus 

imperii, outras, em contestações globais do próprio conceito578.  

 

                                                                                                                                                         
Albuquer MELO (Curso  de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 314) que a 
soberania é a única defesa que o Estado fraco possui em relação ao forte, no plano jurídico internacional. 
576  Elcias Ferreira da COSTA. Comentários Breves à Constituição Federal.  Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris  Editor, 1989. –  Segundo a conceituação de  PINTO FERREIRA, “ o Estado federal é uma organização, 
formada sobre a base de uma repartiçãoa de competências entre o governo nacional e os governos estaduais, de 
sorte que a União tenha a supremacia sobre os Estados-Membros, e estes sejam entidades dotadas de autonomia 
constitucional perante a mesma União”. Princípios Gerais de Ddireito Constitucional Moderno.  Sâo Paulo: 
Editora Saraiva, 2o volume, 6a edição,ampliada e atualizada. 1983, p.909. 

577 Cf. também de Hans KELSEN. Teoria Geral do Direito e do Estado. Martins FONTES, Ed. Universidade 
de Brasília, pp. 11 e ss. 

578 Jorge de MIRANDA. Manual De Direito Constitucional Tomo III Estrutura Constitucional Do Estado. 
Coimbra: Coimbra editora Limitada, 1983, p. 33. 
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7.1.2 Bem comum: segundo fator determinante de perfectibilização da pessoa humana 

 

7.1.2.1 Delimitação conceitual de bem comum 

 

O advento de uma vida comum, que corresponda à 
verdade de nossa natureza, à liberdade de conquistar e à 
amizade a instaurar no seio de uma civilização vivificada 
por virtudes mais altas que as virtudes meramente civis, 
define o ideal histórico pelo qual se pode pedir aos 
homens que trabalhem, combatam e morram579. 

Moramos num mundo já pronto: os pais, a casa, o lá 
fora, e um dia a escola. Só começamos a apercebermo-
nos disso ao iniciar esse longo, infindável processo de 
transmissão, pelo qual recebemos o saber que é de todos. 
E vamos aprendendo a fazer nossa a diversa experiência 
de cada um dos que estão conosco580.   

O bem comum é o segundo dos fatores de perfectibilização do homem no plano 

de sua destinação témporo-essencial, não como pessoa metafisicamente ordenada ao fim 

último da existência, mas como pessoa que tem uma ordem de convivência social no tempo e 

uma aspiração suprema dentro dessa ordem. Em vista desse objetivo supremo – coedificar 

condições que lhes proporcionem um grau melhor de existir – é que os homens se procuram, 

convergem para uma comunidade perfeita – a cidade.  

Que o existir humano depende de um conjunto de condições designadas como fins 

existenciais, já foi verificado no Capítulo 4.2. Impõem-se agora considerar que não só o 

existir, mas o existir melhor e a plena realização de si mesmo, realização por que aspira todo 

ser humano, depende também de outra condicionalidade, qual seja a conseqüência da 

recíproca e permanente cooperação de todos na concreção dos fins existenciais. Esse bem tem 

sido designado, desde ARISTÓLELES, com o nome de “bem comum”. Neste sentido ensinou 

Santo TOMÁS DE AQUINO que a comunidade política é a planejadora (conjectatrix) do 

mais importante dos bens humanos, promove (intendit) o bem comum que é melhor e mais 

divino do que o bem de um só isoladamente considerado581. 

                                                 
579 Jacques MARITAIN.Os Direitos do Homem. Rio de Janeiro: Livraria José Olimpio, 1945, p. 65. 

580 José Trindade dos SANTOS. Introdução ao livro Da Natureza de Parmênides. São Paulo: Edições Loyola, 
2002, p.21. 

581 “Ipsa communitas política est communitas principalissima. Est enim conjectatrix principalissimi boni inter 
omnia bona: intendit enim bonum commune quod est melius et divinius quam bonum unium ut dicitur in 
principio Ethicorum” Santo TOMÁS DE AQUINO. Expositio In Polit. 1.1.  
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Mais clara se faz a compreensão do que seja bem comum, quando se considera 

que a concreção dos fins existenciais depende, não de condutas isoladas, eventuais e 

transitórias, mas sim, de condutas permanentes, de condutas coletivas e associadas, não 

menos do que dos produtos das condutas normadas, produtos entrosados e acumulados pelas 

gerações que se sucedem.  

A realização da perfectibilidade da pessoa humana depende de um múltiplo de 

condições de gênero vário, na medida em que os fins existenciais demarcam todas as 

necessidades e aspirações que a envolvem. Por isso mesmo, a urgência que determina a 

metafísica perfectibilidade da pessoa humana implica a fruição de um “complexo capital”, 

formado de bens materiais, bens econômicos, bens sociais, bens espirituais e, sobretudo, bens 

culturais, capital este produzido, conservado, e em processo de permanente evolução pelas 

gerações que precederam e por aquela que, num determinado presente, envolve essa 

coexistencialidade e que, por sua vez, somente  subsiste enquanto está reservado para as 

gerações futuras. O bem comum é, na concepção de MESSNER, a realidade que encerra o 

rendimento da vida de gerações passadas e, ao mesmo passo, a base da vida das gerações 

futuras, da mesma forma como as terras conservam o suor dos pais e avós, com a promessa 

dos frutos para os filhos e netos582.  

Com mais precisão dever-se-á entender que 

a obra política na qual se podem realmente encontrar e comungar as pessoas 
humanas e pela qual se devem normalmente empenhar a esperança terrestre 
de nossa raça e a energia da história humana, é a da instauração de uma 
cidade fraternal em que o homem seja libertado da miséria e da servidão. 

Assim descreveu MARITAIN, cujo pensamento se completa a seguir: “Tal ideal 

constitui um limite superior e é mister esforçar-se para alcança-lo, tanto mais vigorosamente 

quanto a sua realização só poderá ser imperfeita na terra”583. 

Na idéia de bem comum se fazem presentes duas noções: uma, de bem e outra de 

comunidade. Na conceituação de João XXIII, adotada pelo Concílio Vaticano II584, bem 

comum compreende o conjunto de todas as condições necessárias às tendências perfectíveis 

do homem e realizáveis pelos homens. 

                                                 
582 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no Mundo Moderno. São Paulo: Editora Quadrante, 
s.d. p.175. 

583 Jacques MARITAIN. Os Direitos do Homem. Rio de Janeiro: Livraria José Olimpio, 1945, p. 64. 

584 JOÃO XXIII. Encíclica Mater et Magistra. Roma, 1963. Concílio Vaticano II. Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes Parte I n.26. 
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Faz-se mister, afastar a idéia de que o bem comum consistiria num acervo de bens 

particulares obtidos pelos indivíduos, algo parecido com o conceito de Produto Interno Bruto 

(PIB) ou de Produto Interno nacional (PIN); ele é, pelo contrário, aquilo que, antes de mais 

nada, torna possível o bem próprio dos membros da sociedade. Na verdade, o bem comum 

tem uma essência e uma natureza diversa da dos bens particulares. Como esclarece UTZ, o 

bem comum, embora se encontre realizado em todos os membros da comunidade, forma um 

valor novo, essencialmente diferente do bem particular ou da soma desses bens. E neste 

sentido,  deve-se  dizer  que  fazem  parte  do  bem  comum os bens da cultura, entendendo-se 

como cultura, não  esta ou aquela obra de arte, não a ilustração científica ou artística de um ou 

de outro membros do grupo social-político, mas a formação cultural que envolve os membros 

da sociedade, de modo geral585. O bem comum constitui – como enfatiza MESSNER – 

ontológica e metafísicamente, uma realidade própria do todo social enquanto tal, realidade 

que possibilita aos membros da sociedade uma existência plenamente humana586. Aliás, 

admitido que na “difetividade” e na incompletude da natureza humana, assim como na 

perfectibilidade indefinida da pessoa humana, bem como na tendência ontológica para a 

amizade, radica a razão de ser da sociabilidade e da sua efetivação como sociedade in facto 

esse, isso então admitido, entende-se que o bem comum identifica-se essencialmente com 

aquela “ajuda”, a que se referiu Sergio Cotta587 e da qual todos necessitam para realizar, sob 

sua própria responsabilidade, as missões vitais baseadas nos fins existenciais. 

 Como segunda característica do bem comum, a noção de comunidade, melhor 

dizendo, de  comunitariedade implica:  

a) Que da produção desse bem nenhuma das pessoas, física e moralmente 

capazes, pode ser isenta ou dispensada, estando todas obrigadas a contribuir 

para ela, como preceito fundamental da convivência social.  Ao conceito de 

bem comum poderia aplicar-se, com mais propriedade, aquela expressão 

cunhada por KELSEN, de norma fundamental588; não, de certo, no sentido de 

                                                 
585 Arthur UTZ. Éthique Sociale Tome I – Les Principes De La Doctrine Sociale. Fribourg Suisse: Éditions 
Universitaires. p.9. 

586 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no Mundo Moderno. São Paulo: Editora Quadrante, 
s.d. p.171. 

587 “Sicurezza, aiuto, durata sono esigenze proprie dell’esistere umano, che si fanno presenti in una infinità di 
momenti della vita tanto sociale quanto individuale di ogni uomo. Perché il Diritto. Brescia: Editrice La Scuola, 
1979, p. 24. 

588  “[...] le bien commun organise les membres d´une socieé entre eux en raison d´un ensemble. Il est donc 
ptrincipe ou norme d´une ordonnance pacifique entre plusieurs.”  Atur UTZ.Éthique Sociale. Friburg (Suisse): 
Édition Universitairies,1968, tome I, p.116.  
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mero “limite gnoseológico”, arranjado para explicar a realidade da ordem 

jurídica vigente589, mas de norma fundamental, revestida de realidade onto-

social, pois, efetivamente funciona o bem comum como preceito a justificar e 

dar razão de ser de todos os compromissos assumidos instintivamente pelos 

que se procuraram para viver em sociedade. Na conceituação de Artur UTZ590, 

é a partir do bem comum que cada um passa a ter direito à colaboração e à 

corresponsabilidade dos outros, tanto como ele mesmo pode pretender que os 

outros também respeitem o seu lugar na comunidade;  

b) da característica de comunitariedade resulta que o bem comum constitui 

propriedade inalienável de todos os que integram uma comunidade política, 

sem ser  propriedade  de qualquer um em particular; a apropriação do mesmo 

por um indivíduo – se possível fosse – destruiria a sua própria essência de 

realidade comum;  

c) da nota de comunitariedade que caracteriza o bem comum resulta a sua própria 

razão de ser e que consiste na participabilidade dele por todos os que integram 

a sociedade, dentro de certa proporcionalidade – é claro – proporcionalidade 

de participação no acervo cultural, espiritual e econômico e que coincide com 

a idéia vaga de “justo social”591. Referindo-se a essa nota de comunitariedade 

do bem comum, disse  MARITAIN que  

o primeiro caráter essencial do bem comum é a redistribuição, devendo ser 
redistribuído às pessoas e ajudar o seu desenvolvimento, e que, em  
conseqüência, implica e exige o reconhecimento dos direitos fundamentais 
das pessoas, comportando, como valor principal, a mais larga possibilidade 
de acesso das pessoas à sua vida de cidadão,  à sua liberdade de expansão, 
e, não menos às comunicações de bondade que, por sua vez, daí 
procedem592. 

Como conseqüência eticoaxiológia do bem comum resulta que a ordem social e 

                                                 
589  “A norma última, que dá fechamento ao sistema normativo, que confere ao sistema o caráter de continuum 
de dever-ser, provém da Ciência-do-direito, ou, com mais rigor, da teoria da Ciência-do-direito, que é uma meta-
teoria, relativamente à ciência que é teoria-objeto (teoria –objeto da teoria de nível mais elevado) “. Lourival 
VILANOVA, Teoria Da Norma Fundamental. In Anuário Do Mestrado Em Direito. Recife, UFPE, 1977, p.153. 
590 “A partir du bien commun, on voit comment chacun a droit à la collaboration et à la corresponsabilité des 
autres, comment il peut prétendre aussi à ce que les autres respectent as place dans la communauté. Ainsi” – 
conclusão que não abraço –“le bien commun possède-t-il tous les caractères de la norme de droit au sens strict”. 
Atur UTZ.Éthique Sociale. Friburg(Suisse): Édition Universitaires,1968, tome I, p.116.  

591 Consoante a definição de A. Utz, o justo social consiste na repartição das diversas tarefas comuns entre os 
indivíduos numa proporção eqüitativa em relação ao todo. 

592 Jacques MARITAIN. Os Direitos do Homem. Rio de Janeiro: Livraria José Olimpio, 1945,  p.18. 
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política deve ser organizada de molde a que cada um  possa dele gozar, segundo suas aptidões 

e segundo sua condição593.  

Dessa característica do bem comum infere-se como toda atitude de agentes do 

poder no sentido de proporcionar privilégios ou toda atitude de individualidades no sentido de 

reivindicar privilégios corporativistas constituem afronta e violação ao bem comum e ao ideal, 

hoje universalmente desejado de se constituir uma  sociedade democrática. 

MARITAIN destaca, ainda, uma característica do bem comum, característica  que 

nos outros autores aparece aludido, apenas de modo implícito, a saber, a moralidade 

intrínseca. Na “verdade” – enfatiza o filósofo francês – 

não consiste o bem comum somente num conjunto de vantagens e 
utilidades, mas essencialmente, na retidão de vida, boa e íntegra vida 
humana da multidão. A justiça e a retidão moral são assim essenciais ao 
bem comum594.  

A afirmação do filósofo francês se corrobora, quando se considera que, sendo o 

bem comum razão de ser do Estado, será necessariamente produto da conjugação de condutas 

ordenadas dos que integram a sociedade política. Obviamente, o pressuposto de sua 

concretização será a decisão moral que determinar as condutas jurídicas individuais, aí se 

destacando “a prática da justiça”. Quando se considera que cada homem é uma parte da 

cidade, entende-se ser impossível que um homem seja bom, se não se insere num bem 

comum, já que o todo não pode ser bom, se não o são as suas partes integrantes. Daí que seja 

impossível que se consiga o bem da cidade, se os cidadãos não são virtuosos, ou, ao menos, 

aqueles a quem compete dirigi-las595.    

 A experiência secular tem evidenciado que quando a moralidade decai numa 

sociedade, o primeiro efeito é a impunidade generalizada dos corruptos e salteadores da coisa 

pública. Decaindo o nível de moralidade, a nota de comunitariedade do bem comum fica, de 

logo, profundamente comprometida. O bem comum, de certo, se tornará tanto mais precário e 

deficitário quanto menos se praticar a justiça social. A excessiva concentração de bens (sejam 

materiais ou culturais) em poder de poucos é um dos fatores mais perniciosos que pode 

ocorrer para uma sociedade. A descrição maritaineana do bem comum leva a considerar a 

profundidade do conceito de Santo TOMÁS DE AQUINO, quando ensinou que da essência 

                                                 
593 Louis LACHANCE. Humanisme politique de S. Thomas d´Aquin. Vème ,Paris: Ed. Sirey. 1964, p.239. 
594 Cf. Jacques MARITAIN.  Os Direitos do Homem. Rio de Janeiro: Livraria José Olimpio, 1945, p. 20. 

595  Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa. Theol. l I-II, Q. 92, art. 1º ad 3 um . 
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da lei é tornar os cidadãos virtuosos e bons596.Desse capital de valores acumulados pelas 

gerações que se sucedem, a nação desfruta, sem esgotá-lo, ao menos no seu teor espiritual, 

porquanto é precisamente no uso destes que reside a causa de seu enriquecimento.  

À semelhança da chama que irradia lume para diversos archotes, à medida 
que se elastece o círculo daqueles que dele participam, (o bem comum) 
passa a brilhar com esplendor maior, quanto mais se multiplicam as 
aptidões, mais os talentos germinam, mais as virtudes se expandem e mais, 
também,cresce em valor e em beleza o patrimônio da comunidade597.  

 Dúplice função desempenha o bem comum, consoante o ensinamento de 

MESSNER: a primeira consiste em remover os estorvos da natureza instintiva, que perturbam 

a ordem da convivência, ordem que é pressuposto da existência humanamente perfeita. Isto 

constitui precisamente um dos aspectos da ajuda que o bem comum representa para os 

membros da sociedade: a criação de uma ordem de paz. A segunda função básica do bem 

comum será a criação de uma ordem do bem estar598. Ora, essa ordem do bem estar 

compreende a atuação de todas as utilidades comuns, tais como a união, a autoridade e os 

bens institucionais, incluindo-se nesse gênero o sistema jurídico, o regime político, a 

burocracia, a economia e, sobretudo, a ordem da justiça. Finalmente, outra perspectiva de 

consideração oferece a realidade designada como bem comum, a saber, o bem comum como 

realizável e o bem comum como realizado.  Como realizável,  o bem comum identifica-se 

com aquela aspiração e busca de perfectibilização existencial, que dá origem ao movimento 

de convergência de muitas pessoas para formar a sociedade política; no segundo aspecto, o 

bem comum  como efetividade, coincide com a concreção dos fins existenciais, como efeito e 

produto resultante das condutas livres dos indivíduos que formam a sociedade desde o seu 

nascimento. 

 

 

                                                 
596 “Manifestum est quod hoc sit proprium legis, inducere subiectos ad propriam ipsorum virtutem” Idem. 
Ibidem.  I-II, Q. 92, art. 1o  – “Videtur autem ultimus finis esse multitudinis congregatae vivere secundum 
virtutem. Ad hoc enim homines congregantur ut sinul bene vivant, quod consequi non posset unusquisque 
singulariter vivens; bona autem vita (est,quae)  est secundum virtutem; virtuosa igitur vita finis est 
congregationis humanae. Idem De regno 1, 15. 
597 “Sembable à la flame à laquelle on allume des flambeaux, à mesusre que le cercle de ceux qui y participent 
s´élargit, il éclate avec plus de splendeur. Plus les aptitudes se multiplient, plus les talents germent, plus les 
vertus s´épanouissent, et plus aussi le patrimoine de la communauté s´accroît en valeur et en beauté “. Louis 
LACHANCE, Le Concept de Droit selon Aristôte et S. Thomas d’Aquino. Paris: Ed.Albert Levesque Montreal - 
Paris: Lib. Du Recueil Sirey, 1933, p. 116.  
598 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no Mundo Moderno. São Paulo: Editora Quadrante, 
s.d p. 168. 
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Daí a necessidade de se frisar que o bem comum não surge como uma generatio 

spontanea, nem cai do céu como o maná que alimentou um dia os israelitas no deserto; 

também não é um ser abstrato, algo comparável ao mundo das idéias platônicas, mas uma 

entidade concreta, sem ser unissubstancial e sim, como um ser plurissubstancial (no mesmo 

sentido em que dizemos plurissubstancial a natureza da sociedade), que se fenomenaliza como 

efeito das condutas dos homens ao se apropriarem, cultivando e procurando de um lado, os 

bens da própria natureza cósmica que os envolve e, de outro, ao jogarem com todas as suas 

possibilidades materiais e espirituais para criar as condições e oportunidades geradoras da 

satisfação de suas necessidades. E isto é uma realidade social, existencial. 

 É de se ressaltar ainda, que, se considerado em toda a extensão de sua 

inteligibilidade, o bem comum não existe nem jamais existiu em parte alguma; e se, ademais, 

se considera: que na plenitude absoluta de sua ação motivacionante jamais será atingido, 

constituindo, na verdade, um processo de condutas, ora coletivas ora singulares e, por isso 

mesmo, processo no qual intervêm muitas omissões, freqüentes contrafações, fácil se inferirá 

que, do bem comum o que se atingirá, será sempre uma realização relativa, imperfeita e 

incompleta. Nessa ordem de idéias, observou MESSNER599 que o bem comum é  uma 

realidade sempre mais ou menos imperfeita; e a razão disto é – segundo o autor citado – 

simultaneamente metafísica e ontológica, geral e necessária, isto é, situam-se nas deficiências 

da natureza humana decaída. Com efeito, independentemente de se aceitar ou não a crença em 

um “pecado original”, verificamos que a ordem do ser da natureza humana é uma ordem 

perturbada e, conseqüentemente, é sempre e necessariamente imperfeita a ordem da sociedade 

e do bem comum.  

Nem por isso, entretanto, dir-se-á que seja o bem comum um simples ideal ou 

utopia. Reflexo e imagem dos homens imperfeitos, porém sedentos de perfectibilização, 

reflexo também da sociedade por eles constituída, o bem comum jamais será perfeitamente 

consumado. Como ideal não precisa ser realizado de um primeiro esforço; estará sempre 

provocando em todos a tendência para realizá-lo.  

A construção do bem comum, essencialmente resultante de condutas livres, 

embora direcionadas para uma convergência coletiva e incontestada, está condicionada à 

instabilidade e mobilidade ontológica do livre arbítrio, o qual – como a experiência demonstra 

– vive o permanente dilema de ser atraído por duas espécies de bens ontológicos: uma, que 

atende sempre aos seus instintos, mas sem ameaçar ou, mesmo, obstacular a concreção de 

                                                 
599  Idem, ibidem. p.187.  
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qualquer dos fins existenciais, consoante a própria razão lhes inspira – a virtude – e outra, 

constituída por bens ontológicos, que satisfazem tão somente aos instintos individuais, mas 

criando obstáculo à concreção de algum dos fins existenciais dos outros: o egoísmo e a 

injuridicidade 

A excelência e proficiência do bem comum em cada sociedade resultam, então, do 

maior ou menor grau, da juriformidade das condutas individuais, equivale dizer, da 

efetividade jurídica (a qual, por sua vez está na dependência estrita do grau de moralidade 

vigente numa sociedade política), bem como da menor ou maior adequação com as aspirações 

coletivas, das opções consagradas pelas diversas instituições (econômicas, jurídicas, políticas 

e culturais). Indubitavelmente, o patrimônio do bem comum cresce na medida em que maior 

número de pessoas conduzem-se de acordo com o direito e na medida em que as técnicas e 

instituições jurídicas mais se aproximam do valor – justiça. 

 

7.1.2.2 Bem comum e o problema da sociedade versus indivíduo 

 

Quando se promove o bem comum da multidão, se está promovendo o seu próprio 

bem. E disto há dúplice razão: primeiro, porque o bem próprio não pode advir sem o bem 

comum ou da família ou da cidade ou da nação. Tal foi o motivo para que Valério 

MAXIMO600 dissesse dos antigos romanos que preferiam ser pobres num império rico do que 

ser ricos num império pobre. Depois, porque, sendo o homem uma parte da casa, ou da 

cidade, necessário se faz que o homem considere o que será bom para si, pelo fato de que seja 

prudente a respeito do bem da multidão. Daí porque o bem comum é preferível ao bem  do 

indivíduo, desde que esteja no mesmo gênero; na verdade, nada impede que possa ocorrer 

que, em certas circunstâncias, seja o bem privado melhor, segundo o seu gênero601.  

Conseqüências práticas e racionais devem ser tiradas dessa imbricação entre o 

valor da pessoa humana e a relação de subordinação e dependência em face do bem comum.  

Consoante deixou bem claro Artur UTZ, o Estado, como instituição direcionada 

para edificar o bem comum exterior  está  a serviço  do bem  comum imanente da pessoa, uma  

 

                                                 
600  Valério MÁXIMO, escritor latino da nossa era dedicou a Tibério, o livro De dictis factisque mirabilibus 
repleto de bajulações ao imperador que, no ano 14, o recebera em sua corte. 

601 TOMÁS DE AQUINO. Summa. Theol. II-II, Q. 47, art. 10.  
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vez que o bem comum exterior inclui cada homem com sua própria carga de perfectibilização, 

evidenciando-se inconseqüência pretender que a comunidade estivesse a serviço do indivíduo, 

no sentido de que cada um pudesse tirar partido da comunidade em proveito de seus interesses 

exclusivamente privados, sem qualquer relacionamento com uma finalidade ou função 

social602. Todo ato que obstaculize o bem comum leva à anarquia. Contra o bem comum não 

há direito nem oposição, nem mesmo, sob a forma de greve. 

Comentando o dito de Santo TOMÁS DE AQUINO, segundo o qual, cada pessoa 

individual está relacionada com a comunidade inteira, assim como a parte para o todo, 

MARITAIN faz a seguinte ressalva: 

Embora pertença o homem por inteiro à sociedade política, como uma parte 
dessa (pois que ele pode ser obrigado a dar a própria vida por ela), no 
entanto ele não é uma parte da sociedade política em virtude de todo o seu 
ser e em virtude de tudo o que nele existe... Ao contrário, em virtude de 
certas coisas que existem nele, o homem se eleva por completo acima da 
sociedade política603. 

E completa com o mesmo contexto da Summa Theologiae: “O homem não é 

direcionado para a sociedade política segundo todo o seu ser e segundo tudo o que nele 

existe”604. 

Verifica-se, em conseqüência, que o bem comum realiza a convergência da 

normatividade com a efetividade, o que é fundamental numa sociedade; pela busca do bem 

comum nasce a sociedade e dessa necessidade da sociedade nasce a normatividade, que visa 

colocar o interesse social acima do interesse individual, quando conflitantes e incompatíveis. 

Quando se fala em fim comum que motivaciona a convergência de todos de um 

grupo, não se imagine que o fim procurado seja sempre consciente e analiticamente 

discernido, mas como algo que atrai, por movimentos inicialmente instintivos, e só 

posteriormente refletidos e conscientizados; ou mesmo, como algo que, arrastando os que 

estão em redor, leva consigo os que estão próximos. Uma marcha em procura de campos 

férteis, uma coordenação de esforços para descobrir água no deserto ou para defender-se de 

feras ou de grupos inimigos são fins que intuitivamente atraem a quantos vivenciam o 

problema comum. Nas hipóteses,  a busca pela colaboração dos que fazem a 

circunstancialidade é já uma intuição do fim comum que se quer atingir, mesmo que 

irrefletidamente. A criança marcha para onde marcham os pais, os avós cansados 

                                                 
602  Arthur UTZ. Éthique Sociale. Friburg (Suisse): Éditions Universitaires. 1968. Tome I p.107. 
603 Jacques MARITAIN.  Os Direitos do Homem. Rio de Janeiro: Livraria José Olimpio, 1945, p. 24. 
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acompanham a marcha dos filhos e dos netos jovens; juntam-se todos, procuram-se 

mutuamente a fim de encontrarem – o que mesmo? – A resposta, ei-la: tudo quanto for 

possível para garantir e melhorar o viver de todos.  

 

7.1.3 Livre Arbítrio: terceiro fator condicionante de perfectbilização da pessoa humana 

 

O mor bem que ao universo Deus doara 

O que indicara mais sua bondade,  

O que em apreço mais alto avaliara, 

Foi do querer, por certo, a liberdade, 

 Que a toda criatura inteligente 

Há dado em privativa faculdade605. 

Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal; 
o   que ele escolher, isso lhe será dado606. 

Terceiro fator condicionante da perfectibilização da pessoa é o livre arbítrio, 

também designado como liberdade de indiferença.  

É específico do ser humano a autodeterminação em face dos fins que se lhe 

antolham à decisão. Se o homem não é livre para querer ser feliz nem para desejar a própria 

perfectibilização – pois a tanto é impelido metafisicamente pela Lei Natural – entretanto, a 

concretização dessas tendências naturais não acontece por fatalidade ou necessidade 

determinista e, sim, por atuação da própria pessoa. Na verdade, por não ser um robô, mas uma 

pessoa ontologicamente orientada para a sua perfeição, o próprio homem é que terá de 

construir a sua história. Neste sentido, observou JOLIVET que 

na ordem política e social, como na ordem da moral – o homem é um ser 
que tem de conquistar sua própria natureza, tem de vir a ser o que ele é e 
que a história, essa é o drama de uma humanidade  se esforçando  – contra 
as potências de dispersão individualista e anti-sociais, que também estão na 
natureza – por ter acesso à plenitude de sociabilidade e de civilidade que 

                                                                                                                                                         
604 Santo TOMÁS DE AQUINO Summa Theol. I Pars, Q. 21, art. 4 ad 3 um. 
605 Lo maggior don che Dio per la sua larghezza 

Fésse creando, e alle sua bontate 
Più conformato, e quel ch´ei più apprezza 
Fu della volontà la libertate, 
Di che le creature intelligenti 
E tutte e sole furo e son dotate. 

DANTE La Divina Comédia. Paraíso, Canto V, 7-7. Tradução de Xavier Pinheiro. São Paulo: Martin 
Claret.2002. 

606 “Ante hominem vita et mors, bonum et malum quod placuerit ei dabitur illi.” BÍBLIA: Eclesiástico 15, 18. 
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define o próprio sentido do seu progresso607. 

Por outro lado, estando esse processo de perfectibilização dependente  dos fins 

existenciais, e  estando a concreção dos fins existenciais a depender do agir dos que fazem a 

sua coexistencialidade,  resulta que também o livre arbítrio dos coexistentes, como um dos 

fatores determinantes de sua perfectibilização, condiciona reciprocamente a concreção dos 

fins existenciais  de uns e de outros. 

Precisamente, a evidência do livre arbítrio, que caracteriza a natureza da pessoa 

humana permite inferir que muitas das aspirações dos homens pela realização dos  seus fins 

existenciais, dependentes que são da atuação dos outros homens em sociedade, não se 

realizam  automaticamente  ou deterministicamente nem sempre espontaneamente; sobretudo, 

porque, como se sabe, freqüentemente o agir em benefício de outrem  acarreta o sacrifício de  

algum  bem próprio.   

Essa contingência, vivida e sentida pelos homens em sociedade, evidência  outra  

condição  do existir humano,  a  saber, a possibilidade e a previsão de que alguns dos  

condicionamentos do  viver  e do bem viver dos indivíduos em coletividade, venham a ser 

impedidos  pelo livre arbítrio, quando atuando a serviço dos instintos egoísticos do outro. 

O livre arbítrio é uma realidade tão evidente que, a negá-lo ficariam sem 

explicação todos os institutos criados pelo coexistir humano; sobretudo ficaria sem 

justificativa qualquer tipo de ordenação racional normativa entre os homens. Não se explicaria 

a existência de normas éticas ou jurídicas em todos os povos; tanto como se não explicariam 

as competições de toda espécie, tais como campeonatos esportivos, concursos políticos ou 

acadêmicos ou aleatórios; nem sequer explicação teriam as guerras, a propaganda comercial 

ou ideológica. 

A presença indefectível do poder e da autoridade em todos os grupos sociais tem 

como razão de ser única a possibilidade de alguns indivíduos recusarem-se a dar cumprimento 

às normas consagradas pelo grupo em que está inserido. 

De certo que como argumento inconcusso da atuação de um livre arbítrio 

podemos aludir ao testemunho da consciência de cada pessoa, na medida em que a mesma 

freqüentemente, antes de tomar uma decisão, hesita entre duas opções disjuntivas; assim 

como, não é menos freqüente verificar-se que a vontade desiste de uma decisão tomada, 

substituindo-a por outra; e ainda se há de considerar o fato de que a vontade, após tomada 

                                                 
607  Regis JOLIVET. Filosofia Moral . Rio de Janeiro: Agir Editora, 1966, p. 414. 
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uma decisão, se sente satisfeita por ter assumido ou feito o que queria608. 

O livre arbítrio se impõe como um dos condicionamentos de perfectibilização, na 

medida em que é dele que promanam as decisões juriformes, bem como as decisões 

conformes com a ética, das quais resulta a concreção dos valores e dos fins existenciais, numa 

palavra, o devido-que-deve-ser-feito. O direito é um exigir de natureza, porque toda natureza 

singular, sendo uma pessoa ao lado de outra e cada uma, dependente do agir da outra, o bem 

que é conteúdo da norma e condicionante de perfectibilização de cada um poderá ser 

recusado, por implicar em sacrifício do interesse individual – (a submissão da vontade à 

obediência é sempre um sacrifício) – daquele de cuja conduta o bem condicionante poderá 

promanar. Não haveria exigir jurídico nem moral, se os bens de que resulta a perfectibilização 

das pessoas resultassem deterministicamente da conduta daquele que é, em cada situação 

concreta, fonte do bem normado.  

Em suma, a razão de ser da norma e da lei consiste no fato de que a pessoa, de 

cuja conduta pode emanar o bem condicionante de perfectibilização, somente observará a 

norma, se quiser, se se autodeterminar. 

A questão levantada por LEIBNIZ609 e outros sobre a dependência da vontade em 

face do motivo mais forte, poderá confirmar que, ao se autodeterminar, a vontade encontrou 

no julgamento de preferibilidade oferecido pela razão prática, a motivação última pela qual se 

decidiu. Seria tirar uma conclusão mais larga do que a premissa, inferir da motivação que 

precede, “autoriza”- digamos assim – a vontade,  inferir que ela foi determinada. Como diz 

JOLIVET, ser livre é, propriamente, produzir um ato motivado610.   

Sob a perspectiva psicológica, que vem a ser o bem maior, se não aquele bem que 

se tornou termo final da opção do sujeito autodeterminado?  

A experiência Paulina, que se repete em todos os povos e religiões, confirma o 

                                                 
608  “Notre conscience, au sujet de certains actes, nous affirme invinciblement: 1. avant l´acte,  
l´indétermination de notre volonté qui souvent hésite; 2. pendant l´act, la liberté de notre décision, notre pouvoir 
actuel d´en choisir un autre; 3. après l´acte, l´impression que l´acte ainsi décidé est vraiment nôtre et qu´il a 
dépendue de nous” . Henri COLLIN.Manuel de Philosophie Thomiste.Paris: Librairie P. Téqui, 1949, p. 949. 
609  Depois de afirmar que “  a escolha, por mais que a vontade seja determinada a ela, não deve ser denominada 
necessária absolutamnete e a rigor” , e que  a prevalência dos bens percebidos inclina sem obrigar, embora, 
considerando-se tudo, esta inclinação seja determinante e não deixe de surtir o seu efeito, LEIBNIZ conclui: “Ser 
determinado pela razão ao melhor equivale a ser livre em ponto máximo”.   Gottfrie Wilhelm LEIBNIZ. Novos 
Ensaios sobre o Entendimento Humano. Tradução: Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova Cultural,1999, p. 179. 

610 ”  “Être libre c’est proprement produire un acte motivé” Regis JOLIVET, Traîté de Philosophie,  II, 
Psychologie.  Paris: Emmanuel Vitte, Editeur. 1955, p.620. 
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fenômeno existencial da não coincidência da vontade com as investidas dos instintos611. Tal 

ambivalência, seguida de prevalência, foi descrita por OVÍDIO, no verso que se tronou 

freqüentemente invocado: “Percebo o que é melhor e o aprovo; isso não obstante, deixo-me 

levar pelo que é pior”612. 

A razão de ser da lei foi bem enfatizada por São Paulo, quando afirmou que a lei 

foi feita não para os justos, mas para os injustos613, precisamente aqueles que são atraídos pelo 

objeto de conduta injusta. A lei expõe perante a opção de cada um a privação de um bem, 

como conseqüência da conduta desordenada.     

Sem dúvida, o livre arbítrio é condicionante de perfectibilização, se/ e quando/, 

motivacionado por um julgamento racional reto, move a vontade a fazer opção entre uma e 

outra decisão por um dentre bens vários. Damos por aceito que o homem jamais escolhe o mal 

por ser um mal.  

Toda escolha da vontade humana gravita em torno de um bem, quer sob o aspecto 

ontológico, simplesmente, quer sob o aspecto ontológico e também honesto. O bem de que 

pode resultar para a pessoa algo de perfectibilizante é precisamente aquele bem que favorece 

ou, pelo menos, não impede algum dos condicionamentos de perfectibilização do homem, na 

órbita da convivência sociopolítica. 

 

7.1.4 Valor: quarto fator determinante de perfectibilização da pessoa humana 

 

7.14.1 Valor: conceituação e controvérsia 

O valor é aquela qualidade que nenhuma coisa pode ter 
na privatividade, mas que todas adquirem, 
automaticamente, assim que surgem em público614. 

Para superar a dificuldade da relação entre o dever-ser, 
que esta disciplina define e o ser do metafísico, basta 

                                                 
611  “Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do 
pecado, que está nos meus membros.BIBLIA.: Paulo Epístola aos . Romanos 7:23. “ Para que a grandeza das 
revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear 
e me livrar do perigo da vaidade. Três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele me disse: Basta-
te minha graça, etc.  Paulo II Epístola aos  Coríntios, 12:7. 
612 “Video meliora proboque; Deteriora sequor”. OVÍDIO. Metamorphoses, VII, 20. 
613  “ Sabemos que a lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo, e se tenha em conta que a lei não foi feita 
para o justo, mas para os transgressores e os rebeldes, para os ímpios e os pecadores, etc. “ BÍBLIA : Paulo 
Epístola I a Timóteo, 1,9. – Cf. Santo TOMÁS DE AQUINO Summa. Theol.. I-II, Q. 96 art. 5º. 
614Hannah ARENDT. A Condição Humana.Tradução de Horácio Lafer. São Paulo: Ed. Francesa  
Universitária.10º Edição, página 169. 
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notar que o direito não prescreve um dever ser, porém, 
um dever-fazer615 

O que  toda gente escolhe de preferência vale mais 
do que o não escolhido por todos; o que a maioria 
escolhe vale mais do que o que escolhe a minoria. 
Porque o bem, como dissemos é o que todos buscam e 
quanto mais se busca uma coisa, melhor ela é616. 

O quarto dos fatores de perfectibilização da pessoa humana deve ser considerada a 

atuação dos Valores617. 

Efetivamente, considerada a essência do homem concreto, metafisicamente 

incompleto e impotente para sozinho preencher a própria incompletude, prover o próprio 

subsistir, pode inferir-se que os valores existem hoje e existiram sempre, seja como horizonte 

de expectativas existenciais, seja como a atmosfera de condicionamentos oxigenadores do seu 

processo evolutivo. 

Sem dúvida, a complexidade do tema bem como a controvérsia que envolve a 

questão sobre a essência do Valor impõe que se identifique qual o conteúdo de inteligibilidade 

a que a realidade designada “Valor” corresponde.  

Quer nos parecer que a dificuldade subjacente em todas as tentativas de se definir 

a qüididade constitutiva da realidade chamada “valor” tem por origem o equívoco, que 

habitualmente se vem cometendo de se expressarem com a mesma palavra duas situações 

entitativas diversas. Efetivamente, têm se designado como valor aquelas reações emotivas que 

os objetos podem provocam numa pessoa a sensação de bem estar ou de prazer ou de 

satisfação. É o caso da reação provocada no sentimento de alguém perante o espetáculo de 

uma obra de arte ou de um acontecimento relacionado com algum interesse pessoal ou do qual 

deriva um prazer ou uma dor. Fala-se,  então, em valor positivo e do seu contrário, valor 

negativo. 

                                                 
615  “Il suffit pour la surmonter (la difficulté du rapport entre le  devoir être, que cette discipline definit et l´être 
du métaphysicien) de noter que le Droit ne prescrit pas un devoir-être mais un devoir faire “. Leon HUSSON. 
Nouvelles études sur la pensée juridique.Paris: Dalloz, 1974, p.486. 
616 ARISTÓTELES. Retórica, Capítulo VII, n. 28. 
617 No desenvolvimento do presente subtítulo mantemos o entendimento e alguns dos argumentos expendidos 
em trabalho anterior (Elcias Ferreira da COSTA. Os valores – da existência à cognoscibilidade. In Revista 
Symposium. Ano 4, n. 2, julho-dezembro, 2000, Recife, Universidade Católica de Pernambuco,2000, pp. 67-83. 
O reenvio à matéria já publicada se justifica e, mesmo, se impõe, tanto pela necessidade de deixar patente a 
coerência com as posições originais, assumidas anteriormente e que amadureceram no decorrer do período que 
antecedeu a presente tese, como sobretudo, pela íntima conexão com a posição, também original, que estamos 
defendendo aqui.  
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Com a mesma palavra designa-se situação entitativa bem diferente, quando se 

considera num objeto o aspecto gerador de estimativa ou apreciação, não apenas sobre o 

indivíduo, mas “dentro da consciência do grupo social”. Quando se diz, por exemplo:  

“quanto vale este saco de feijão?” – ou:  “quanto vale o quilo desse peixe?” – com tal 

indagação o que se quer  saber é quanto “no mercado”, no meio social em que estão, os 

compradores estão dando pelo feijão ou pelo peixe. O valor-preço corresponde ao grau de 

estima que mais de uma pessoa do grupo atribui a algo, na medida e proporção em que 

corresponde a um referencial qualquer, vigente no grupo. O valor monetário em todos os 

países modernos tem hoje por padrão de referência o ouro; no movimento das bolsas de 

valores o padrão referencial é o dólar; poderá amanhã  ser o euro ou outra moeda; como quer 

que seja, haverá necessariamente  um padrão ao qual todos do grupo618 se referem com 

idêntica estimativa. O valor corresponde, pois, sempre a uma estimativa atribuída dentro do 

grupo social, a certos objetos ou qualidades ou condutas ou instituições, precisamente porque, 

se não interessassem a ninguém, se não fossem  procurados por ninguém, estariam sem preço,  

“não teriam valor”. 

Como  se verifica, uma é a qüididade significada pela palavra valor, quando com 

ela se faz referência ao que se tem designado de valor individual, estimativa ou apreciação 

pessoal e outra, completamente outra, a qüididade significada pela mesma palavra, quando 

por ela se faz referência a algo que atinge a estimativa e o apreço vigente em todo um grupo 

relativamente a algum ser. Se eu sinto prazer ou indiferença ante a execução de uma sinfonia 

de Bethoven, os que me rodeiam nada sofrem ou lucram com isso; não resulta disso para os 

que comigo convivem  qualquer sentimento de regozijo nem qualquer sentimento de 

ansiedade, medo ou desconforto.  

Se, entretanto, alguém faz ecoar com estridor excessivo, durante um dia todo, uma 

amplificadora de som ao lado de uma escola em funcionamento, ou se alguém aciona 

insolentemente a buzina de automóvel em frente a um hospital ou a um local de culto 

religioso, qualquer dessas condutas desencadeia um mal estar e, conseqüentemente, um 

repúdio generalizado por todos os circunstantes. E razão para tal reação, ei-la:  o respeito à 

saúde, não de um ou alguns apenas, mas à saúde de todos, aos quais o hospital se destina, 

assim como o direito de cada um cultuar sua religião e de poder colher os benefícios da 

cultura que são comunicados na escola, constituem Valores, que têm repercussão sobre o 

grupo todo. Aqui se fala em “Valores”, ou em “o Valor”. 

                                                 
618 Johannes  HESSEN.Filosofia dos valores.Coimbra: Arménio Amado, Editor, Sucessor, 1997,p.318 
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Quando, pois, se fala em Valor, se fala preferentemente de algo que desloca uma 

“vis operativa” sobre todo um grupo social, não deixando ninguém indiferente, salvo um ou 

outro indivíduo que fica à margem daquilo que a todos sensibiliza. Na verdade, o Valor tem 

uma qüididade  eminentemente  social, acha-se sempre referido a um pólo de atração coletiva 

ou, como designou HESSEN,  a um sujeito supra-individual, interindividual619.    

Entendemos que a qüididade a que corresponde a realidade Valor é algo mais 

amplo do que o sentimento de desiderabilidade, provocada em alguém por algo620, do que o 

sentir intencional, despertado por uma qualidade objetiva das coisas621 e,  ainda, mais do que 

um parecer valioso. Por outro lado sustentamos como inconciliável com a inteligibilidade da 

realidade  Valor a adjetivação de negativo e positivo, expressões com que se costuma 

qualificar as condutas indesejáveis, impeditivas dos valores vigentes.   

A propósito de um pseudo valor, o qual seria negativo, deve-se não esquecer que, 

também neste terreno o princípio de identidade tem aplicação necessária, porquanto, não 

somente  o que é, é  e  o que não é, não é,  porém, ademais ter-se-á de convir que o que vale, 

vale; o que não vale, não é valor e, conseqüentemente, não será sujeito de negatividade. Não 

tem, pois, sentido falar-se de algo que valha como desvalor, havendo, de certo, condutas – 

isto,  sim! – condutas, contrastantes com algum Valor. É neste sentido que se poderá dizer  da 

injustiça, tanto quanto da calúnia, como da tortura, da traição, que são condutas indesejáveis, 

evitáveis, como impeditivas de/ ou atentatórias contra/ algum dos Valores vigentes; 

entretanto, não se dirá, com propriedade, que sejam valores negativos ou, mesmo, que sejam 

desvalores; quando muito, dir-se-á que sejam anti-valores, se se quer enfatizar o 

referenciamento à palavra Valor.  

                                                 
619 Johannes HESSEN. Filosofia dos Valores, trad. portuguesa do Prof. L. Cabral de Moncada. Coimbra: Ed. 
Armênio Amado, Editor, Sucessor, 1997. p.149. 

620 Citado por Louis LAVELLE, em Traité des Valeurs (Paris P.U.F. p.72) tal foi o entendimento de 
EHRENFELS.– André LALANDE, no “vocabulário técnico e filosófico” reproduz as palavras de EHRENFELS: 
“Der Erst eines Dinges ist seine Begehrbarkeit” (“systhem der werthorie”, I, 151). Para a posição assumida por 
Ortega y GASSET, MEINONG e EHRENFELS em torno da polêmica sobre o problema da localizaçào dos 
valores leia-se  Paulo NADER, Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, p. 49. 

621 “Todos los valores (incluso los valores “bueno” y “malo”) son cualidades materiales que tienen una 
determinada ordenación mutua en el sentido de “alto” y “bajo”; y esto acaece com independencia de la forma de 
ser en que se presenten, sea, por ejemplo, como cualidades objetivas puras o como miembros de contenidos 
valiosos (tal el ser agradable o el ser bello de algo), o como momentos parciales de los bienes, o como el valor 
que “una cosa tiene”.– Max  SCHELLER. Ética – Nuevo Ensayo de Fundamentación de un Personalismo Ètico.  
Traducido del alemán por Hilario Rodriguez Daenz. Nueva Edición corregida. Buenos Aires: Revista de 
Occidente Aqrgentina. Tomo I, p. 45. “Tambien la percepción sentimental de los valores mismos se basa 
necesaria y esencialmente en un preferir y postergar, ya que todos los valores existen, esencialmente en un orden 
jerárquico.” Idem, Ibidem, p. 132. 
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Identificando na realidade axiológica um fator determinante de perfectibilização, a 

tese recusa a noção de Valor como ser irreal, mesmo se imaginando uma categoria 

intermediária entre “ser realmente”, e ser “ idealmente”, como ser independente do tempo e 

do espaço.  

Sem dúvida, não se pode designar de irreal a relação de causalidade que se 

estabelece entre a qüididade de um ser (ex.: quadro belo, conduta virtuosa, melodia suave) e a 

reação emotiva da pessoa atingida pelo objeto portador. A beleza de uma árvore pode ser mais 

tocante para determinada pessoa do que para outra. A qualidade lá está, também algures está 

frente à qualidade do quadro ou da conduta ou da melodia ou da árvore a reação causada 

sobre a emoção, como efeito do interagir da faculdade sensorial e reciprocamente do quadro, 

da conduta honesta, da melodia suave e do espetáculo da árvore. Disso, desse interagir onto-

social, com certeza, se não pode dizer que seja irreal. 

A frustrada tentativa de se invocar um terceiro grau de ser entre o real e o ideal, 

para explicar a essência do Valor nasce também do equívoco de se designarem como Valor as 

virtudes morais, abstratamente consideradas, as quais podem ser concretizadas ou não, 

resultando da observância das mesmas a concreção de efeitos benéficos para a sociedade. 

Neste sentido, HARTMANN622 faz referência à distinção entre “valores realizados” e 

“valores realizáveis”. Na verdade, o que funciona como valor para a consciência e para as 

aspirações de qualquer sociedade não é “o sonho” de uma justiça ou de uma verdade ou de 

uma paz social, que existiriam como “essências subsistentes” fora do mundo real e que seriam 

bem-vindas ao nosso mundo humano-social, mas a expectativa pelo “efeito que poderá advir, 

para a sociedade, da ação dos homens em praticando ou deixando de praticar aquelas 

virtudes”. A justiça, a paz, a dignidade e outras virtudes não têm um modo de ser irreal, 

intermediário entre “ser real e ser ideal”; existe, sim, em estado habitual, na consciência moral 

de todas as pessoas de qualquer grupo social, o sentimento do dever de se praticarem condutas 

individuais em consonância com aquelas virtudes, as quais constituem objeto de preceitos da 

ordem normativa da moral ou, mesmo, de convenções sociais. 

Importa, igualmente, advertir que não se dirá, com propriedade, que os valores 

sejam independentes do tempo e do espaço e que, por isso sejam imutáveis e permanentes, 

como entendeu, entre outros, Garcia MORENTE, na esteira de Nicolai HARTMANN623. A 

                                                 
622 Nicolai HARTMANN.  Ethik.. Berlin und Lipzig: 2 Auflage 1935, p. 354. 
623 Manuel GARCIA MORENTE. Fundamentos de Filosofia – Lições Preliminares. Tradução de Guilhermo de 
la Cruz Coronado. São Paulo: Editora Mestre Jou, p. 302. – Cf. Nicolai HARTMANN,  Ontologia I – 
Fundamentos. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura y Economia, 1954, p. 357. 
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história permite verificar-se o contrário. Sabe-se, por exemplo, que em alguns países – (Brasil, 

Espanha, entre outros) – preservar a vida intra-uterina constitui Valor primordial, 

incompatível com a prática irrestrita do aborto. Recentemente esse Valor tem sido, mesmo em 

alguns dos países que condenavam – (a Itália entre outros) substituído por outro Valor, 

consistente na adoção legal do aborto. Entre algumas tribos indígenas do Brasil quinhentista, 

o prisioneiro valente constituía, em sendo objeto de consumação pelos vencedores, um Valor. 

Aquelas mesmas tribos, uma vez cristianizadas, passaram a consagrar como Valor o respeito 

ao prisioneiro e a abjuração à prática da antropofagia. Para os povos incas e maias constituía 

um valor matar donzelas em sacrifício para aplacar a ira dos deuses, quando se consideravam 

castigados pela ocorrência de calamidades. Claudio SOUTO alude aos sacrifícios religiosos 

cruentos do México, em que milhares de indivíduos eram sacrificados anualmente para que 

seu sangue nutrisse os deuses, e assim fosse conservada a marcha normal do mundo624. Nas 

gerações que sucederam foi aquele valor substituído pela tutela à vida de toda pessoa 

inocente.  

Como se vê da experiência antropológica, não são os Valores nem imutáveis nem 

permanentes, nem são entia in se, independentes do tempo e do espaço. 

A tese defendida por Johannes HESSEN, identificando o Valor com algum dos 

transcendentais com que se descreve o próprio conceito de ser não encontra argumentação 

sólida para confirmá-la625. Evidentemente, todo Valor é ser; entretanto, apenas não se dirá, 

com propriedade, que todo Ser necessariamente atue como um Valor. De igual maneira, se se 

considera que todo ser é bom, na medida em que realiza a finalidade de seu existir e a 

perfeição de sua espécie, se poderá dizer: Todo Valor é bem; não se poderá, todavia, afirmar 

que todo bem é Valor.  

O Valor não estará jamais sepultado no solipsismo cartesiano de um mero 

“julgamento de valor”; nem mesmo no simples “a priori”, que tornaria possível caracterizar 

algo como Valor. Desesperado esforço desenvolveu J. HESSEN626, no intuito  de demonstrar 

a objetividade dos juízos de valor. A perspectiva do Cogito ergo sum está por trás deste seu 

argumento.  

                                                 
624 Cláudio SOUTO. Introdução ao Direito Como Ciência Social. Rio de Janeiro: Editora Universidade de 
Brasília, p. 85.  

625 Johannes HESSEN. Filosofia dos Valores, trad. portuguesa do Prof. L. Cabral de Moncada. Coimbra: Ed. 
Armênio Amado, Editor, Successor, 1997, p. 37 

626  Idem, ibidem, p. 49. 
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Quando eu digo: tal ação é moralmente condenável, tal outra moralmente 
louvável, é evidente que, no sentido essencial desse meu juízo, está sempre 
o pretender eu exprimir alguma coisa de objetivo (grifo nosso), uma 
situação ou um fato que todos devem reconhecer do mesmo modo”. 

 Salta aos olhos de qualquer leitor, que a desejada ponte que deveria ligar ao 

mundo da realidade onto-social o mundo subjetivo do julgamento de valor, essa ponte tem – 

no argumento aqui reproduzido – uma só cabeça, precisamente aquela que fica na 

interioridade do próprio sujeito que julga. É o que  se pode interpelar: Porque deve algo ser 

reconhecido por todos como Valor, só porque eu pretendo que  lhe corresponda algo objetivo? 

– Com certeza, não será por força de uma pretensão minha que um julgamento meu de valor 

exprimirá algo de objetivo, ou que resulte a objetividade do que eu julgo ser valioso. Em 

advertência para os que se acastelam à sombra de uma perspectiva idealista, é oportuno 

lembrar o dito de Santo TOMÁS DE AQUINO: “Não será como conseqüência do nosso 

afirmar ou do nosso negar que o curso das coisas se mudará”627.   

Reedição autêntica do argumento ontológico anselmiano, transparece na 

argumentação com que Johannes HESSEN tenta demonstrar a objetividade da vivência 

axiológica: 

Um pouco de reflexão sobre nosso modo de experimentar e de viver os 
valores, logo nos mostra que, na mesma vivência do Valor, vai já inclusa a 
vivência de sua objetividade. Incontestavelmente vivemos os valores como 
objetivos 628.  

Dito de outro modo: do mesmo juízo extraímos a experiência. 

Mais próximo da realidade se tem chegado629, quando se identifica a essência do 

Valor em um “assentar sobre”, em um “repousar sobre alguns bens que já se encontram 

ordenados finalisticamente ou teleologicamente”, desde que – entenda-se bem – se dê ênfase à 

alusão de “bens ordenados finalisticamente”.  

A causação dos valores sobre a consciência coletiva da sociedade chegou a ser 

intuída, de modo não muito preciso, por Christopher GRZEGORCZYK630 ao destacar na 

                                                 
627 “Non propter nostrum affirmare vel negare mutatur cursus rerum” Santo TOMÁS DE AQUINO 
Commentarium in Perihermeneuticum, lib. 1, lec. 14. 

628 Johannes HESSEN. Filosofia dos Valores, trad. portuguesa do Prof. L.. Cabral de Moncada. Coimbra: Ed. 
Armênio Amado, Editor, Successor, 1997, p.101. 

629 Idem, ibidem, p.78. 

630 “Le fait social est précisement un acte humain doté d’une signification rationnelle.” La Théorie Générale 
des Valeurs et le Droit,  L.G.D.J., 1982, p. 162. “Il est évident qu’en affirmant que la valeur est un fait social, 
nous ne préjugeons absolument qu’elle soit un fait  uniquement social, car il est possible qu’elle soit en même 
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essência da realidade Valor o aspecto de “fato social”. Na mesma ótica se poderia incluir a 

perspectiva de Cláudio SOUTO, afirmando que o Valor é fenômeno psico-social e assim 

sendo, cientificamente observável631. 

Entretanto, admitido o princípio aristotélico de que a fonte das ações está no 

suposto e não nos acidentes – actiones sunt suppositorum, non vero accidentium – deságua-se 

na seguinte conclusão: nem as explicações marcadas de subjetivismo nem as objetivistas, as 

quais reduzem o Valor a qualidades das coisas explicam a atuação causal do Valor sobre o 

mundo social; de igual maneira, não parece explicá-la o ontologismo hartmanniano em 

volatilizando o Valor no mundo etéreo das essências platônicas, subsistentes e irreais an-sich-

sein 632. 

Se o Valor não é uma substância una e indivisa, como parece induzir-se do an- 

sich-sein633 – ninguém conseguiu demonstrá-lo – se, entretanto, a experiência evidencia que o 

Valor atua sobre as consciências como verdadeira fonte de causalidade, parece que se terá que 

recorrer a algo como um ser plurissubstancial, algo sui generis. 

 

7.1.4.2  Valor e consistência 

 

Faz-se oportuno advertir que, sempre que se pensa ou se fala em Valor, faz-se 

referência a algo “que persiste” e que “tem consistência”; e mais: faz-se referência a um 

objeto que arrasta os anelos dos componentes de um grupo social, em virtude de conter algo 

                                                                                                                                                         
temps un “fait métaphysique”, une catégorie de l”Être, ou la manifestation  de la pensée divine...” Idem, ibidem, 
p.162. 
631 Claúdio SOUTO. Introdução ao Direito como Ciência Social.  Rio de Janeiro: Editora Universidade de 
Brasília – Tempo Brasileiro, 1971, p. 84.  

632 Nicolai HARTMANN. Ethik, Berlin und Lipzig: 2.  Auflage, 1935, p.134 e ss. 

633 Advertindo contra os que argüiram-no de haver atribuído ao seu conceito de an-sich-sein  o sentido de uma 
substância, escreveu HARTMANN: Contra o entendimento aqui introduzido do Ansichsein  levantou-se em 
tempo, por ocasião da primeira edição deste livro, uma verdadeira torrente de crítica: a maioria das que foram 
levantadas  baseava-se na grosseira confusão com a coisa em si de Kant. Outros malentendidos tomavam o an-
sich-sein por algo substancial, ou, quando menos, por algo isolado subsistente por si mesmo. Em face de tais 
malentendidos mister se faz finalmente aqui deixar claro. O an-sich-sein significa, pelo contrário, algo 
totalmente simples,  inteiramente demonstrável: a independência em face  do julgamento do sujeito – nada mais, 
nada menos. (Gegen den hier eingeführten Begriff dês Ansichseins hat sich seinerzeit – beim ersten Erscheinen 
dieses Buches – ein wahres Stumlaufen der Kritik erhoben. Das meiste von dem, was vorgebracht wurde, 
beruhte auf gröblicher Verwechselung mit dem kantischen “Ding an sich”. Andere Missverständnisse nahmen 
das Ansichsein für etwas Substantielles, oder wenigstens für etwas isolierte für sich Bestehendes. Vor allen 
solchen Verirrungen must hier endringlich gewant werden. Das “Ansichsein” besagt vielmehr etwas ganz 
Schlichtes, durchaus Nachweisbares: die Unabhängigkeit vom Dafürhalten des Subjects – nicht mehr und nicht 
weniger). p. 134. 
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que  é intuído de maneira idêntica  por todos de um grupo como condicionante de 

perfectibilização do homem. 

Se se constata em toda realidade designada como Valor a presença de um 

elemento-preço-desiderabilidade, manifesta está, na pessoa valorante a procura, o interesse, a 

estima por alguma perfeição que lhe está fazendo falta, que vale porque lhe está de fora e que 

lhe aguça a apetibilidade frente a algo objetivamente existente. Se todo ser que age, age por 

causa de um fim, a razão disso outra não é senão porque todo fim oferece algo de bem e, 

exatamente porque tem algo de bem, oferece algo de apetibilidade, consoante a constatação da 

experiência de que bonum est quod omnia appetunt. 

Na consciência coletiva das sociedades políticas, sempre se antolharam fatores 

por cuja defesa e preservação todos, ou quase todos, de um grupo profligaram; fatores dos 

quais todos, ou quase todos, querem ser beneficiários e do qual todos de um grupo social se 

sabem merecedores de participar. Assim é que certas virtudes, tais como a boa fé, a 

veracidade, a amizade, a justiça, etc. são intuídas por todos de um grupo como indispensáveis 

para o bom conviver; constata-se também que determinadas posturas sociais, como por 

exemplo, o pudor, a disciplina, o respeito à ordem e à hierarquia, a moral administrativa, o 

respeito pelo bom nome e outras, são intuídas como relevantes para a paz social; de igual 

maneira, será sempre intuída como necessária ao sustento econômico da coletividade, não só a 

preservação de alguns elementos da natureza, tais como a fauna, a flora, o meio ambiente, 

como também de alguns componentes do patrimônio cultural, tais como os acervos da arte, da 

ciência e da tecnologia acumulados pelo esforço das gerações e, sobretudo, a observância dos 

deveres fiscais para com a sociedade: todos esses fatores são intuídos como condicionantes do 

processo de perfectibilização de todo ser humano, precisamente porque não pode o homem 

prosperar em sua ânsia de viver melhor e de realizar-se como pessoa, se qualquer daqueles 

componentes for frustrado, impedido ou ameaçado de não se concretizar. Todos os fatores 

dessa espécie se fazem presentes no conteúdo de inteligibilidade correspondente à realidade 

chamada Valor, fatores que foram designados por MESSENER, como fins existenciais no 

sentido de que atuam como condicionantes sobre o processo de perfectibilização do existir 

humano. 

Dito com mais precisão: todos quantos participam de um grupo social intuem que, 

se desaparecerem por completo de seu momento histórico, qualquer daquelas virtudes (acima 

enumeradas), qualquer daquelas posturas sociais (acima referidas), ou se se perturba o gozo 

de qualquer daqueles elementos da natureza a que fizemos referência acima, a vida humana se 
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torna ou insuportável ou comprometida ou ameaçada. A consideração desses fatores 

funcionando como princípio de causalidade no processo de perfectibilização dos integrantes 

do grupo social permite perceber que na realidade chamada Valor, algo há que vale para 

todos, dentro do grupo social, algo que é por todos estimado e desejado como importante ou 

necessário ou imperdível, de sorte que a nenhum do grupo é indiferente que qualquer daqueles 

fatores – aquelas virtudes, aquelas posturas, aqueles elementos da natureza, aquelas 

instituições – vistos como condicionantes de perfectibilização deixem de subsistir. 

 

7.1.4.3 Impedibilidade dos bens condicionantes de perfectibilização 

 

Entretanto, a simples intuição da existência de uma relação de causalidade entre 

aqueles fatores acima aludidos (virtudes, posturas sociais, elementos da natureza, produtos da 

cultura ou instituições) e o processo de perfectibilização dos integrantes do grupo ainda não 

completa todo o conteúdo de inteligibilidade que se faz presente no conceito de Valor. E não 

completa esse conteúdo de inteligibilidade, precisamente porque, se no que concerne aos 

elementos da natureza que são regidos por leis imutáveis da ordem cósmica – o sol, o vento, a 

atmosfera, as galáxias, o mar, a neve, a chuva – são eles insusceptíveis de modificação por ato 

da conduta humana, outros, porém, como a fauna, a flora, o meio ambiente, são suscetíveis de 

degradação e poluição por efeito da conduta humana, assim como a paz, a ordem, a justiça, a 

integridade moral e física das pessoas etc. são susceptíveis de frustração por efeito da conduta 

humana. 

Evidentemente, ninguém se preocupa com que o sol ou a lua possam ser apagados 

por ação do homem. Eles existem e estão, de maneira inameaçável, pregados no cosmo. Deles 

ninguém dirá que sejam Valores. Todavia, a preservação da estrutura da família ou da sua 

unidade, a paz social pode ser comprometida por atos livres de homens. De igual maneira, a 

utilização tanto da terra como dos rios pode ser comprometida por usos destruidores do 

homem livre; e se isso acontece, o grupo social fica privado de certos condicionamentos de 

perfectibilização. A ecologia constitui um verdadeiro Valor, porque tanto a flora que reveste a 

terra como os rios e a própria atmosfera são condicionantes do viver melhor de todo o grupo e 

estão sujeitos à degradação por ação do homem. 

Sabe-se que nem sempre esse valor esteve presente na consciência da 

humanidade, exatamente porque nem sempre os homens se aperceberam da necessidade de 
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controlar o uso adequado dos rios e da terra. Efetivamente,  antes que o homem fizesse sua 

aparição no planeta, já o sol infundia luz e calor sobre a terra, já a camada de ozônio protegia 

a atmosfera contra a violência dos raios ultravioletas, já os peixes povoavam os mares e os 

rios levavam para o fundo do oceano os elementos nutritivos, esperados pela fauna oceânica, 

já a flora, em amores com o calor e a luz solar, fecundava o ambiente etéreo, tornando viável 

a vida vegetal e a orgânica. 

Somente depois que o agricultor promoveu as queimadas de florestas e, com as 

queimadas a destruição dos microorganismos favoráveis à germinação dos vegetais; depois 

que a tecnologia poluiu a atmosfera com as partículas da combustão de gazes, ampliou, com o 

uso de máquinas, a desertificação de extensas regiões, sujou os rios com dejetos industriais e 

abriu a possibilidade dos acidentes nucleares, só então a consciência dos homens despertou 

para o prejuízo que certas condutas trazem ao processo de perfectibilização vital e se fez 

patente, daí por diante, a intuição de que, entre o processo de perfectibilização do homem e a 

conservação, preservação e concreção daqueles bens por efeito de condutas livres, existe uma 

relação de causa e efeito. 

Não se inserem, pois, no conceito de valor os fatores, naturais ou humanos, que 

são insusceptíveis de impedimento por interferência do homem. Ninguém se angustia pelo 

que pode, sem possibilidade de fracasso, conquistar ou obter, ou pelo que fatalmente 

acontecerá. A morte causa desgosto; mas, por ser fatal a sua ocorrência, não passa pela cabeça 

de ninguém querer garantir a imortalidade para si ou para outrem; ninguém se angustia ou se 

preocupa porque o dia de hoje será sucedido pelo de amanhã, como ninguém se angustia 

torcendo para que o oceano não venha a secar, como torce para que não se esgote o 

reservatório de àgua destinado ao abastecimento da sua cidade634.  

Inferir-se-á, a fortiori, que não podem considerar-se Valores a Divindade, os 

mistérios da religião, as revelações da fé sobrenatural, precisamente porque a existência e o 

sobreexistir, tanto de Deus, como dos conteúdos de fé e de religião são imodificáveis pela 

conduta dos homens, mesmo quando se digladiem as interpretações racionais no que diz 

respeito à interpretação dos mesmos. As blasfêmias não atingem a Deus; as perseguições 

religiosas não atenuam o poder infinito do Criador nem perturbam o governo da sua 

providência nem conseguem subtrair ao seu império o destino dos povos e das pessoas; os 

mistérios da fé não podem ser danificados, frustrados ou modificados por ação dos homens. 

Sem dúvida, as atitudes de desrespeito aos objetos que são consagrados pela adoração e 

                                                 
634 Cf.Joseph DE FINANCE, S.J. Essai sur l´Agir Humain. Roma: Université Gregorienne.1962, p.78. 
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veneração dos  religiosos  constituem  um  ultraje ao sentimento religioso daquelas pessoas e, 

conseqüentemente, podem perturbar o processo de perfectibilização das mesmas, na medida 

em que a ofensa pública à memória dos servos de Deus e, sobretudo, ao próprio nome do 

Senhor as priva da tranqüilidade e do exercício da liberdade de culto, ao mesmo tempo em 

que agride os sentimentos de religiosidade. Valores são as liberdades públicas, porquanto do 

seu exercício depende a perfectibilização e o existir melhor das pessoas sacrificadas. Fonte de 

mal estar e de sofrimento é, de certo, toda atitude com que se desrespeitam ou se 

ridicularizam os objetos de veneração religiosa. 

O brado ecrasez l’infame proclamado pelos iconoclastas de todos os tempos, 

como referência à pessoa de Cristo, poderá ter repercutido como ultraje ao sentimento 

religioso dos cristãos, mas a nenhum causou angústia ou medo de que Cristo deixasse de 

existir, como decorrência da conduta de algum blasfemo. O Cristo dos cristãos morreu uma só 

vez e ressuscitou; no terceiro milênio do seu nascimento é alvo de glorificação de uns e de 

mal estar de outros; mas, inatingível, imperecível, imortal: Cristo ontem e hoje; Ele, o mesmo 

por todos os séculos. Christus heri et hodie; Ipse et in saecula635. Não se dirá, 

adequadamente, que Cristo ou Deus seja um Valor.   

Idêntica relação de causalidade sobre o processo de perfectibilização do homem 

foi intuída pela consciência do grupo social, relativamente tanto ao adequado funcionamento 

de certos institutos, quais sejam a estabilidade do lar familiar, a conservação do patrimônio 

cultural acumulado por gerações sucessivas, a moral política e administrativa, como 

relativamente às praxes e usos sociais concernentes ao pudor, à honra, à veracidade, às 

liberdades públicas, à dignidade das pessoas etc. E na medida em que passaram a ser intuídos 

como susceptíveis de impedimento ou frustração por efeito de livres condutas de alguns, 

constituíram objeto de apreço e estima coletiva, designando-se com propriedade como 

Valores. 

Sob este aspecto, a contingência de impedibilidade de concreção de tais objetos – 

que atuam como verdadeiros fins existenciais – por efeito de condutas indesejadas é outro 

ingrediente no conteúdo de inteligibilidade do conceito de Valor. 

 

 

 

                                                 
635 BÍBLIA: Epístola de Paulo aos Hebreus, 13,8. 
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7.1.4.4 Valor e  dever-ser  

 

A expressão lingüística “dever-ser costuma ser associada, ora como sinônimo, ora 

como conseqüente ora como pressuposto de “Valor”. 

Se se entende por “dever” a condição de sujeição de uma pessoa face ao urgir de 

algum preceito ou norma ou, como definiu KANT,  a necessidade de uma ação por respeito à 

lei636, e, se por “ser” se entende o “estar sendo” – esse-existere, Dasein – ou o “desenvolver 

um paralelo de perfeição existencial” – esse-essentia, Sosein – como quando se diz “ser 

homem”, “ser algo”, não se pode logicamente fazer do “Ser” (tomado em qualquer das 

significações supra) objeto de “dever”. De nada e de ninguém se pode, com sentido, afirmar 

que “deve-ser”. 

O sentido de “dever”, no discurso normativo, entendido como “reflexo sobre a 

consciência de alguém pela condição de sujeição face ao urgir de algum preceito ou norma” 

completa-se com “o termo que expressa o conteúdo do preceito”, objeto do dever. Assim, de 

ninguém nem de algo se pode preceituar o “dever-de-existir” ou o “dever-de-ser-alguma-

coisa”, mas se pode preceituar o “dever de pôr uma conduta” (comissiva ou omissiva), pois 

somente de um ser que pode optar entre observar ou deixar de observar um preceito terá 

sentido afirmar que deve agir, (fazendo ou deixando de fazer). Então, adequadamente e com 

propriedade, se dirá que “uma conduta (tal ou qual) deve-ser-efetuada por alguém.  

Pleiteando demonstrar a propriedade da expressão Seinsollen, HARTMANN 

argumenta dizendo que “a paz entre os povos deve ser”637. Ora, a paz entre os povos não é um 

mero acontecer “fortuito”, sem agentes ou pacientes; tanto poderá ser feita como não ser feita, 

entretanto, que deve ser feita é, não só uma aspiração universal, porém ademais, constitui uma 

“angústia  agônica”,  emergindo  da  consciência  axiológica  em  qualquer  grupo  social,  na 

medida em que constitui um dos “fins existenciais” mais evidentes; a paz dos povos não 

constituiria, de certo, angústia agônica, se o seu acontecer caísse do céu como o maná e se não 

“devesse necessariamente resultar de condutas” de quantos estão em condições de decidir 

sobre os destinos do povo. Assim, pois, nenhum sentido tem dizer-se que “a paz deve ser”. 

                                                 
636 Immanuel KANT. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Tradução de Paulo 
Quintera, Coleção Os Pensadores .São Paulo:  Martin Claret 1980, p.114.   

637 “Das ist sinnvoll zu sagen, der allgemeine Völkerfriede soll  ‘sein. Nicolai HARTMANN. Ethik. Berlin und 
Leipzig. 2. Alflage. 1935,  p.154.    
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Distinguindo um “dever-ser-atual” de um “dever-ser-ideal”, verifica-se que para 

HARTMANN o que ele chama “deve-ser-ideal” corresponde ao sentido de “o devido que 

deve ser feito”, ao passo que o “dever-ser-atual” seria “o dever-fazer”638. 

HARTMANN e SCHELER, condicionados talvez pela atmosfera idealista 

resultante do profundo influxo exercido por KANT, inserem o estudo dos Valores, 

preferentemente, na esfera da ética, permitindo vislumbrar-se na expressão dever-ser a idéia 

de “o devido conteúdo do dever-ser-feito” ou mesmo, o simples e desnudo sollen, entendido 

como “a consciência de dever”. Essa é a compreensão que se permite colher da seguinte 

forma como J. HESSEN descreve o pensamento de HARTMANN: 

e é na medida em que, dentro desta (da realidade) o dever-ser atual encontra 
o sujeito do conhecimento e do querer – a consciência cognoscente e a 
vontade – que ele se transforma num dever-fazer alguma coisa. O sujeito 
apreende então este dever-ser atual na forma de um dever-fazer que 
diretamente se lhe dirige639.  

No mesmo sentido em que se expressou José FERRATER MORA: 

Nem sempre é fácil distinguir entre “dever ser” e “dever fazer”, visto que o 
que deve ser, deve sê-lo em virtude de que devem fazer-se tais ou quais 
coisas, ou executar tais ou quais atos,  a fim de cumpri-lo640. 

Em reforço dessa interpretação parece contribuir o seguinte argumento com que 

RADBRUCH pretende explicar “a força obrigatória do direito”641. Na opinião do filósofo 

alemão aqui mencionado, o que se pode fazer derivar dos preceitos jurídicos é, quando muito, 

ter-de-ser, isto é, um müssen; nunca, porém, um sollen. “Só pode rigorosamente falar-se de 

um dever-ser jurídico, duma validade jurídica” – diz ele – “quando o imperativo jurídico for 

dotado pela consciência dos indivíduos com a força obrigatória ou vinculante do dever 

moral”642.  

 

 

 

                                                 
638 Cf. Nicolai HARTMANN. Ibidem p.159-163 e  Johannes HESSEN. Filosofia dos valores. Coimbra: 
Arménio Amado, Editor, Sucessor, 1997, p.84.  

639 Johannes HESSEN. Filosofia dos valores. Coimbra: Arménio Amado, Editor, Sucessor, 1997, p. 86. 

640 José FERRATER MORA. Dicionário De Filosofia. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 1990, Verbete “deber 
ser”.  

641 Cf. Sergio COTTA.  Giustificazione e Obbligatorietà delle Norme. Milano: Dott. Giuffrè Editore.  

642Gustav RADBRUCH. Filosofia do Direito.Coimbra: Aménio Amado Editor, Sucessor,1961,vol.I p.128. 
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7.1.4.5 Natureza complexa da realidade-valor 

 

Todavia, constatada mesmo a intuição desse nexo de causalidade entre certos 

seres – coisa, elementos da natureza, conduta ou bens culturais – e o processo de 

perfectibilização do homem, ainda não se atinge a compreensão toda da essência constitutiva 

da realidade designada Valor. Vem completar o conteúdo de inteligibilidade que se esconde 

no conceito de Valor a interferência de mais uma concausa.  

 Precisamente porque a concreção ou preservação ou conquista dos bens acima 

aludidos, tidos como condicionantes de perfectibilização do homem, é efeito, não da natureza 

cósmica, indomável e prederterminada, porém da conduta livre de todos os integrantes do 

grupo social, resulta daí que, juntamente com apetibilidade pela concreção (ou preservação, 

ou conquista, conforme o caso) dos mesmos e a consciência do risco de frustração que sobre 

essa expectativa se estende, como previsível conseqüência de indesejáveis decisões do livre 

arbítrio, nasce a angústia agônica643 coletiva, relativamente à necessidade de se propugnar, 

seja pela concreção de alguns daqueles bens (virtudes, condutas), seja pela preservação de 

outros (os elementos da natureza física, os acervos culturais, as instituições), seja pela 

conquista de outros (o PIB, a educação, a tecnologia, a paz, a segurança).  

Em conclusão do exposto acima, entendemos que o Valor é um Ente complexo, 

resultante da confluência de duas causalidades: de um lado, a apetibilidade inerente em algum 

ser – coisa, elementos da natureza, conduta, bens culturais – apreendido pelos integrantes de 

um grupo social como condicionante de perfectibilização, e de outro lado, a propugnabilidade 

pelo mesmo ser, propugnabilidade emergente da consciência axiológica coletiva e urgida pela 

agônica angústia, palpitante nos integrantes do mesmo grupo, ante a ameaça de 

impedibilidade por imprevisíveis incursões do livre arbítrio. 

Não se falará de Valor, enquanto tão somente algo é desejado pela consciência 

coletiva – isto é, a preservação ou conservação de algum elemento da natureza ou a 

consecução de algum dos bens culturais a ser produzido por condutas livres, ou conquista de  

algum bem – mas, sim, quando, intuído por todos de um grupo social como condicionante de 

                                                 
643 ....angústia agônica. Usamos a palavra angústia no sentido etimológico do termo derivado do latim 
angustiare: estar premido, estar inquieto, estar perturbado; e usamos a palavra agônica, no sentido também 
etimológico, derivado do grego ‘αγον e que significa certamen, luta,jogo público em que se competia em torno 
de prêmio. Angústia agônica é a ansiedade profunda com que todos os integrantes de um grupo social se batem 
denodadamente, obstinadamente a fim de superar um perigo iminente ou conquistar um alvo de difícil aquisição 
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perfectibilização, se constata em torno desse algo, assim desejado, a atuação de uma agônica 

angústia, visando seja eliminada a impedibilidade que ameaça, pela previsível interferência 

do livre arbítrio, ou a preservação, ou a concreção ou a conquista do aludido bem. 

Há Valor, onde e quando essas circunstâncias ocorrem simultaneamente: 

a) intuição por todos os integrantes de determinado grupo social de que na 

preservação, ou concreção ou conquista de determinado ser – que pode ser 

coisa, elemento da natureza,  conduta ou bem cultural – reside 

condicionamento de perfectibilização e 

b) a ebulição, em dimensão social, de agônica angústia, despertada pela 

impedibilidade da concreção ou preservação ou conquista do bem 

condicionante do processo de perfectibilização, por eventual interferência do 

livre arbítrio. Quando tal intuição e conseqüente angústia agônica por parte dos 

integrantes do grupo se faz vigência, estamos diante de uma consciência 

axiológica e diante de um ens complexum, chamado Valor.  

 

7.1.4.6  Classificação dos valores 

 

Em todo o grupo social forma-se, por processos diversos e variados, um consenso 

axiológico, uma convergência de sentir por todos ou quase todos, em torno de objetos de 

interesse comum. Quando o consenso axiológico atinge  o status de hábito, estratifica-se nas 

mentes e sentimentos da maioria evidenciando a atuação de uma consciência axiológica. Daí 

se originam os costumes: tanto os costumes morais como os costumes jurídicos e os 

meramente sociais ou convencionais.  

Distinguem-se os valores quanto à especificidade, quando se toma em 

consideração a natureza da relação entre o bem contemplado e o horizonte de 

perfectibilização subjacente na consciência axiológica da coletividade e revestidos de 

coercitividade; seja por exemplo, numa sociedade complexa, em que o divórcio  é avaliado 

como uma solução adequada à paz social e da família,  passa a instituto jurídico, sendo a 

indissolubilidade do casamento um valor moral apenas para o setor da sociedade inspirada 

pela moral evangélica do catolicismo. As atitudes consagradas num grupo social como  para 

                                                                                                                                                         
ou Ter de  realizar um bem de concreção ameaçada ou assegurar a vigência ou conservação de uma situação ou 
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os povos cultos e civilizados, tais como saudar com um bom dia ou gesto equivalente, pedir 

desculpas por uma gafe cometida, são valores convencionais, mais úteis do que 

condicionantes de perfectibilização, destituídos de coercitividade. Valores religiosos são 

aqueles bens, considerados sob o prisma de determinada religião, como condicionantes de sua 

santificação ou merecimento supratemporal. Valor moral, valor jurídico, valor convencional 

distinguem-se um dos outros tanto pelo seu grau de eficacidade, como pela especificidade dos 

objetos valorados. 

Quando a consciência coletiva axiológica se decide por revestir de coercibilidade 

normativa as condutas de que pode depender o destino de qualquer dos Valores vigentes, 

então, na vivência onto-social se configura outra realidade, a saber, a presença de uma 

consciência jurígena, elevando à condição de “valores jurídicos” alguns valores sociais. 

Qualquer que seja o processo de nomogênese jurídica que ocorra num grupo social – seja 

processo consuetudinário ou institucional – a raiz ontológicas da normatividade jurídica está 

encravada na consciência axiojurígena do grupo social. 

E mais; somente essa consciência axiojurígena explica adequadamente, tanto a 

vigência como a efetividade jurídica em qualquer grupo social. 

Fácil perceber como a opção da consciência coletiva de um grupo social quanto a 

reservar dentro do universo dos valores sociais quais serão revestidos de coercibilidade 

pública constitui o ponto de interseção entre a esfera da normatividade jurídica e esfera de 

normatividades outras, a saber, a moral e a convencional.  

Os fins existenciais que condicionam o processo de perfectibilização da pessoa 

dentro da ordem da intersubjetividade, ou dito de outro modo, os fatores de que depende a 

realização integral da pessoa enquanto integrante da cidade, como membro da sociedade, 

definem a fronteira que separa a ordem normativa do direito da ordem normativa da moral; 

esta, diversamente, se constitui de preceitos destinados a promover, não apenas a realização 

integral da pessoa enquanto membro da sociedade, mediante edificação do bem comum 

temporal, mas ademais “a perfeição da própria essência” da pessoa humana, com o alcance do 

fim último no qual se identifica o Bem supremo e infinito.  

O homem moderno aprendeu a distinguir entre bens socialmente valorados, dos 

quais depende a perfectibilização das pessoas no conviver político, e bens, cujo conteúdo é 

visualizado como condicionante de perfectibilização, não para todos os integrantes do grupo, 

                                                                                                                                                         
instituição sob crise. 
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indistintamente abrangidos, mas apenas para restrito setor da sociedade, bens cuja 

especificação resulta de convicção religiosa e de inspiração sobrenatural, acessível apenas aos 

favorecidos com o dom da fé. 

Entretanto, nas sociedades primitivas e em algumas nações modernas, 

impregnadas de cultura homogênea – os povos islâmicos, por exemplo – os valores religiosos 

são visualizados pela quase unanimidade do grupo, como exigíveis coercitivamente; daí que 

nesses povos, os valores religiosos são parte integrante da ordem normativa jurídica.  

Ocorre, ainda, que nas nações caracterizadas por uma cultura homogênea, também 

a fonte dos valores moral reside na instituição religiosa. Nos povos dessas nações as minorias 

que se comovem por valores divergentes são apenas toleradas, na medida em que suas 

condutas não conflitam com as normas gerais.  

Faz-se mister considerar que, no que concerne aos valores morais, muitos deles 

constituem fonte de inspiração da consciência jurígena sendo consagrados pelo homem de 

todas as civilizações: como tais devem-se considerar a boa fé, a veracidade, a lealdade, a 

magnanimidade, a retidão de caráter, a pureza dos costumes, a justiça. Não raro tais valores 

são requisitos para validade dos atos jurídicos ou para não aplicação de penas, e, com certeza, 

as concreções dos mesmos são pressupostas para a efetividade jurídica. Daí o fundamento 

para se afirmar que no direito se assegura um  mínimo ético.   

 

7.1.4.7 Cognoscibilidade dos valores 

 

Qualquer questão filosófica dificilmente não reflui ao problema fundamental da 

metafísica do conhecimento e ao problema da correlação Essência X Existência; dito com 

outras palavras, ao problema da conceituação de seres-que-não-são-o-Ser, mas que são uma 

quota de Ser, seres-que-são-até-um-paralelo-de-ser, da perspectiva aristotélico-tomista644. Tal 

como ocorre com as teorias explicativas dos fatos humanos existenciais, a problemática da 

teoria dos Valores estaria enredada com a maneira de entender as condições de 

cognoscibilidade  da experiência humana. 

                                                 
644 Cf. Elcias Ferreira da COSTA. Em Torno da Personalidade Ontológica de Cristo. Recife: Edição Flos 
Carmeli, Recife, 1957, e ainda A Essência Trinitária do Direito – Temas de Filosofia Jurídica. Sergio Antonio 
Fabris, Editor, Porto Alegre, 1996; Louis RAEYMAKER, Filosofia del Ser. Ensayo de Sintesis Metafísica. 
Madrid: Biblioteca Hispanica de Filosofia, pp. 44-46; H.G. GARDEIL, Ïnitiation a la Philosophie de S.Thomas 
d’Aquin –IV Métapysique. Paris: Les Editions du Cerf, 1953. 
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Entendo que o aforismo “tudo quanto é recebido, o é conforme o  modo do 

recipiente” –  quidquid recipitur ad modum recipientes recipitur, assimilado pela filosofia 

escolástica se aplica adequadamente ao fenômeno do inteligir humano – nele incluído o 

inteligir axiológico. Não no sentido de que se possa de tal princípio inferir que o inteligir 

reduza-se à passibilidade meramente receptiva, porém, no sentido de que a nós, humanos,  

uma única condição de cognoscibilidade nos é dada, e essa condição é a experiência de seres 

que são, – apenas e sempre – alguma coisa, seres que são uma certa escala de perfeições-de-

ser. 

Nessa perspectiva, pois,  quero dizer que o Valor existe e, porque existe, é um 

Ente; será, ou um ente real – presente em a natureza das coisas reais – in rerum natura – ou 

em ato ou em potência – ou será  um ente mental ou de razão; produto da razão ou da fantasia 

– ; se se admite que seja um ente real, será este ou um ens in se –  uma substância – (um  an-

sich-sein), ou um ens in alio, isto é,  um ente-inerente-a-algum-sujeito que o sente ou sonha 

ou idealiza ou o sustenta como uma qualidade ou uma quantidade  E ainda, porque é Ente, 

existe dentro de uma medida-de-ser, existe preenchendo um determinado padrão-de-ser, 

precisamente, com  uma essência que é algo645. 

Condicionalidade de conhecimento outra não existe na pessoa humana que possa 

prescindir dessa, que a escolástica, com propriedade designou de primum cognitum – o que 

primeiro se conhece – a saber, o Ente, o que é qualquer coisa. 

Aqui se faz oportuno lembrar com Etienne GILSON646 e GARRIGOU 

LAGRANGE que, não fosse a revelação feita a Moisés, através da sarça que crepitava sem 

                                                 
645 Em se fazendo menção de Essência, impende advertir que, também neste ponto, quando se trata de 
considerar os modos transcendentais do Ser, e, sobretudo, a composição metafísica do ser finito, imprescindível 
se faz não esquecer de separar a noção de Essência lógica – mero esquema de “sências”* em que múltiplos seres 
podem ser enquadrados – e a Essência concreta individual, existente, realização de uma escala total de sências 
que cada ser, quando chega à existência, consegue atingir; precisamente, a talidade de existir que cada ser 
desenvolve em suas potencialidades, quando cotejado dentro do Universo do Múltiplo, onde outros seres 
também são, cada um  alguma coisa e, apenas-alguma-coisa. 

* Sências – Neologismo utilizado em nosso opúsculo Em torno da Personalidade Ontológica de Cristo, para 
significar cada percepção de ser que o intelecto, fragmentariamente, mediante sucessivas abstrações sobre o 
objeto dos sentidos externos e internos (os  phantasmata) apreende no encontro com o Ser. – Do verbo latino 
Esse tiraram os medievais  a expressão Essência, para significar a “talidade de ser” que um ente apresenta. Para 
Santo Agostinho ab eo quod est esse dicta est essentia (De Trinitate, V,ii,3), assim podemos do Ser, tirar a 
palavra  Sência para significar cada uma das exteriorizações de ser que se verifica num ente. Entendemos que 
tudo quanto fragmentariamente o intelecto apreende no ser, como, ser grande, ser bípede, ser corredor, etc.etc. 
todas essas experimentações de ser podem designar-se como sências,  exteriorizações existenciais de ser que um 
ente manifesta em sendo. 
646 Etienne GILSON, L´Être et l´Essence. Paris: Librairie Philosophique J.Vrin. 1948 e; Reginald GARRIGOU 
LAGRANGE,  Le Sens Commun – La Philosophie de l´Être rt lrd Formules Dogmatiques.  4 e édition revue et 
augmentée. Paris: Desclée de Brouwer & Cie, Éditeurs 1936 



 264

consumir-se, sobre o monte Horeb, com as palavras “Eu sou Jahweh, Eu sou Aquele que é”647, 

jamais poderíamos formar a idéia de um Ser,  – que é, sem que seja apenas até certa 

capacidade ou quota de ser, –  até certa medida de Ser; jamais poderíamos compreender a 

essência de um ser que, ilimitado, ultrapassasse a possibilidade de captação que foi dada à 

condição do inteligir humano. Não terá o homem capacidade para atinar ou inferir que exista 

um Ser-que-é e tão somente é, Ser-sem-essência delimitadora, Ser que é numa infinitude de 

ser, imensurável, incomparável, ilimitável em sendo. A lenda do anjo que teria aparecido em 

forma de criança, ao Bispo de Hipona, Agostinho, quando passeando na praia, tentava 

compreender o mistério da santíssima Trindade, vale como uma expressão alegórica da 

limitação metafísica do conhecimento humano. Rebatendo a Agostinho que tentava explicar-

lhe a impossibilidade de transportar a água do mar para um buraquinho cavado na areia, teria 

dito o Anjo: Mais fácil caber o mar inteiro neste pequeno buraco que fiz na areia, do que na 

limitada inteligência humana caber a compreensão do mistério de Deus, infinito em sua 

perfeição. 

Em apoio a esse ponto de vista, lemos na Summa Contra Gentes de  TOMÁS DE 

AQUINO, invocando a autoridade do pseudo Dionísio: “... acontece que a respeito de Deus 

sabemos o que Ele não é; ao passo que para nós permanece totalmente  desconhecido sobre o 

que Deus é648. 

Assentado, pois, que o homem, ser incompleto, sedento de completude está, por 

um verdadeiro desejo “ontológico” – a expressão é de MARITAIN649 – aberto para as 

perfeições de ser que lhe faltam, não é o  homem, embora receptivo e recipiente, mero 

espectador do Não-Eu ou do Tu Metafísico que o desafia; o intelecto humano não apenas 

passivamente recebe, mas, também ativamente assimila o que lhe agride, na medida em que 

pode captá-lo; transforma-o em species intelligibiles, reforma-o, interpreta-o e o traduz, sem 

reproduzi-lo  fotograficamente. Como através de janelas metafísicas, pelas quais promove as 

                                                 
647.”Moisés disse a Deus: ´Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me 
enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome ?´Deus respondeu a Moisés : ´EU SOU 
AQUELE QUE SOU´. E ajuntou:´Eis como responderás aos israelitas: [ Aquele que se chama]EU SOU envia-
me a vós.” BÍBLIA :  Êxodo, 3,13-14. 

648 “[...] de eo quid non sit cognoscimus, quid vero sit penitus Manet ignotum”. TOMÁS DE AQUINO. Summa 
contra Gentes. Liv. III, c. XLIX. 

649 Referindo-se à dialética polaridade que envolve a relação de potência-ato e ato-potência, diz MARITAIN 
que “esta ordem de potência ao ato é um desejo ontológico, um desejo do ato; é a potência mesmo”. “Siete 
Lecciones sobre el Ser”, Buenos Aires: Dedebec Ed Desclée de Brower, 1943, p.254 – O enunciado tanto vale 
para a potência passiva como para a potência ativa de um ser em ato. “Ser em ato inclui uma tendência a agir” – 
lembra Etienne Gilson. É o significado da fórmula tomista “ser é tender – esse est existere”. Cfr. E.GILSON, A 
Existência na Filsofoia de Santo Tomás. São Paulo:  Livraria Duas Cidades, 1962, p. 93. 
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abstrações intelectuais, o homem apropria-se, mediante o processo inteleccional, o Verum , a 

verdade  do Ser, – tal como ele é – e pela notícia do Bonum, a bondade do Ser,  que o intelecto 

comunica à vontade, o Ser expande as portas de sua apetibilidade e do amor, de molde a 

manifestar, tanto mais apetibilidade quanto maior, mais diáfana, mais ofuscante, mais 

compreensiva e intuitiva for a captação intelectual da medida e da intensidade do bonum, que 

o Verum lhe permite alcançar. A despeito da compreensão distorcida de Johannes HESSEN650 

permanece verificável a indução aristotélica de que Ens et bonum convertuntur:  o ser e o bem 

se identificam.  

Colocada essa premissa da interatividade das faculdades psicológicas, podemos 

afirmar que o processo de cognoscibilidade do Valor outro não é senão  o processo de 

conhecimento que é próprio da inteligência humana e que se origina da experiência universal 

de que tudo que é real é algo e, conseqüentemente, a realidade valor será também inteligida 

como algo que é algo. 

Assim, pois, de um lado verificamos que o intelecto capta na realidade designada 

Valor a relação de causalidade que, consoante a cosmovisão de cada momento 

circunstancial651, se distende entre a concreção ou preservação ou conquista de bens intuídos e 

o processo de perfectibilização do homem, simultaneamente com a previsão de 

impedibilidade eventual dos mesmos, e de outro lado, testemunha o duplo movimento 

assumido pela consciência coletiva do grupo social, a saber, um, o desejo ontológico pela 

efetivação dos condicionamentos de perfectibilização revelados inteleccionalmente 

(movimento concupiscível) e o outro, precisamente a repulsa relativamente aos obstáculos 

oponíveis à concreção dos mesmos (movimento irascível) e pré-intuídos pela consciência 

coletiva. 

                                                 
650 Johannes HESSEN. formulou sua dificuldade nos seguintes termos:”Diz-se demónio um ser espiritual que 
quer o mal e não pode querer outra coisa. Este ser é também um ens. Portanto, segundo a doutrina aristotélico-
escolástica, é um valor.”Filosofia dos Valores. Coimbra: Arménio amado, Editor, Sucessor, 1997, p. 74. – Ora, 
a conclusão de HESSEN deveria ser a seguinte : Portanto o demónio é um bem. Pois, como acima 
demonstramos,se todo valor é um bem, nem todo bem é um valor.  A solução para a sua dificuldade HESSEN 
poderia ter encontrado na seguinte argumentação de Santo TOMÀS de AQUINO: “Impossível que algo exista 
sem que seu existir seja sustentado pela providencia que o criou. Ora, Deus, perfetissimo, nada cria sem uma 
finalidade atribuída por sua sabedoria infinita. Portanto o demónio enquanto existe é um bem, embora suas ações 
possam dirigir-se contra a ordem do Criador, que o mantém no existir”. Cf. TOMÁS DE AQUINO. Summa 
contra Gentes, Livro III, nº 1027. Elcias Ferreira da COSTA (Deontologia Jurídica – Ética das Profissões 
Jurídicas, Editora Forense, 1999, p. 28.) refuta HESSEN, com a distinção entre bem ontológico e bem honesto. 

651 Cláudio SOUTO (Introdução ao Direito como Ciência Social.  Rio de Janeiro: Editora Universidade de 
Brasília – tempo brasileiro, 1971, p.112) insiste muito sobre o conceito de direito como sendo “a formulação 
científico positiva atualmente incontestável do sentido básico do dever ser, próprio do homem”, e que “o critério 
do jurídico – um critério geral, válido para qualquer espaço-tempo humano – encontrar-se-ia na cientificidade,  
atualmente incontestável de tais acidentes cognitivos, associados àquela permanência básica”. 
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Para se explicar a cognoscibilidade do Valor não há necessidade de se apelar para 

o recurso de um a priori que seria o sentir valioso. Não existe o a priori do sentir-valioso. O 

sentir-valioso redunda, flui, reflui da propriedade que inere a certos seres, de condicionar a 

perfectibilização das pessoas, propriedade que está fora destas, mas que, ao ser percebida 

como condicionante de perfectibilização e apreendida como dependente do imprevisível 

decidir do livre arbítrio dos que estão em condições de dar concreção ao bem 

perfectibilizante. Por um lado, a indispensabilidade do bem apreendido como condicionante 

de perfectibilização e, por outro, a expectativa de impedibilidade do mesmo pela imprevisível 

opção do  livre arbítrio dos coexistentes desencadeia a angustia agônica  coletiva, 

propugnando pela concreção ou preservação ou conquista do bem apreendido e desejado, 

nisso consistindo o sentimento de valioso. Não existe qualquer a priori, qualquer forma intus; 

existe o sentir-se condicionado a um bem, depois de perceber o nexo de causalidade que se 

distende entre a concreção do mesmo e a atuação do livre arbítrio daqueles em cuja conduta 

reside a realizabilidade do mesmo. O depender do bem é, de certo, um a priori – não 

gnosiológico, mas ontológico – do existir humano, matafisicamente completável que é, pelo 

agir do alter, alter que é ensejador ou criador do bem condicionante; mas, como nada se 

deseja, sem que dele não se tenha um prévio conhecimento, consoante o conhecido aforismo 

nihil volitum quin praecognitum”, também o conhecer e o perceber precedem ao sentir a 

condicionalidade do bem e ao valorar. 

O valioso está fora da consciência axiológica do sujeito sentinte; o valorar ocorre 

em seguida ao perceber a propriedade valiosa de algo. O problema da cognoscibilidade do 

Valor continua aporético para aqueles que atribuem ao ente Valor a natureza ideal, consoante 

o modo de ser, intuído por Platão. Ora, nas possibilidades e limitações do processo 

inteleccional humano está a condição metafísica de que nihil in intellectu quin prius in sensu, 

isto é,  mesmo as idéias dos seres espirituais somente são obtidas mediante abstração de um 

prius fantasmagórico, que houver resultado da objetividade apreendida pelos seres 

experienciados. As coisas, primeiro são – ou na bruta realidade empírica, ou como espiritual, 

ou no fantástico das imagens construídas pela imaginação – e só depois são apreendidas. Da 

mesma forma que o homem não pode pensar antes que exista, assim não pode o pensamento e 

a inteligência pré-criar o “futurível cognoscível”. Ninguém de certo contestará que o destino 

do Valor se localiza no plano da “futuribilidade”.   

 O outro aspecto que integra a realidade chamada Valor e que pode ser igualmente 

constatada pela experiência cognoscível é a atuação do sentimento de agônica angústia, que 
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costuma afetar todos os integrantes de um mesmo grupo social relativamente ao incerto 

destino dos bens intuídos como condicionantes, dando nascimento à consciência axiológica 

coletiva e, – no caso dos Valores especificados como jurídicos – dando origem à consciência 

axiológica coletiva,  sacudida, ademais  pela decisão de revestir de coercibilidade as condutas 

em que estiver implicado o destino de determinados bens. Também esta, a consciência 

axiojurídica é um fato sociologicamente constatável e, como tal, objeto de apreensão 

cognoscitiva e de um julgamento de existência.  

Num desesperado, quase decepcionante esforço, HESSEN pensou, como 

LAVELLE, em ancorar os valores, metafisicamente, no último âmago da realidade, equivale 

dizer, no próprio Ser652. “Ancoração metafísica última, que” – diz ele – “seria, nada mais nada 

menos do que fundamentação, ancoração numa Realidade ou num Ser último”.   

Para  HESSEN se afigurou como difícil problema evitar o risco de praticar o salto 

do plano lógico para o ontológico. Efetivamente, depois de afirmar que “os Valores como 

valores são irreais”, pergunta o Autor a si mesmo: 

Como pretender ancorá-los no Ser? – Se conseguimos descobrir no 
fenômeno-Valor um momento de real, no sentido que acabamos de dizer, 
nesse caso, a fundamentação metafísica dos valores deixará de eqüivaler a 
um salto mortal da ordem do valer para a ordem do ser, para o real653.  

Nessa ordem de pensamentos, HESSEN parece irmanar-se com LAVELLE, na 

seguinte conclusão:  

É bastante, pois, dizer que o Valor é uma participação no Absoluto; é uma 
revelação do Absoluto, uma presença reconhecida do mesmo... No Valor 
não se tem o contacto de um absoluto que tivesse uma natureza diferente: É 
a sua própria essência que se descobre e que se entrega654. 

Há em tal concepção um indisfarçável lampejo de plotinianismo, ou mesmo, de 

natura naturata da concepção de SPINOZA655, quando se afirma – e tal afirmação parece ter 

                                                 
652 O próprio Ser – diz HESSEN. – Que é o próprio Ser? – Haverá ao lado dos seres o próprio Ser? Será o 
próprio Deus, Ser subsistente de que promana toda manifestação de ser? Todavia não se poderá univocizar 
“Aquele que é” com o  “ens commune da ontoteologia”. Deus, com o conceito de ser, com o ser que fosse 
participado, repartido, ou...recebido.  

653 Johannes HESSEN. Filosofia dos Valores. Coimbra: Arménio Amado, Editor, Sucessor.1967, pp.315-316. 

654 “il suffit donc de dire que la Valeur est une participation a l’Absolut; elle est sa revelation, sa présence 
reconnue... Dans la valeur on n’a point le contact d’un absolu qui serait de nature different: C’est son essence 
même qui se découvre et qui se livre”  LAVELLE. Traité des Valeurs. Paris:P.U.F. 1955, p. 733. 
655 SPINOZA. “[...] je pense, qu´on doit entendre par Nature Naturante, ce qui  est en soi et est conçu par soi, 
autrement dit ces attributs de la substance qui exprim ent une essence éternelle et infinie, ou encore Dieu en tant 
qu´il est considéré somme cause libre. Par Nature Naturée, j´entends tout ce qui suit de la nécessité de la nature 
de Dieu”. Éthique Démontrée Suivant l´ordre géométrique et divisée en cinq parties. Traduction et notes par 
Charles Appuhn. Paris: GF Flammarion, Liv. III, p.53. 
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sido feita por LAVELLE – que o Valor é uma como “epifania da essência divina”. Ora, 

necessário se faz não perder de vista que o Valor tem o seu Ubi  e a sua raiz ontológica em a 

natureza humana contingente e real, não podendo ser considerada como uma essência 

subsistente, fora do mundo dos homens.  

Entretanto – e aqui vai nossa posição pessoal – nem está dentro da pessoa 

humana, nem está dans l’esprit, como pensou LAVELLE, nem nasce do homem simpliciter, 

nem chega a ser produzido pelo homem em sua própria experiência, como ensina REALE656; 

não é um ser meramente parasitário (da concepção de Frondisi RISIERI657), inerte, ponto de 

miragem da contemplação platônica, visto que o viver humano é uma como maré 

permanentemente sacudida pelos Valores; nem mesmo pode ser reduzido a bruto fato social, 

sem mais, como sugeriu Christopher GRZEGORCZYK, acima citado. 

A grande dificuldade de autores, em discernir o modo de cognoscibilidade dos 

Valores resulta de supor que o Valor seja uma entidade – una e simples – a qual, se assim 

fosse, deveria estar ou dentro do sujeito (como propõem os teóricos do subjetivismo) ou fora 

do sujeito (como alega a corrente axiológica do objetivismo) entidade que deveria ser 

percebida, ou pelo sentimento (emotivismo), ou pela razão (cognotivismo), ou ainda, por 

algum órgão – a ser descoberto empiricamente – especificamente axiológico658. Numa tal 

conceituação, – digamos reducionista, – quando se tenta intuir o Valor como uma entidade 

una e simples, o máximo a que pode chegar uma tentativa de delimitação conceitual é admitir 

que o conhecimento dos Valores apresenta-se como um sentir, a que se associa um elemento 

cognoscitivo659.  

Outra dificuldade na definição de Valor, dificuldade de certo modo 

intransponível, para quem o supõe uma entidade una e simples reside na impossibilidade de se 

identificar a diferença específica sem conhecer-lhe o gênero próximo. 

 Na verdade, porém, a essência do Valor assenta sobre dois planos de 

intuibilidade: um, de intuição cognoscitiva, quando, por um lado,  se evidencia uma relação 

de causalidade entre a concreção ou preservação ou conquista de certos bens (coisa, 

                                                 
656 Miguel REALE. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1983, p.208. 

657 “Por ser cualidades, los valores son entes parasitários – que no pueden vivir sin apoyarse en objetos reales – 
y de fragil existencia, al menos en tantos adjetivos de los bienes.” Frondisi RISIERI. Qué son los valores? – 
Introducción a la axiologia. Mexico: Fondo de Cultura Economica, s. d. p. 17. 

658 Johannes HESSEN. Filosofia dos Valores. Coimbra: Arménio Amado, Editor, Sucessor.1967, p. 146. 

659 Juan Carlos SMITH. El Derecho Natural y las Variaciones Axiologicas, III Congresso Brasileiro de Filsofia 
do Direito, João Pesoa: 1988, p. 281. 
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elementos da natureza, conduta ou bens culturais) e o processo de perfectibilização dos 

integrantes do grupo social, e por outro, se forma a consciência de impedibilidade, seja da 

concreção, seja da preservação daqueles bens, seja da conquista de outros bens, face à ameaça 

de incursões indesejáveis do livre arbítrio, na trama existencial da intersubjetividade; o outro 

plano de intuibilidade sobre que assenta a essência do Valor é o da intuição emotiva, quando 

ocorre angustiosa apetibilidade levando todos do grupo social a propugnar agonicamente pela 

concreção ou preservação ou conquista dos mesmos condicionamentos, ameaçados de 

impedibilidade. 

Agitando, de modo diverso, à semelhança do Éolo e outras vezes do Zéfiro, a 

maré do existir humano em seu élan de perfectibilização, o Valor, vindo de fora do existir 

individual de cada homem, porém, penetrando bem profundamente a consciência e a 

afetividade coletivas do grupo social, atua como motor mobilis do agir humano, como “aquilo 

que agita a vida e a torna interessante e por cujo desaparecimento,  com razão todos se 

amedrontam: id propter quod vita movetur et de cuius interitu iure formidantur omnes.  

 

7.1.5 Poder social: quinto fator condicionante de perfectibilização da pessoa humana 

 

7.15.1 Essência do poder 

 

Enquanto a força é qualidade natural de um indivíduo 
isolado, o poder passa a existir entre os homens quando 
eles agem juntos e desaparece no instante em que se 
dispersam660. 

O poder é uma condição de atualização plena do direito 
porque é uma condição essencial à integralização 
jurídica da sociedade, sendo, por conseguinte, uma 
exigência do direito que não pode se erguer contra o 
direito661. 

O quinto fator condicionante de perfectibilização da pessoa humana é o “poder 

social”. 

Há de se considerar que entre o fim comumente conhecido e coletivamente 

desejado por todos os integrantes de uma sociedade e a decisão das vontades individuais  em  

                                                 
660  Hannah ARENDT. A Condição Humana. São Paulo: Editora Francesa Universitária, s. d. p.212. 
661 Miguel REALE. Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Editora Saraiva, 1984,  p.117. 
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efetuar  as condutas  adequadas ao fim comumente desejado (o que se tem designado de bem 

comum), se interpõe a realidade do livre arbítrio,  freqüentemente disputado por interesses 

imediatos, nem sempre compatíveis com os interesses do bem comum. Por outro lado, é um 

dado indiscutível da experiência humana que, nem sempre os meios aprovados pela maioria 

do grupo social como sendo adequados aos fins projetados pela consciência coletiva – 

dizendo com mais precisão: os conteúdos de comando e de preceito jurídico – nem sempre 

são compreendidos como tais pela totalidade dos seus membros, daí se gerando na mente dos 

que discordam do pensar da maioria, o sentimento de recusa em dar efetividade aos objetos 

normados. 

Na fenomenologia da vida social se patenteia a atuação de uma nova realidade – o 

Poder social, o Poder público – como condição metafísica, tanto para decidir sobre a escolha 

dos mecanismos de ação adequados ao bem comumente desejado, como para constranger as 

vontades recalcitrantes a darem, com sacrifício dos interesses individuais contrariantes, 

concreção aos mecanismos de ação escolhidos pela maioria, como adequados ao bem comum 

e coercitivamente normados. 

Consoante vimos considerando, os homens aspiram ontologicamente pela 

concreção de sua perfectibilidade; visto não poderem isoladamente desenvolver essa 

perfectibilidade metafísica, são indigentes da co-atuação dos que fazem a sua 

coexistencialidade témporo-espacial; tomando consciência de que o seu viver melhor e seu 

próprio subsistir está condicionado pela concreção de bens – elementos da natureza, produtos 

da  cultura,  condutas  normadas,  instituições,  em  torno  dos quais se constituem os valores – 

bens que, apenas pela ação livre de todos os conviventes podem ser concretizados, confluíram 

para a convivência societária, visando e aspirando a edificação e a fruição do bem comum. 

Em torno desses bens a que aludimos aqui, e cuja preservação ou concreção ou conquista 

condiciona o viver e o viver melhor, por terem a sua concreção, ou preservação ou conquista 

permanentemente ameaçadas de impedibilidade pelo imprevisível movimento do livre arbítrio 

individual, gerando no âmbito da coletividade  o sentimento de propugnabilidade pela 

concreção dos mesmos, forma-se – como já aludimos acima –  a consciência coletiva áxio-

jurígena, decidida a revestir de coercitividade as condutas implicadas na concreção ou 

preservação dos mesmos ou, ainda, na conquista de outros. 

 Pois bem, essa consciência áxio-jurígena materializa-se numa verdadeira 

energia social e coletiva, impondo, sob pressão de coercibilidade, condutas normadas, visando 

a concreção ou preservação dos valores e fundamentando a efetibilidade das normas jurídicas. 
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Outra coisa não é o Poder social, senão essa energia que emerge da consciência axiológica, 

palpitante e efervescente na multidão, impregnada da agônica angústia pela efetivação dos 

valores. 

 É graças à atuação do Poder sobre a pluralidade das pessoas que convergem em 

um mesmo grupo social, que surge a ordem onde existia a multidão sem coalescência 

teleológica. O Poder é, na verdade, aquele elemento que dá à multidão a forma de um “ente 

plurissubstancial”, designado sociedade podendo-se considerar como   verdadeira causa 

formal da mesma. 

  Faz-se mister investigar o como se manifesta o Poder, em que consiste 

especificamente e qual a sua razão de ser. 

  Perspectiva  sociológica – A  investigação sociológica sobre a essência do 

Poder culmina na constatação de que o Poder se manifesta como fenômeno inerente à 

estrutura da realidade inter-humana e que emerge, de modo espontâneo, como conseqüência 

da continuidade existencial e da sua tendência a permanecer existindo662.  

Comentando LEPIERRE, concorda MIRANDA ROSA no afirmar que a mais 

rudimentar experiência social nos ensina  que fazer parte de um grupo social qualquer implica 

a sua submissão a um Poder663. No mesmo sentido manifesta-se o pensamento de Miguel 

REALE, em afirmando que organizar-se é constituir-se com um poder social, e que este é o 

dado inicial, verificável em toda e qualquer forma de organização, em todo e qualquer grau de 

juridicidade do poder664.  

Sob o prisma puramente empírico-sociológico, Diogo Figueiredo MOREIRA 

NETO considerou no poder a relação social, na qual a vontade tem capacidade de produzir 

efeitos desejados665. 

Uma observação superficial basta para se verificar que no definir-se o Poder tem-

se visualizado mais, ou quase sempre, pela aspecto psicológico, como sendo “a capacidade de 

produzir efeitos desejados sobre a direção da sociedade”. Entretanto, outras descrições do 

                                                 
662  “ Omnes habens intellectum naturaliter desiderat semper esse. Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. 
I Pars, q. 75, art. 6. – “Chaque chose, autant qu´il est en elle, s´efforce pour perseverer dans son être”. 
SPINOZA, Baruch (ou Benedictus). Éthique demonstrée suivant l´ordre géometrique et divisée en cinq 
partis. Ouvres III; Traduction et notes para Charles Appuhn. Paris: GF Flamarion, 1965. 

663 Francisco de Miranda Rosa Poder, Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982, p. 38. 

664 Miguel REALE. Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Editora Saraiva, 1983, p p. 113-115. 
665  Diogo Figueiredo MOREIRA NETO. Teoria do Poder, Parte I Sistema de Direito Político.  São Paulo:  
RT, 1992, p. 99. 
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Poder consideram-no como a capacidade de alguém fazer com que sua vontade seja cumprida 

por outrem. Em termos semelhantes é a definição de poder, elaborada por CATLIN, como 

sendo “a capacidade de estar livre para realizar nossa vontade e controlar, se já exercida ou 

não, mas potencial666. Evidentemente, essa contingência,  aplica-se tanto à realidade “poder 

social”, como ao fato “violência individual” e, como tal, somente pode ocorrer, quando o 

emissor de um preceito é alguém física ou psiquicamente mais forte. A realidade histórica tem 

mostrado, porém, que o poder tem também atuado em situações em que o emissor do 

comando não tem superioridade física de submeter outrem à sua própria vontade. Reis fracos 

foram obedecidos e governantes tímidos, desprovidos de carismas, continuam emitindo 

comandos com eficácia, seja porque pessoas outras conferem-lhe o respaldo físico de que 

carecem, seja porque dispõem da chave do cofre das benesses com que pode aliciar a adesão 

dos indecisos e a solidariedade dos cortesãos667.  

Corroborando a afirmação de George BURDEAU, a respeito da evolução do 

poder através da história, observa REALE que as sociedades primitivas apresentam uma 

“soberania difusa”, em todo o corpo social, de sorte que os membros de um clã ou de uma 

fratria são governados por um poder indistinto, que exprime uma solidariedade mecânica, ou, 

por melhor dizer, quase vegetativa668. BURDEAU, admitindo um processo evolutivo nas 

manifestações do poder na história,  aludiu a um “poder anônimo”, presente nas sociedades 

primitivas e indiferenciadas, “ao poder individualizado”, presente nas teocracias da 

antiguidade e nas monarquias absolutas, da idade moderna, e ao “poder que se tornou 

prerrogativa da própria instituição social”669.  

Perspectiva filosófica. Nada, entretanto, se terá dito a respeito da essência do 

poder, enquanto se permanecer  na  constatação do momento capacidade-de-impor-a-outrem-

a-própria-vontade. Enquanto se considera, apenas, o momento potencial do  poder,  

precisamente, a capacidade inerente em alguém de  impor sua vontade, não se tem noção 

precisa do que seja “poder social”, pois, sob esse aspecto e nesse momento, tal capacidade de 

                                                 
666 George e Gordon CATLIN. Tratado de Política, trad. de Walgtensir Dutra, Rio de Janeiro, Zahar editores, 
1964, p. 104. 

667 Informa-nos Charles SEIGNOBOS que “o verdadeiro poder do rei dependia da sua energia pessoal. Podia 
ser absoluto com um chefe enérgico, como Clóvis, rei dos Francos ou Teodirico, rei dos  ostrogodos, flébil ou 
nulo com um rei fraco ou juvenil, como os últimos Merovíngios”. História Comparada dos Povos da Europa. 
Rio de Janeiro: José Olympio. 2a edição, 1945, p.80. 

668  Miguel REALE  Teoria do Direito do Estado. São Paulo: Saraiva , 1984, p.174. 
669  George BURDEAU. Traîté de Science Politique”, 2ème edition, t. I, Paris: L.G.D.J., 1966, p. 248;  Cf. 
Palhares Moreira REIS. O Estado E Seu Ordenamento Jurídico. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 
1975, p. 16 e ss. 
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impor não está realizando nada daquilo que se propõe realizar e para  o que se diz existir 

como capacidade.  

Impende, outrossim, observar que, conceituando-se o Poder, como capacidade de 

“um alguém” impor a outrem a sua vontade, em nada se distingue este do conceito de 

“violência individual”. Ora, o poder ou é social ou não é “o poder”; será violência ou força ou 

coerção. Na verdade, frente à condição de igualdade ontológica que nivela todos os seres 

humanos dentro de um mesmo gabarito de “dignidade natural”, não há como explicar porque 

um terá poder de valer para submeter as vontades dos semelhantes, ou, dito de outro modo, 

não há como explicar porque devam todos de um grupo social submeter suas vontades a um 

dentre os demais. O poder que é compatível com a “dignidade da igualdade ontológica” dos 

seres humanos é o poder de que todos precisam, procuram e desejam, o poder-energia, do 

qual possa resultar a efetividade do bem comum desejado, o poder que efetua a convergência 

e a ordenação dos esforços dos indivíduos numa ordem e numa coordenação construtiva. 

Então, o fim comum desejado, qual seja encontrar as condições de viver bem, mediante a 

coordenação das condutas de todos, explica o aparecimento do poder e da obediência coletiva.  

O poder “como ato”, consiste e se faz presente precisamente naquela energia  que 

emerge da solidariedade dos indivíduos e que permanece atuando sobre as consciências, 

colhendo a resposta da obediência – espontânea ou constrangida – aos comandos que 

concernem à concretização dos valores consagrados. Como enfatiza  Miranda ROSA,  “o 

poder ou se exerce e é poder, ou se não exerce e não o é”670. Pode-se, concordando com 

Alfred POSE, admitir que à base do Poder se encontra uma necessidade de nossa natureza“671. 

BERGSON estava persuadido de que uma das primeiras causas do Poder seria a necessidade 

de uma autoridade. Haveria, segundo o autor de Les Deux sources de la Morale et de la 

Réligion, “hábitos de obedecer, seja porque obedecemos a uma pessoa que comanda em 

virtude de uma delegação social, seja porque, da própria sociedade, percebida e sentida de 

modo confuso, emana uma ordem impessoal”. Haveria assim – na explicação do filósofo 

francês – um como instinto de obediência em busca de um poder, a coexistência de um “eu 

individual” com um “eu social”, juntamente absorvidos numa mesma tarefa de conservação 

individual e social” 672. Semelhante é a conceituação formulada por IVO DANTAS ao dizer 

que “há uma vocação psicossocial de alguns em se fazerem obedecer e muitos em serem 

                                                 
670  Francisco Miranda ROSA. Poder. Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. p.45. 
671 "besoin qui dérive de notre instinct social et de l’obscur sentiment des conditions de vie d’une société”.  
Alfred POSE Philosophie Du Pouvoir. Paris: P.U.F., 1948, p.14. 
672 Henri BERGSON. Les Deux sources de la Morale et de la Réligion. Paris: P.U, F. 1937, p, 2. 
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obedientes”673 . 

O comandante que, em plena batalha, grita para seus comandados – “Avançar!” – 

e não é obedecido, deixou evidenciado que não tem poder e, isto, precisamente porque lhe 

faltou a energia moral que deveria, como resposta, vir por parte dos comandados em se pondo 

em marcha, no rumo indicado por ele. Quando, pois, o comando é obedecido, verifica-se que 

teve e tem a resposta da consciência coletiva, a torrente de energia que conectou entre si as 

condutas individuais de todos os soldados. Neste sentido confirma-se o dito que oboedientia 

facit imperantem.  

  

  7.1.5.2  Poder e autoridade 

 

Impõe-se, de logo, fixar uma distinção, a fim de evitarmos possíveis confusões. 

Na verdade, do emprego da metonímia pode surgir uma indesejável anfibologia no uso da 

palavra “Poder”. Pois, uma coisa é o Poder, cuja essência será objeto de consideração do 

próximo número, e outra são os agentes do Poder, aqueles que exercem o Poder: a esses se 

costuma chama de “Autoridade”, “Poderes constituídos”, ou simplesmente, “o Poder”. 

Vem já de Francisco de VITÓRIA (1492–1546) a distinção entre poder e 

potestade, considerando que a noção de potestade acrescenta à de poder uma preeminência de 

autoridade, que é uma força, em virtude da qual assiste uma competência de direito àquele 

que tem a potestade674. Podemos, pois, distinguir poder e autoridade, como sendo aquele, a 

força, por meio da qual podemos obrigar os outros a nos obedecerem, e autoridade, o direito 

de dirigir a comunidade e de ser obedecido por outros. Na distinção de Leslie LIPSON, a 

autoridade é o poder revestido das roupagens da legitimidade.675 No mesmo sentido, observou 

MARITAIN que a autoridade exige o poder e que o poder sem autoridade é tirania676.  

 Lembra C. Joachim FRIEDRICH que auctoritas, em seu significado original, 

como era usado entre os romanos, quer dizer primordialmente “aumento”. Este aumento 

                                                 
673 IVO DANTAS. Poder Constituinte e Revolução. Barueri (SP): edições Jalovi, p. 14. 

674 Francisco de VITORIA. Derecho natural y de gentes. Trad. de P.Luis Getino,O.P.. Buenos Aires: EMCÉ  
Editores, 1946. (Título original: Relectiones theologicae), p.49..Cf. Emílio NASZALYI, O. C. El Estado según 
Francisco de Vitória, trad. de Ignácio Menendez Reigada. Madrid: Ediciones Cultura Hispanica, 1948, p. 232. 
675 Leslie LIPSON. Os Grandes Problemas Da Ciência Política, tradução de Thomaz Newlands Neto, 2ª 
edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976, p.104. 

676 Jacques MARITAIN. O Homem e o Estado. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1959, p.147. 
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derivava de uma confirmação do ato de vontade do povo, ato de vontade traduzido por um 

senatus-consulto do conselho dos anciãos677. 

       

 7.1.5.3  Poder: causa formal da sociedade política 

 

A multidão que procura vencer o invasor comum, faz-se exército em ordem de 

batalha, pelo encontro de um comandante que lhe comunica a estratégia a adotar e que 

organiza o movimento de reações e de defesa. Se, em batalha, morre o comandante sem 

deixar substituto, dispersa-se o exército, desintegra-se em bandos e em fuga desordenada. De 

igual maneira, uma multidão se faz ordem, em sendo penetrada e informada, concatenada pela 

energia social do Poder em torno de valores procurados. E uma vez constituída em ordem, é 

ainda, em virtude dessa energia social, que permanece em ordem. 

Importa, todavia, não esquecer que, composta de multidão e de poder, como de 

matéria e de forma – no sentido aristotélico da expressão – a ordem social não é um produto 

acabado nem um processo encerrado. É, antes, um permanente fieri, um permanente ebulir 

das condutas, quais bolhas de um líquido efervescente ou quais ondas que se sucedem na 

praia. 

Por outro lado, está patente que o ente-unidade social,  que resulta de uma matéria 

– (no caso, a multidão, unificada pela forma que é o poder) – resulta, não como um composto 

substancial, mas como uma unidade de ordem, equivale dizer: sempre é multidão, ordenada e 

informada de poder, energia coletiva, quer se trate do chamado momento constituinte (aquele 

em que se funda uma sociedade), quer se trate de continuidade do existir social, em que a 

unidade é conseqüente da integração dos poderes “constituídos” com os indivíduos que 

compõem a multidão. 

É graças à atuação do poder sobre a pluralidade das pessoas, que convergem em 

um mesmo grupo social, que surge a ordem, onde existia a multidão sem coalescência 

teleológica. O Poder é, na verdade, aquele elemento que dá à multidão a forma de um ente 

“plurissubstancial”, designado sociedade, atuando como verdadeira causa formal da mesma.  

Aplicando na consideração da natureza onto-social da sociedade política (o 

Estado) as categorias aristótelicas da causalidade, podemos ver na multidão a matéria de que é 

                                                 
677 C.Joaquim FRIEDRICH. Perspectiva Histórica Da Filosofia Do Direito, tradução e apresentação de Alvaro 
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formada a pessoa plurissubstancial do Estado – id ex quo – e no aparecimento do poder – que 

como o ebulir de uma energia emerge da cadeia das palafitas das liberdades individuais, 

fazendo-as convergir para a concreção dos valores colimados – podemos ver o fator que dá à 

multidão a forma e o constitutivo de sua ordem, unidade e individualidade. Em analogia com 

o fenômeno da causação que ocorre no mármore, escolhido pelo artista como substrato ou 

subjectum para receber a forma escultória que nele vai ser impregnada, assim a multidão, ao 

receber o influxo do poder que eflui da mesma, faz-se sociedade política678. 

Conseqüência prática e lógica que dessa perspectiva deflui é que o poder resulta, 

não de um acordo ou de um contrato de vontades, mas da unidade, como produto da 

convergência axiológica universal da multidão, de sorte que o exercício do mesmo, 

logicamente, não pode ter por titularidade senão a própria sociedade, a qual pode exerce-lo 

diretamente – e o faz quando as condições socioculturais (ambiente democrático) favorecem – 

cada vez que se pronuncia em mecanismos de consulta plebiscitaria (como votação, 

referendo, plebiscito) ou numa modalidade vicária, a saber, mediante delegados, que é a 

modalidade mais exeqüível. Isto foi ensinado por Santo TOMÁS DE AQUINO nos seguintes 

termos:  

Ordenar tudo para o bem comum é próprio, ou do povo, ou de quem assume 
a representação do povo. E por isso, o fazer a lei é próprio, ou de todo o 
povo, ou da pessoa pública, que tem a seu cargo a direção de toda a 
comunidade. Porque todas as coisas devem ser ordenadas a um fim por 
aquele a quem  o dito fim pertence679. 

É freqüente afirmar-se que seja herança da Igreja Católica a teoria, segundo a qual 

os reis recebiam diretamente de Deus o poder, criando a mentalidade da teocracia que 

amparou as monarquias absolutas da Europa moderna. Na verdade, se um Jacques-Benigne 

BOSSUET (1627-1704)680 disseminou tal ensinamento, não foi doutrina oficial da igreja. 

                                                                                                                                                         
Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, p. 221. 
678 Cf. Eustáquio Galán GUTIERREZ.  La Filosofia Política de S. Tomás de Aquino.  Madrid:Editorial Revista 
de Derecho Privado, s.d., p. 137. 

679 “Ordinare autem aliquid in bonum commune est vel totius multitudinis, vel alicuius gerentis vicem totuis 
multitudinis. Et ideo condere legem, vel pertinet ad totam multitudinem, vel pertinet as personam, piblicam, quae 
totius multitudinis curam habet”. Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, Q. 90, art. 3. 
680  “Les princes agissent comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur la terre, c´est par eux qu´il exerce son 
empire. C´est pour cela Qui nous avons vu que le throne royal n´est pas le throne d´un homme, mais le throne de 
Dieu même...” . – “Il paraît de tout cela que la personne des rois est sacrée, et qu´attenter sur eux c´est un 
sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d´une unction sacrée comme il fait oindre les pontifes et les 
autels”.  BOSSUET Politique tirée des propres paroles de la sainte Écriture  -- A Monsieur le Dauphine 
Troisième partie- Théologie Sainte. Oeuvres complètes classées pour la prémière fois selon  l´ordre logique et 
analogique – publiées par M.L´Abbé Migne, édités aux Atéliers Catholiques 1857. 
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Pode-se  comprovar tal posicionamento da Igreja através do seus teólogos, como entre outros, 

o Cardeal Ludovico BILLOT, segundo o qual,  

nem a forma de regime político nem a alternação do poder deriva de modo 
imediato de Deus para quaisquer pessoas e, por conseqüência, nenhuma 
pessoa é, por direito divino, investida de autoridade nas sociedades civis ou 
nas monarquias681. 

Também não é produto evangélico a idéia de que o poder vem do povo ou da 

nação. “Não existe poder, que não venha de Deus”  – vem pregando a Igreja, desde São 

Paulo682. E daí a conseqüência de ordem moral: “obedecei a toda autoridade”. 

 Ser criado, não pode o homem atingir a destinação metafísica de 

perfectibilização, enquanto cidadão, a não ser mediante o bem comum, o qual só pode ser 

obtido mediante a organização social, a qual, por sua vez, encontra no poder a forma de sua 

estruturação. 

Todavia, o escolher quem vai coordenar uma energia coletiva e difusa é alguém 

que  a  própria  sociedade  indicar.  A  evidência  histórica  permite  inferir  que  quem criou o 

homem ou arquitetou a sua estrutura ontológica, criou-o como dependente do poder. Os 

governantes cristãos da idade média viam no poder uma ordem da Providência, e no exercício 

do poder por alguns o efeito de uma delegação do grupo social683.  

Na verdade, tanto nas hipóteses em que o emissor de um comando tenha 

superioridade física ou psicológica, como na hipótese contrária, o poder, que se faz evidente e 

sensível, está normalmente acompanhado do reconhecimento da parte majoritária dos que se 

lhe submetem, e encontra sustentação, apoio e concordância em torno de objetivos e metas 

comuns, por parte de muitas vontades individuais divergentes.  

Comentando Hannah ARENDT, observa João Maurício ALDEODATO, que o 

poder nunca é individual, depende sempre do apoio dos demais684. Critica a autora de A 

Condição Humana, por deixar em suspenso o problema sobre como conciliar o apoio ao 

                                                 
681

“Quod nec forma politici regiminis nec commutatio potestatis cum quibuslibet personis immediate a Deo sit, 
et quod ex consequenti, nulla est persona in civilibus societatibus seu regnis, quae iure divino potiatur 
auctoritate”. Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio Theologiae de Verbo Incarnato.  Tomus primus. 
Editio aucta. Romae: Apud Aedes Universitatis Gregorianae.1921, p.402. 
682  “Non est enim potestas nisi a Deo”. “omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit” . BÍBLIA: 
Epistola de São Paulo aos Romanos,13,2. 
683  Informações diversas sobre o exercício do poder na Idade média, podem-se encontrar em  Alceu Amoroso 
Lima. Introdução ao direito Moderno. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1961, p. 74 ss., bem como em José 
SODER, direitos do Homem. São Paulo: Companhia Editora Nacional  1960. 
684  João Mauricio Adeodato. O Problema da Legitimidade. Rio de Janeiro : Editora Forense Universitária. 
p.174. 
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poder, em número de adesões, com o perigo da manipulação das massas e a garantia de que o 

apoio é fruto de livre opção. 

Para a nossa tese, o engodo que certo grupo de eleitores pode sofrer em 

conseqüência de demagogia de políticos que assumem postos de governo não altera a essência 

do poder, que emerge como energia vital da consciência axiológica, mesmo se, por erro de 

informação, tiver  elegido determinados agentes.  Enquanto admitido que o sustentáculo vem 

do apoio dos governados, o  engodo, em virtude do qual um grupo populacional se agarra a 

determinadas opções, assumidas sub specie boni, estará permanentemente susceptível de 

correção mediante repúdio dos enganados. 

 Dentro de uma ótica sociológica, Leslie LIPSON descreveu o Governo como 

sendo um “eterno triângulo, cujos três ângulos são os seguintes: I) os que estão no poder, II) 

os seus partidários e III) os seus opositores”. Na opinião do autor citado,  

o poder flui dos partidários para o governo, que o exerce sobre a oposição. 
O que constitui, entretanto, diferença fundamental no campo dessas relações 
seria o grau de consentimento que participa da essência do poder, se 
comparado ao volume de dissentimento existente685. 

Dentro da mesma ótica, é válido concordar com ORLANDO DE CARVALHO 

que, “pela simples razão de que ninguém reina sobre os mortos, como AQUILES dizia, há 

sempre um subterrâneo compromisso entre dominante e dominado, o que não determina 

felizmente a resignação deste, mas obriga aquele (na sede de perpetuação) a calculadamente 

transigir com alguns valores do segundo”686.  

Em afinidade com essa conceituação, outro jurista francês identificou a ação 

processual com o próprio direito que – diz ele – em si mesmo, sob certo sentido passivo 

enquanto não contestado, põe-se em movimento logo que violado687. Na mesma linha  de 

idéias escreveu DEMOLOMBE e ROUGIN: “A Ação outra coisa não é senão o próprio 

                                                 
685 Leslie LIPSON. Os Grandes Problemas das Ciências Políticas. 2a ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, trad. 
de Thomaz Newlands Neto, 1976, p.110. 

686 Orlando de CARVALHO . Ius- Quod Iustum. In   Boletim da Faculdade de direito de Coimbra” 1996, pp.1-
12. 

687  “ L`idée de droit contient donc, necessairement, celle de l`action, bien plus, l`action n`est autre chose que le 
droit lui-même, qui est, pour ainsi dire, passif, tant qu`il n`est pas contesté, mais qui se met en mouvement, des 
qu`il est méconu ou violé” . E. Garsonnet CHEZAR-BRU. Traîté Théorique de procedure. Paris: Recueil Sirey. 
1200, p.521. 
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direito revestido de capacete e armado para guerra, pronto para lutar contra os que o 

contestam”688. 

A idéia de energia, como elemento para conceituar o poder,  é também apontada 

por George BURDEAU, ao dizer que “o poder é a energia da regra e não uma  força estranha 

à regra”689. Também Maurice HAURIOU recorreu à noção de energia para conceituar o 

poder; só que, para ele se trata de uma energia “que a empresa do governo de um grupo 

assume para a criação contínua da ordem e do direito”. Nessa perspectiva de HAURIOU – 

como vemos – o poder aparece como um posterius em relação a uma empresa do governo do 

grupo já constituído690. 

Quanto à conceituação de BURDEAU, consignada no artigo citado, não se 

entende como pode uma regra emitir energia. Quando muito, da regra resultará uma 

consciência de obrigatoriedade, desde que o destinatário veja na regra a racionalidade 

necessária para dar nascimento a um submeter-se moral. Acertadamente observou Miguel 

REALE a respeito da citada posição de G. BURDEAU:  

O poder, em sua doutrina, é a própria regra em seu momento de eficácia 
concreta. É a figura intangível da exigência que tem a regra de ser garantida 
mediante um processo técnico e um organismo social apropriado ao gênero 
das relações reguladas691. 

Em obra posterior, BURDEAU explicitou melhor o seu pensamento, afirmando 

que “o Poder é uma força a serviço de uma idéia. É uma força nascida da consciência moral 

destinada a conduzir o grupo na procura do bem comum e capaz de, no caso de resistência, 

impor aos membros a atitude que ela comanda”692.  

Possivelmente, o pensamento de BURDEAU e de MAURICE HAURIOU reflete 

uma ressonância do que dissera Santo TOMÁS DE AQUINO a respeito de uma  virtus 

                                                 
688 Ernest ROUGIN. “L´action n´est pas autre chose que le droit quelconque, celui à une prestation ou à une 
sanction, armée en guerre, combatif, se faisant valoir en justice. Science Juridique Pure.. tome second. Paris – 
Lausane. 1923, p. 258. – Outras citaçõe encontram-se em J.M. CARVALHO SANTOS em Repertório 
Enciclopédico do direito Brasileiro . Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1947. Verbete : Ação.  

689 “Ainsi l´idée de pouvoir vient se fondre dans l´idée de droit car celle-ci, des lors que l´ont veut y voir autre 
chose que le produit d´une réflexion gratuite, comporte l´effort de réaliser du précepte qu´elle contient. Le 
pouvoir c´est l´energie de la règle, ce n´est pas une force étranmgère à la règle”. George BURDEAU. LA Règle 
du droit et le pouvoir. In  Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique. Cahier Double. Septième 
année no 3 – 4. 1937, p 78. 

690 Maurice HAURIOU. La Teoria de la Institución y de la Fundación ( Ensayo de  Vitalismo Social) , trad. del 
francês, prólogo y bibliografia del autor por Arturo Enrique Sampay. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1968. 

691  Miguel  REALE. Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Editora Saraiva, 1984, p. 102. 
692  Geoge BURDEAU.  Traîté de Science Politique”, Paris: L.G.D.J., 1966, t. I, p. 216.  
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omnium,  de uma força que emerge da totalidade dos integrantes do grupo, produzindo a 

unidade de ação e de atuação da multidão693.  

Referindo-se à possibilidade de um mesmo efeito ter por causa agentes diversos, 

observa o ANGELICO que 

uma coisa não pode ser operada, do mesmo modo, por dois agentes, a não 
ser em uma dentre duas alternativas: ou de modo desigual, quando uma 
mesma coisa é feita pelo agente principal e pelo instrumento, ou de modo 
igual, quando ambos agentes convergem numa mesma energia.  

E a seguir, explica o asserto com a seguinte comparação: 

Esta força é, as vezes, a convergência de forças diversas vinda de agentes 
diversos que se encontram, como se verifica quando muitos impulsionam o 
mesmo navio. Ademais, como a energia que vem de cada um dos remadores 
é imperfeita e insuficiente para tal efeito, da energia convergente de todos 
resulta uma energia só, e esta é que é capaz de fazer o barco navegar694.   

O poder compreende dois pólos correlatos e dialéticos: de um lado, o impulso 

ordenador, emanado de um agente, que se apresenta ou se faz porta-voz e intérprete da 

consciência coletiva de um grupo e, de outro lado, a multidão emprestando ao impulso 

emanado do agente a solidariedade, a aceitação, o reforço e consistência na concreção dos 

valores normados. Da convergência desses dois pólos de atuação coletiva, a saber, do impulso 

ordenador, que vem do agente ao encontro dos valores palpitantes na consciência do grupo e 

do impulso especificador, a energia convergente que vem da maioria do grupo conglutinado 

por uma mesma opção axiológica, dessa convergência resulta o que, em sentido pleno, se 

pode chamar “o poder”. Tal fenômeno se pode verificar, quando se considera a marcha de um 

batalhão em guerra. Todos os que pertencem ao batalhão lutam para alcançar a vitória e a 

                                                 
693 TOMÁS DE AQUINO. Summa Contra Gentes”,  IV, 7 e III, 66. 

694 “idem autem non potest esse operatum eodem modo a duobus agentibus nisi, vel dissimiliter, sicut idem fit a 
principali agente et instrumento vel, si dissimiliter, oportet quod conveniant in una virtute.Quae quidem virtus 
quandoque congregatur ex diversis virtutibus in diversis agentibus inventis, sicut patet in multis trahentibus 
navem, omnes enim similiter trahunt, et quia virtus cuiuslibet imperfecta est et insufficiens ad istud effectum, ex 
diversis virtutibus congregatur una virtus omnium quae sufficit ad trahendum navem”  Santo TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Contra Gentes, Lib. IV, Capítulo VIII, 3421. – Da conceituação acima exposta aproxima-se 
Diogo Figueiredo MOREIRA NETO (Teoria do Poder, Parte I, Sistema de direito Político.. São Paulo: RT, 
1992, p. 99.)ao definir o poder coletivo como resultado de concentrações de poderes individuais e que têm como 
base a noção de interesse comum. . – Entretanto, mais do que consciência de interesses comuns forma-se, em 
decorrência dos interesses comuns e da intuição de impedibilidade de efetivação dos mesmos, alguma coisa a 
mais, a saber, a agônica angústia pela propuganbilidade ou efetibilidade dos mesmos e, obviamente, a energia 
coletiva, ou,  para usar uma linguagem dos processualistas, uma consciência axiológica  em pé de guerra. CF. 
também João MONTEIRO. Teoria do Processo Civil. Rio de Janeiro: Borsoi, 6a edição 1956, p.70 
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conseguem, na medida em que lutam, sob as ordens do comandante, de cuja capacidade 

estratégica se espera que surja a vitória695. 

A necessidade de um ordenador da multidão é conseqüência da própria 

“difetividade” ontológica do indivíduo humano. Na verdade, foi já observado pelo 

ANGÉLICO que, “ 

na medida em que dentro de um grupo, constituído por muitas pessoas, cada 
um procura aquilo que mais diretamente lhe interessa, seguir-se-ia como 
conseqüência  que,  se não houvesse alguém que cuidasse do que é do 
interesse de toda a multidão, esta se dispersaria 696.  

Partindo dessa premissa, Farges–BARBEDETTE concluiu que antes de se ter 

constituída uma autoridade, não existe sociedade em ato completo697.  

Não se dirá que seja poder o movimento ordenador que simplesmente emite um 

comando, sem que se lhe tenha seguido a obediência devida; nem se dirá também que o seja a 

energia em potencial, ebulindo das consciências individuais da sociedade, enquanto não 

despertada pelo impulso ordenador, emanado de um líder, de um porta-voz, de um agente, 

enfim, de uma autoridade698. 

Com a noção de poder público aqui elaborada não se compagina o que entre 

outros afirma Diogo Godofredo MOREIRA NETO, a respeito de poder político, no sentido de 

prestígio ou ascendência social, como também não alcança um sentido mais do que 

metafórico a expressão “direito econômico”, significando a capacidade de alguém impor o seu 

querer, valendo-se das carências econômicas do outro. Poder será tão só a energia que emerge 

da convergência das palafitas da consciência áxio-jurígena da coletividade. As manifestações 

de contrariedade a essa convergência, vindas de setores minoritários do grupo, mesmo quando 

traduzidas em expressões ruidosas ou mesmo violentas, não correspondem à inteligibilidade 

do conceito de poder, mas tão somente ao de forças de resistência, que não chegam a se 

                                                 
695 “... non enim plura faciunt unum nisi inquantum unum sunt, sicut patet quod omnes qui sunt in exercitu 
operantur ad victoriam causandam quam causant secundum quod sunt sub ordinatione ducis, cuius proprios 
effectus victoria est”. TOMÁS DE AQUINO. Summa Contra Gentes , Lib., III, Capítulo 66, n. 2409. 

696  Santo TOMÁS DE AQUINO. De Regno Principum, l.l., c.1. 

697 A.- FARGES – D. BARBEDETTE Philosophie Scholasta Metaphysica Generalis – III Ethica seu 
Philosophia Moralis, Editio sexagésima, recondita funditus et aucta.Parisiis: Apud Borche et Pagis, editores 
1934, t. II, p. 432. 

698 Laborando nesse mesmo tipo de anfibologia entre poder social e agentes do Poder social, muitos afirmam 
que nem todo poder vem do povo, porque há – dizem – poder Ecumênico, Poder hereditário, poder das 
corporações setoriais. Cf. VITAL MOREIRA. O Futuro da Constituição,  In  Direito Constitucional – Estudos 
em homenagem a Paulo Bonavides.   Coordenação de Eros Grau e Willis Santiago Guerra Filho.São Paulo : 
Malheiros Editores, p. 327. 



 282

converter naquela energia que envolve a consciência da grande maioria das pessoas que 

formam o grupo social.  

Em sentido próprio, não se pode falar em rivalidade do poder estatal com as 

demais instituições não estatais, porquanto a efetividade define a incontrastabilidade do poder 

estatal699. As chamadas forças sociais, inerentes a movimentos contestatórios, liderados por 

minorias étnicas ou ideológicas, não se pode entender que sejam “poderes iguais”, conquanto 

possam, pela natureza de justas pretensões, funcionar e  atuar como propulsores do mesmo 

bem comum a que se subordinam. 

Outra realidade social diferente do poder público é a força pretensiosa de 

dominação, exercida por um grupo  nacional sobre a autonomia e soberania de outro grupo. 

Disso não se dirá que seja poder social, que atue como causa formal de alguma sociedade, e 

sim, ação de violência coletiva, destinada a quebrar a resistência de soberania de outro Estado. 

Numa tal circunstância, verifica-se a transferência do ordenador da energia coletiva, do 

Agente do Poder. Tal situação pode resultar de uma dentre  duas contingências: ou o 

ordenador vencedor passa  a se identificar com o grupo humano que domina – o dominador 

assimila os valores do povo dominado – ou o grupo humano, dominado assente às mudanças 

de técnicas políticas violentamente impostas, mas, de qualquer modo, destinadas  a 

estabelecer uma modalidade de organizar o bem comum. Conseqüência de um ato de guerra 

ou de simples dominação, a inteligibilidade de tal circunstância, está no antípoda axiológico 

da justiça internacional e se identifica simplesmente com a inteligibilidade de violência sobre 

a liberdade dos dominados. Não obstante tais métodos reprováveis, a efetividade político-

normativa poderá trazer ordem, sob perspectivas diferentes, e estabilidade social. 

Sentido igualmente metafórico deve ser atribuído às expressões “poder 

transnacional”, “supranacional” ou, mesmo, “internacional”, na medida em que por elas se 

entende tão somente o exercício da força, emanada de um grupo de Estados ou entidades 

internacionais, em defesa de qualquer tipo de associação de interesses, não concorrendo para a 

formação ou conservação de um grupo nacional, muitas vezes, em sentido contrário ao da 

consciência internacional. Contra o fenômeno da globalização, pelo qual os grupos 

econômicos internacionais, beneficiando-se dos instrumentos descobertos pela tecnologia da 

comunicação, estabelecem uma tirania econômica, aumentando numericamente a camada de 

                                                 
699 Semelhante perspectiva aparece no seguinte trecho de Georges BURDEAU: “ Il (chacun) l´affirmera (refere-
se aqui à idéia do direito – Notado autor) dans le luttes politiques òu il se trouvera tantôt au côté du Pouvoir 
établi, tantôt dans le champ adverse pour soutenir le Pouvoir rival, qui sert une idée de droit différent.” Traîté de 
Science Politique. p. 420. 
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pobres e exacerbando a miséria entre as camadas marginalizadas, o Presidente do Brasil, 

Fernando Henrique Cardoso, em Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1999 levantou o 

apelo pela institucionalização de “uma ética nas relações de caráter financeiro entre os 

povos”.  

De igual modo, não se dirá que seja poder aquele que impõe um assalto, ou 

seqüestra ou agride, por interesse pessoal. Poder haverá, quando alguém “ordenar algo para o 

bem comum; sendo de considerar que, ordenar para o bem comum pertence ou a toda a 

multidão ou a alguém que faz as vezes de toda a multidão”, como já ensinara o Doutor 

ANGÉLICO700. Noutra parte da Summa Theologica, tratando do mesmo tema, elaborou o 

seguinte argumento, inspirado em ARISTÓTELES: 

Considerando-se que a finalidade das leis é induzir as pessoas a praticar as 
virtudes, entende-se que para se atingir tal objetivo, não tem poder nem 
competência pessoa alguma privada; porquanto, o que está na competência 
da pessoa privada é, tão somente, sugerir ou aconselhar; de sorte que, se sua 
sugestão for recusada, não dispõe a pessoa privada daquela força coativa 
necessária, que deve possuir a lei. Semelhante força somente a possui a 
multidão ou a pessoa pública”701.  

As duas argumentações aqui transcritas correspondem ao dúplice conceito de 

autoridade: autoridade anterior à constituição da sociedade (aquela pessoa que, por sua 

liderança, por sua capacidade de interpretar e defender os valores e as aspirações da multidão, 

conduziu-a à concreção de sua luta pela conquista de auto-suficiência política) e a autoridade 

no interior da sociedade, aquilo que se denomina “Governo”. Tanto uma como outra – 

autoridade anterior à constituição da sociedade e autoridade no interior da sociedade 

constituída – manifestações fenomenológicas que são da entidade invisível, porém, 

apreensível do Poder, como energia social – são fatores condicionantes da perfectibilização 

colimada pelo direito e atuam como verdadeira causa formal da sociedade. Afaste-se em 

caráter definitivo ou permanente uma autoridade, e a ordem se diluirá em desordem, a 

multidão em horda dispersa e confusa. 

 

7.1.5.4  Causa essendi do poder 

Per se e ordinariamente, o Poder social, como energia da consciência áxio-

                                                 
700 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theologica”. , I-II, q. 90, art. 3. 
701 “quod persona privata non potest inducere efficaciter ad virtutem. Potest enim solum monere sed si sua 
monitio non recipiatur, non habet vim coactivam, quam debet habere lex, ad hoc quod efficaciter inducat ad 
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jurígena da coletividade, manifestar-se-á como tutelar e realizador  dos valores que 

condicionam a perfectibilização dos integrantes do grupo social. Per accidens – 

eventualmente – poderá ocorrer que, numa determinada geração ou por um determinado 

período da história, a visualização daquilo que verdadeiramente é tido como condicionamento 

de perfectibilização seja efeito de ilusão coletiva, ensejando as manifestações de holocausto 

em massa, o que ocorreu quando certos impérios determinaram a destruição de outros 

(Nabucodonosor II –605-562 A.C.– deportando os hebreus para a Babilônia), sob pretexto de 

constituírem perigo para a própria sobrevivência, ou, quando certas populações, deslumbradas 

pela visão patológica de superioridade étnica, determinam a eliminação de minorias ou até de 

maiorias de raça, tida como fator de degenerescência genética, ou quando induzidos pela força 

de uma tradição de barbárie e embriagados por uma propaganda diuturna – (Goebels, na 

Alemanha nazista de 1933 à 1944) – os cidadãos apoiam os decretos de genocídio expedidos 

por detentores do poder. Dir-se-à que foram sempre sub specie valoris,  que adesões daquelas 

gerações têm ocorrido. 

Disso tiveram percepção intuitiva os governantes de todos os tempos e em todos 

os lugares. Nero (37– 68 da era cristã), por exemplo, teria capacidade e força para mandar 

eliminar injustamente os cristãos. Entretanto, para ter o poder, para receber aquela energia 

que, como resposta consensual, sobe do apoio dos cidadãos aos preceitos do governante, teria 

que colorir com uma aparência de juridicidade o edito que condenou os cristãos. Daí porque, 

lançou mão do expediente de atribuir aos seguidores do Nazareno a autoria do incêndio de 

Roma, que ele mesmo ordenara702. Na verdade, mal informada estava a consciência da 

população de Roma a respeito dos cristãos. E foi precisamente essa consciência coletiva, 

assim dolosamente informada, que devolveu a Nero a energia social, da qual resultou o 

respaldo aos editos de condenação dos cristãos. 

Algo semelhante tem ocorrido mais perto de nós, quando governantes de 

potências militares hegemônicas no século XXI – George BUSCH, nos Estados Unidos e 

Tony BLAIR, na Inglaterra – a fim de invadir o Iraque, levados possivelmente pelo interesse 

de apoderar-se das reservas de petróleo daquela nação, declararam unilateralmente uma 

guerra,(ano 2003) contrariando os apelos  do Santo Padre, João Paulo II, os protestos dos 

governos da França, da Alemanha e da Rússia, bem como a orientação das Nações Unidas; 

                                                                                                                                                         
virtutem. Hanc autem virtutem coactivam habet multitudo, vel persona publica”. TOMÁS DE AQUINO.Summa 
Theol. I-II, Q. 96, art. 5. 
702 Cf. Frei Dagoberto ROMAG. O.F.M.. Compêndio da História da Igreja – I volume – A Antiguidade Cristã. 
Petrópolis: Editora  Vozes Ltda. 1939, p. 63.  
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mas para obter o apoio de suas respectivas populações, alegaram a existência de armas de 

destruição em massa em poder de Sadam HUSSEIN, e, a pretexto de defesa preventiva 

justificaram a destruição de toda uma nação,  levando ao holocausto não somente soldados  e 

civis iraquianos, mas os próprios concidadãos que, impelidos pelo dever constitucional, 

sacrificaram-se nas linhas de batalha. As armas de destruição que alegaram como pretexto 

para justificar a guerra, jamais foram descobertas, porque não existiam; os Governos que 

haviam sustentados com seu apoio e adesão os atos de poder dos governos George BUSCH e 

Tony BLAIR, descobrem-se ludibriados pela persuasão fraudulenta dos seus governantes. 

Para que a energia coletiva da nação servisse de apoio ao poder, foi necessário que a 

consciência da sociedade acreditasse na ameaça apocalíptica, anunciada  pelos detentores do 

Poder. 

  

 7. 1.5.5  Poder de fato e poder de  direito: jurisfação do poder 

 

Tendo sua razão de ser na decisão coletiva de assegurar a efetividade dos valores 

concernentes ao bem comum, o Poder é, por natureza, sempre jurídico; e é jurídico por sua 

atuação, considerando-se que sua esfera de atuação é o campo dos valores relacionados com o 

bem comum e a ordem pública. 

O Poder social nasce, pois, concomitantemente com a consciência áxio-jurígena 

da coletividade, sendo adequado dizer-se que o Poder é coevo do direito. Efetivamente, essa 

energia social, a que nos referimos repetidas vezes, se materializa na movimentação corporal 

e espiritual das pessoas que integram a multidão, ao se decidirem por alcançar, com suas 

condutas e atitudes, a concreção dos bens de que depende, tanto o seu sobreexistir, como o 

seu existir melhor.  

O deslumbramento que a epifania de certos bens – não possuídos, mas desejados 

como conquistáveis – desencadeia sobre a “consciência teleológica” ou “estimativa” de todos 

os integrantes do grupo, provocam uma marcha intencional e sentimental na direção de tais 

bens, reivindicando, apoiando e incentivando a organização da coerção física e moral, no 

sentido de prevenir a impedibilidade daqueles bens normativamente valorados ou de restaurá-

los, quando impedidos ou comprometidos por eventuais condutas contrastantes. Em face de 



 286

tal evidência, observou Simone GOYARD-FABRE que o estudo do poder no Estado moderno 

mostrou que, onde ele não existe, não há direito, no sentido genérico do termo703. 

Com a nossa posição não se compagina a perspectiva de Djacir MENEZES, 

quando afirmou que o poder é, por essência, jurígeno, sendo sua função primordial criar 

estrutura decisória, pela qual se manifeste, e que é apanágio das revoluções a outorga ao poder 

revolucionário do poder ilimitado para estabelecer a nova ordem das coisas704.  

Entretanto, se aproxima de meu ponto de vista o filósofo conterrâneo, quando 

escreve que “o poder é inevitavelmente jurígeno”, acrescentando que,  

não no sentido de que se presuma editor de normatividades que devem 
submeter e condicionar condutas, mas, porque emerge do consensus social, 
representa compromisso de um jogo de forças eletivas; sendo o resultado da 
convergência dum quantum de vontades individuais, que, nas circunstâncias 
históricas existentes, se impuseram à coletividade705.   

Em sentido inverso, tipificação do poder como força, é a afirmativa de que o 

poder nem é bom nem é mau, não é sublime nem vil, não é construtivo nem destrutivo, tudo 

dependendo da consciência de quem o emprega.  

Mas, que se dirá do Poder, quando, por exemplo, um delegado de polícia manda 

um agente espancar o inocente, a fim de obter confissão de um crime, que presume tenha sido 

praticado por aquele? – ou mesmo, na hipótese de tentar obter do inocente confissão de um 

delito, que sabe ter sido praticado por outrem? – Ou, que se dirá do Poder, quando o ditador 

ou dominador manda torturar alguém, por motivos políticos ou pessoais, ou quando um bando 

de salteadores toma de assalto instituição bancária e faz reféns os funcionários?  

Nenhum desses atos – como se evidencia – destina-se a regular a ordem social, 

nenhum se destina a dar concreção a qualquer dos valores normados pela sociedade, nenhum 

desses atos tem qualquer relação com o bem comum; conseqüentemente, nenhum tem 

qualquer apoio da sociedade, não recebe o suporte da energia que vem da consciência 

axiojurídica da sociedade; não são atos de Poder, embora praticados por alguém que tinha 

delegação da sociedade para exercer a virtus omnium, dentro da finalidade institucional. Tanto 

isso é exato, que jamais um tirano determina publicamente a tortura; pelo contrário, somente o 

faz na clandestinidade, ou pretextando alguma circunstância justificadora como imposição do 

                                                 
703 Simone GOYARD-FABRE. Os Princípios Filosóficos do Direito Político Moderno, São Paulo: Martins 
Fonte, p. 115. 

704 Djacir MENEZES.  Tratado de Filosofia do Direito São Paulo: Ed. Atlas, 1980,  p. 127. 

705 Idem ibidem, p. 168. 
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bem público, certo de que, a  sociedade, logo que tenha condições de se autodeterminar, 

exercerá sobre ele a punição pelos atos de injuridicidade praticados, à sombra do cargo 

público. No ano de 2000 assistimos a investigação dos delitos que teriam sido perpetrados por 

Augusto Pinochet, na década de 1970–1980, sem que a sua responsabilidade tivesse sido 

evidenciada durante os dias em que, com mão de ferro, governou o Chile.  

Corrobora a nossa distinção entre o poder social e violência individual dos 

ocupantes de cargo público, o ensinamento de Miranda ROSA706, quando, secundando a idéia 

de “poder incontrastável”, cunhada por JELLINEK707, afirmou que não há resistência ao 

poder, salvo nos casos de extrema guerra psicológica, na resistência a determinados 

personagens no exercício do poder.   

A jurisfação do Poder é tema que foi, com certa ênfase, debatido por Miguel 

REALE. O primeiro problema por ele suscitado diz respeito à dicotomia Poder de fato versus 

Poder de direito708. Persuadido de que não há problema que exija mais cuidadosas distinções 

do que este, (da relação entre Poder e direito) , afirma o filósofo brasileiro que  

[...] o Poder não existe sem o direito, mas pode existir com maior ou menor 
grau de juridicidade e que, do mesmo modo como o Poder não existe sem o 
direito, o direito não se positiva sem o poder, um implicando o outro, 
segundo o princípio de complementaridade,  de tanto alcance nas ciências 
naturais709.  

A toda evidência, em colocando o problema nos termos que acima transcrevemos, 

o Mestre citado univociza o conceito de “poder social” com o conceito  de “autoridade”, de 

“agente do Poder”, de “órgão do poder”, realidade que é constituída por pessoas “autônomas”, 

investidas da função de dirigir e a aplicar aquela energia social, que emerge das palafitas da 

consciência coletiva, para dar concreção aos valores normados. Ora, como  indivíduos, 

dotados que são de autodeterminação, as pessoas investidas ou reconhecidas como “agentes 

do Poder”, ou como “órgãos do Estado”, “autoridades” ou “poderes constituídos” podem 

comportar-se, ou correspondendo à função  de que a sociedade os investiu, ou se afastando, 

ora mais,  ora menos, do objeto da sua investidura. Visualizado nesta segunda alternativa, 

entender-se-á que a “autoridade”, o chamado “poder constituído”, o governante poderá atuar, 

                                                 
706 Francisco Miranda ROSA. Poder, Direito e Sociedade.  Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982,  p. 69. 

707 “Poder de dominação ( Herrschaft) quiere decir mandar de modo incondicionado y poder exercitar la 
coacción para que se cumplan los mandatos”. George JELLINECK, Teoria General del Estado. Traducido de la 
Segunda edición alemana y prologo por Fernando de los Rios. Buenos Aires: Editorial Albatros. p. 320. 

708 Miguel REALE. Teoria do Direito e do Estado. São Paulo:Editora Saraiva, 1984, p.112. 

709 Idem, ibidem, p. 115. 
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tanto dentro do direito, como em contrariedade com o direito, sendo então válido falar-se em 

“gradação de adequação com o direito”, seja por que viola algumas,  seja porque viola muitas 

prescrições jurídicas. Já o mesmo se não dirá, com propriedade, a respeito do “Poder social”, 

cuja razão de ser assenta em/ ou emerge da/ “angústia agônica” que envolve as consciências 

individuais da maioria em propugnando pela concreção dos valores710.   

Mestre REALE parece ter sentido a dificuldade em verificar a natureza do Poder 

em sua imbricação com o direito. Na verdade, somente do agente do Poder, da autoridade 

investida no cargo público, se pode entender o seguinte trecho do livro citado:  

Quando dizemos que o poder é jurídico, fazemo-lo relativamente a uma 
gradação de juridicidade, que vai de um mínimo, que é representado pela 
força ordenadamente exercida como meio de certos fins, até a um máximo, 
que é a força empregada exclusivamente como meio de realização do direito 
e segundo normas de direito. 

É a mesma idéia que se faz notar, quando o mestre afirma que “de maneira geral, 

não há poder, que se exerça sem o direito, não se podendo inferir que o poder deva ser 

puramente jurídico”, tal como é entendido no “Estado de direito”711.  

Portanto, é ao Poder, entendido como “as pessoas que são investidos da energia 

social emergente da consciência áxio-jurígena da coletividade”, que se pode aplicar a 

afirmação do filósofo paulista, no sentido de  que “nos estágios mais evoluídos da civilização 

e da cultura, o que se pode verificar é a jurisfação,  ou seja, a juridicidade progressiva do 

poder, mas nunca o desaparecimento do poder”712.  

Entende-se o otimismo do filósofo na afirmativa aqui mencionada,  considerando 

que aquela opinião foi escrita em 1940, antes que eclodisse a barbaridade cometida pelos 

ditadores do século XX, nos quatro cantos do mundo (Roma, Tóquio, Berlim, Moscou, 

espalhando-se posteriormente por Pequim, Cuba, México, Espanha e Nicarágua). Houve 

nessas regiões – algumas, famosas pelas tradições de direito e de alta civilização, as nações, 

ditas do Primeiro Mundo – um retrocesso no processo de jurisfação do poder, embora, na 

consciência de outros povos se aprofundasse a convicção da necessidade de que o Poder seja 

exercido, sempre para concretizar valores jurídicos. Sem dúvida, contra tal posicionamento 

doutrinário, foi afirmado por KELSEN, considerado – com ou sem razão – um dos maiores 

                                                 
710  Importa registrar que já na edição do livro Ciência Política – Teoria do Poder e da Constituição. Rio de 
Janeiro: Ed. Rio, 1976 p.83, em 1976, Ivo DANTAS enfatizava a distinção entre Poder e Agentes do Poder. 

711 Idem ibidem. 
712.Idem, ibidem. p. 82. 
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juristas do século XX, que não deixavam de ser jurídicas (sic) todas as atrocidades revestidas 

com a roupagem do direito, praticadas pelos Estados totalitários713. 

 

7.1.5.6 Legitimidade e efetividade 

 

O questionamento a respeito da jurisfação do poder tem conotação com o 

problema da relação legitimidade versus efetividade. Importa enfatizar que, rigorosamente 

falando, a legitimidade diz respeito tão somente à forma de investidura de alguém no 

exercício do poder. A efetividade diz respeito à receptividade e consistência dos produtos de 

ato de poder na consciência coletiva de determinado grupo social. Quanto ao primeiro 

questionamento, diz-se legítimo o governante que foi investido no cargo público, consoante a 

modalidade prevista na lei ou nos costumes do grupo social. Mas, quanto aos produtos de 

poder, emanados do governante – a chamada legitimidade material – a saber, se a natureza 

dos preceitos dele emanados destinam-se a regular condutas concernentes ao bem comum, 

visando o bem do “todo” e não a interesses ou caprichos do mandante – mesmo quando a 

adequabilidade ou oportunidade dos mesmos não obtenha o consenso da maioria, – são 

preceitos válidos e jurídicos e que vinculam a consciência dos destinatários. Assim, uma 

Constituição outorgada por um déspota ou dominador poderá ser mais imperfeita ou menos 

imperfeita; não se lhe adapta, porém, a qualidade de legítima ou ilegítima. Mesmo quando 

alguns dos seus preceitos contrariarem valores, por serem incompatíveis com os princípios 

gerais consagrados pela mesma, será uma Constituição defeituosa, mas não inválida, no seu 

todo. Aliás, no mais democrático dos Estados, impossível será que uma Constituição não seja 

eivada de imperfeições e incompatibilidades com alguns dos valores consignados. Nil 

perfectum sub sole: Debaixo do sol nada é perfeito. 

Após o período em que vigorou o regime militar no Brasil (de 1964 a1979) era 

freqüente em autores, insatisfeitos com a condução do governo que cerceou muitas das 

liberdades individuais, taxarem de ilegítima  a Constituição de 1967714. Na verdade, 

expurgados os Atos Institucionais com a emenda Constitucional no 11/78, a Constituição 

1967/1969 passou a ser invocada pelos defensores da legalidade como norma fundamental a 

ser aplicada contra leis infraconstitucionais com ela incompatíveis. Expurgada dos Atos 

                                                 
713 Cf.Hans KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor, 1962, vol.I, p.78. 
714 Paulo BONAVIDES. Política e Constituição – Os Caminhos da Democracia Rio de Janeiro: Forense, 1988, 
p. 200 ss. 



 290

Institucionais, a Constituição de 1967 assegurou o mais completo elenco de direitos 

individuais715. A Emenda Constitucional n. 8 de 14/04/1977, introduzida pelo presidente 

GEISEL alterou para maioria absoluta o anterior requisito de 2/3 para aprovação da Emenda 

Constitucional. Mesmo tachada de ilegítima pelos opositores, foi abraçada pelos divorcistas, 

que até então não haviam conseguido aprovar a dissolução do casamento (Emenda n. 9, de 

20/06/1977). 

 Os primeiros dispositivos constitucionais introduzindo uma reforma agrária no 

país, facultando à União desapropriar com títulos de dívida pública imóveis que não estiverem 

exercendo uma função social foi produto de Ato Institucional no 9 de 25/04/1969, outorgada 

pelo governo revolucionário militar e subseqüentemente recepcionado na Constituição de 

1969 (considerada ilegítima)  e pela Constituição “cidadã” de 1988, e anteriormente a esta, 

invocada para justificar desapropriações de áreas rurais. 

 Se era válido discutir-se sobre a legitimidade dos pressupostos do Poder 

promovendo bem comum, a aplicação, pelos dissidentes, dos dispositivos constitucionais 

autoritariamente impostos evidencia não só o processo de efetividade limitando os protestos 

de legitimidade, como também a insubsistência da alegação de ilegitimidade material. Na 

história brasileira, entre outros fatos, é importante recordar que foi produto de um ditador, 

Getúlio Vargas, o maior benefício que o segmento operário da sociedade brasileira recebeu, a 

consolidação das leis trabalhista (CLT), podendo ainda referir-se a lei que estendeu aos filhos 

ilegítimos a participação na  sucessão dos bens patrimoniais. Sem dúvida a efetividade, 

consoante observou KELSEN716, limita a legitimidade. 

Quando, porém, uma Constituição é observada pela maioria – qualquer que tenha 

sido a modalidade de investidura no poder daquele que a outorgou – não tem qualquer 

relevância o julgamento sobre legitimidade.  Na verdade, o grupo precisa do poder, precisa de 

normas, que orientem os seus integrantes nos relacionamentos interindividuais. Se o detentor 

do poder é indesejado pela maioria, e essa maioria, sacrificada em suas aspirações político-

ideológicas tiver condições de destituí-lo do poder e investir outro segundo as normas, esse 

conquistará a legitimidade e tornará mais perfeita a efetividade das normas.    

                                                 
715 Cf. Paulo SARAZATE. A Constituição do Brasil ao alcance de todos. Rio de Janeiro - São Paulo: Freitas 
Bastos, 1967. 

716 Hans KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor, 1962, vol. II, p.38. – 
Em Machado PAUPÉRIO (Direito de Resistência  ” Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 17) encontramos a 
seguinte citação do Código de Malines: “Quando um governo abusa da autoridade num domínio particular, não 
perde necessariamente o seu título legítimo. Cousa inversa seria, se o poder fosse exercido permanentemente de 
maneira tirânica.” Citação de Machado PAUPERIO. “O Direito Político de Resistência. 
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Uma das considerações que a ciência jurídica tem feito  em torno do Poder social 

refere-se à relação entre o poder e a comunidade, entre os agentes do poder e o direito, o 

exercício do poder e a legitimidade. O tema é tratado com certa ênfase na esfera do direito 

constitucional, entretanto, como não existem vários poderes, mas o Poder social, do qual são 

modalidades as sistematizações elaboradas em nível do direito constitucional, consideramos 

oportuno dedicar um parágrafo à teoria do Poder Constituinte, tentando desfazer algumas 

posições equivocadas e que poderiam criar a impressão de que o objeto da ciência jurídica 

pudesse não ser o mesmo da consideração metafísica, objeto epistemológico da nossa tese. 

 

7. 1.5.7 Poder Constituinte 

 

Por influência de Emmanuel Joseph, abade de Siéyès, cujo livro Qu´est-ce que´est  

le Tiers État717 atuou como um breviário dos ideais da Revolução Francesa (1789) elaborou-

se, no século XVIII, a teoria do Poder Constituinte, como sendo uma entidade, individual ou 

coletiva, que dá origem ao nascimento de um Estado. O Poder Constituinte, assim tem sido 

designado, porque por meio dele um povo ou uma nação se constitui em Estado, 

estabelecendo  as  normas  jurídicas  fundamentais  de  sua  organização  política e criando os  

poderes constituídos, numa palavra, adotando uma Constituição. 

A doutrina posterior não ignora a dúplice modalidade de Poder Constituinte, que a 

experiência histórica permite distinguir, a saber, o autocrático – que se manifesta quando um 

povo ou nação recebe a sua Constituição das mãos de um dominador estrangeiro ou de um 

tirano – e o democrático, – que se manifesta quando o próprio povo dispõe de condições para 

exercer o poder de se constituir em Estado, elaborando, direta ou indiretamente, a sua 

Constituição, de acordo com suas próprias opções político-axiológicas.  

A dúplice contingência que pode atingir um povo, a saber, organizado por um 

Poder Constituinte democrático ou Poder Constituinte autocrático fora já observada no século  

XIII por Tomás de Aquino, quando considerou sobre a possibilidade de uma comunidade 

alterar suas leis:  

 

                                                 
717  Emmanuel Joseph, abbé de Siéyès. Que é o Terceiro Estado.  Tradução de Norma Azevedo. Organização e 
introdução de Aurélio Wander Bastos. Prefácio de José Ribas Vieira. 4 a  edição Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 
2001. 
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A multidão se é livre, se pode por si mesma estabelecer sua lei, o consenso 
dela para observar certa lei conforme seus costumes está acima do poder do 
governante, o qual só tem poder para instituir lei na medida em que 
interpreta a consciência do povo. Mas se a comunidade não é livre para 
estabelecer, por força própria, suas leis poderá abolir pelo costume a lei, se 
e enquanto houver tolerância por parte de quem governa718. 

Não obstante a constatação de que, onde quer que se estabeleça um povo com 

organização política, aí existe um poder constituinte, contudo a teoria que em torno dessa 

realidade se fixou, tem se constituído – a observação é de J. J. Gomes CANOTILHO – o 

problema nuclear de todo o direito, aliás, em torno desse conceito convergem questões sobre a 

origem do Estado, do ordenamento jurídico, da fundamentação do poder político, da 

revolução, dos governos de fato, das fontes do direito Constitucional719.  

Na doutrina tem-se discutido sobre se o Poder Constituinte é um poder jurídico ou 

um poder puramente político. O nosso ponto de vista, externado já em outra oportunidade720, 

é no sentido de que não existe dificuldade quanto à solução do problema, da maneira como 

tem sido colocado.  

Com certeza, quando o próprio povo, mediante organização política, escolhe a 

forma como constituir uma ordem jurídica estatal, ou como decidir sobre a opção dos 

supremos valores políticos que porfia por concretizar, não resta dúvida de que se está diante 

de um “Poder jurídico”, precisamente de uma verdadeira energia que vem da convergência de 

uma consciência áxio-jurígena do povo, efetivando-se em normação constitucional. É o que 

ocorre toda vez que uma nação elege determinado número de pessoas, identificadas com os 

seus valores, anseios e aspirações, dando-lhes a incumbência de definirem as normas básicas 

de sua organização estatal. Uma Assembléia que foi constituída por sufragação popular – 

quando aos cidadãos foi ensejado manifestar sua escolha com plena autodeterminação – essa 

Assembléia carrega a energia social dos seus concidadãos. Dir-se-á, com razão, que o Poder 

Constituinte está na multidão dos cidadãos, os quais delegaram à Assembléia Constituinte 

poderes para fazerem valer os valores consagrados pela maioria.  

Quando, porém, uma pessoa ou um grupo de pessoas, independentemente de 

delegação da multidão, impõe ao grupo nacional uma ordem jurídica, criando técnicas 

governamentais direcionadas para o bem comum, mesmo quando o modo de efetuar tal 

                                                 
718 TOMÁS DE AQUINO. Summa Theológica, I-II,Q. 97,art.3. 

719 J.J. Gomes CANOTILHO. Direito Constitucional.” Coimbra: Almedina. 1993, 6ª edição p. 91.  

720 Elcias Ferreira da COSTA. A Temática do Poder Constituinte.  In  SYMPOSIUM. Ano 1984, caderno 2, pp. 
2-54. 
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Constituição não seja o desejado pela nação, se, porém, o produto dessas técnicas 

governamentais – normas e leis constitucionais – corresponde, em linhas gerais, ao que a 

multidão deseja atingir e obter, de tal modo que os cidadãos passam a se reger por tal 

Constituição, aqui também não há por que se discutir sobre a natureza jurídica do Poder 

Constituinte.  

Fidel Castro, quando assomou à frente das forças revolucionárias que tentavam 

destronar o ditador Fulgêncio Batista, em 1959, levava consigo o apoio, a consagração e a 

energia moral da nação cubana; uma vez vitorioso, institucionalizou o poder. Regulando-se 

pelas normas por ele impostas e pelo conjunto de normas preexistentes, normas que o 

caudilho conservou vigentes, os cidadãos travam relações jurídicas entre si, fazem acordos, 

negócios, empreendimentos, constituem famílias e das relações jurídicas, desse modo criadas, 

nascem direitos subjetivos, inclusive os de, mesmo precária, tutela jurisdicional pelo Estado. 

 As execuções no Paredón, comandadas por Fidel Castro, fuzilando, sem o devido 

processo legal, inimigos políticos e ex-amigos que discordavam de seus métodos ou de sua 

ideologia, foram atos “não direcionados para o bem da coletividade”, mas atos de  “vingança 

pessoal”, sem qualquer implicação com atos de governo. São atos de pessoa privada e não de 

“Poder social”.  Não será, todavia, válido afirmar-se que tudo quanto se fez e se faz em Cuba, 

através de atos do ditador, seja injurídico. Ali a efetividade empresta às técnicas de 

organização política por ele adotadas a natureza de verdadeira lei constitucional. Perfeita ou 

imperfeita? – Na verdade nada é perfeito “sub sole”.  

Devem-se considerar como realidades bem distintas, de um lado, a relação de 

injuridicidade do agente do Poder, em assumindo a direção de uma multidão e, de outro, os 

atos de poder por ele emanados, visando o governo da multidão. Injurídica será a conduta 

individual do homem forte ou tirano, que se arroga o direito de reger uma multidão pela força; 

entretanto, os produtos normativos dele emanados, quando se destinam a organizar o 

conviver, serão sempre jurídicos; o que não significa que sejam sempre perfeitamente 

adequáveis ao fim proposto ou que recebam a aprovação da unanimidade dos integrantes do 

grupo social.  

Por outro lado, deve-se não perder de consideração que é psicologicamente 

impossível que um detentor do Poder queira aparecer como inimigo dos interesses da 

sociedade. De igual maneira, não se deve desconsiderar que é tecnicamente impossível que 

um governante impeça o exercício de todas as liberdades. Já foi observado por KELSEN  que, 

mesmo sob a ordem jurídica mais totalitária, existe algo como uma liberdade inalienável – 
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não enquanto direito inato do homem, enquanto Direito Natural, mas como uma conseqüência 

técnica que afeta a disciplina positiva e a conduta humana721. Um ditador, termina sempre 

eliminado pelos próprios áulicos e cortesãos, o que confirma que o grupo social, a não ser que 

temporariamente coagido pelas armas ou pela ilusão de uma propaganda enganosa, não delega 

ao tirano a energia social do Poder. O fim da existência dos ditadores, mediante golpes de 

Estado, permite inferir que as populações tiranizadas aguardam o momento de sacudir o jugo 

da tirania. E, poderá tolerar o agente ilegítimo do Poder, dando resposta comportamental aos 

preceitos jurídicos dele emanados, sempre que/ e somente enquanto/ estes se apresentam 

como relacionados com o bem comum. A resposta comportamental da multidão aos preceitos 

injurídicos, apenas per accidens pode ocorrer, e apenas, por períodos não muito longos. A 

eventual presença de preceitos injurídicos em uma Constituição, incompatíveis com os 

valores da maioria do grupo social que suscitam a energia social dando suporte às normas 

constitucionais, pode ser vista como um “quisto” constitucional, resultante da incapacidade 

física, momentânea daquela maioria sufragante, em promover a sua extirpação, ou mesmo, 

como conseqüência das limitações decorrentes da desinformação do eleitorado em escolher  

delegados constituintes leais e identificados com os seus próprios valores; isso no caso de 

uma Constituição democrática. 

Agora, no que concerne à experiência política do mundo contemporâneo observou 

Miguel REALE que se tem evidenciado que não há poder duradouro que não se baseie sobre 

o consenso dos governados. Nessa perspectiva de insustentabilidade estaria explicada a 

preocupação dos ditadores modernos, em se justificarem juridicamente, de se imporem menos 

pela força do que por um conjunto de idéias e de sentimentos a que o povo dá a sua adesão722.   

O problema suscitado sobre se o Poder Constituinte está dentro ou fora da 

Constituição, se é um poder jurídico ou político, esse tema tem desafiado a dialética de muitos 

estudiosos, entre os quais podemos lembrar Paulo BONAVIDES723, Ivo DANTAS724, José 

Joaquim GOMES CANOTILHO725, Celso RIBEIRO BASTOS726, Manoel Gonçalves 

                                                 
721 Hans KELSEN. Teoria Pura do Direito. Coimbra:Arménio Amado Editor, Sucessor,1962, I vol.p.83. 

722 Miguel REALE. Teoria do Estado e do Direito. São Paulo: Editora Saraiva, 1984,  p.84. 

723  Paulo BONAVIDES. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense. 1980. 

724 Ivo DANTAS. A Constituição Federal l -Teoria e Pratica. Rio de Janeiro: Renovar, 1994. Ciência Política 
– teoria do poder e da constituição. Rio de Janeiro: Editora Rio – Faculdades Integradas Estácio de Sá.1976. 

725 José Joaquim Gomes CANOTILHO; O Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, 6a edição, p.92. 

726  Celso Ribeiro BASTOS. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1988 
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FERREIRA FILHO727, Carré de MALBERG728, José Alfredo BARACHO729 e muitos outros.  

A controvérsia sobre se o Poder Constituinte é jurídico ou não-jurídico tem por 

origem a incoerente divisão do Poder Constituinte em dois, a saber, um “Poder Constituinte 

Originário”, entendendo-se por tal designação o poder que dá nascimento a uma Constituição, 

e um “Poder Constituinte Derivado”, como sendo o poder que, quando necessário, modificará 

a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte Originário. Pode-se aludir, ainda, à noção de 

um terceiro Poder Constituinte, dito “Decorrente”, que seria, consoante Ana Cândida da 

Cunha FERRAZ730, o Poder que num Estado-membro da Federação elabora uma Constituição 

estadual. A ocorrência de um poder constituinte criando Constituição para um Estado-

membro da federação é também admitida  por Jorge MIRANDA731.  

Tal divisão, que já vem de Emanuel, de Siéyès732, atribui ao Poder Constituinte 

originário três características essenciais, a saber: “inicialidade”, no sentido de que ele é o 

primeiro elo de uma fonte Constitucional, do qual derivam todas as normas e competências 

vigentes numa nação, “soberania”, visto que está acima de quaisquer outros poderes, na 

medida em que, por emanação dele são constituídos todos os poderes que irão diretamente 

governar a nação, respeitadas as decisões do Poder Constituinte originário e consignadas no 

diploma constitucional, finalmente, “incondicionalidade”, no sentido de que tem sua área de 

atuação acima de quaisquer limitações condicionantes, exceção feita dos princípios do Direito 

Natural. Ora, por ser o Poder Constituinte Originário, o primeiro elo da fonte Constitucional, 

o ponto de partida da ordem jurídica da nação, dele se tem dito que está “por fora da 

Constituição”, que ele elaborou e, conseqüentemente, está fora do direito, sendo poder 

político e não jurídico. 

Não é difícil verificar-se como essa teoria parte de uma indevida identificação ou 

confusão que se estabelece entre a noção de Poder Constituinte – aquele que pode emergir da 

nação centralizada em torno de valores e opções políticas idênticas ou da imposição de poder 

                                                 
727  Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO. Direito Constitucional Comparado: O poder Constituinte, São 
Paulo: Saraiva, 1974. 

728 Carré de MALBERG. Teoria General del Estado. México:  Fondo de Cultura Económica, 1948. 

729 José Alfredo de Oliveira BARACHO.Teoria Geral do Poder Constituinte. In Revista Forense, vol. 281 ano 
79, p. 95.  

730 Ana Cândida da CUNHA FERRAZ. Poder Constituinte do Estado Membro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1979 

731 Jorge MIRANDA. Manual de Direito Constitucional . – Tomo  III, Estrutura Constitucional do Estado. 
Coimbra: Coimbra Editora LTDA. 1983 p. 219. 

732  Emmanuel Abbé de SIÉYÈS. Que é o Terceiro Estado.Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2001. 
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tirânico – e a noção de “agentes do Poder Constituinte”, que são precisamente aquelas 

pessoas, delegadas pelo Poder Constituinte (entenda-se como tal a nação ou o povo733) para 

formarem uma Assembléia Constituinte, investida na competência de elaborar uma 

Constituição escrita. Neste sentido, a Assembléia Constituinte resulta de uma “delegação 

originária” da Nação – esta, sim, detentora do Poder Constituinte.  Sob essa ótica, é válido 

dizer-se que os integrantes da Assembléia Constituinte são “Delegados Originários” para 

criarem a Constituição escrita, que ainda não existe. 

Fruto dessa mesma indevida identificação das noções de Poder Constituinte 

originário com a de Delegados do Poder Constituinte a uma Assembléia Constituinte é a 

teoria, segundo a qual o Poder Constituinte originário, uma vez elaborada a Constituição, se 

exaure, desaparece, podendo reaparecer, – como a Fênix, das próprias cinzas – somente na 

superveniência de uma revolução, contingência que teria como conseqüência deixar o povo ou 

a nação, durante certo lapso de tempo, sem Constituição. Dentro dessa perspectiva ensinou 

Ivo DANTAS que  

o Poder Constituinte, pela sua característica de inicial, soberano e ilimitado 
passaria a ser o ‘marco zero’ da nova ordem, o que significa dizer que ele se 
localiza em uma fase de transição entre a antiga e a futura ordem, a qual, tão 
logo se instaura, fará desaparecer (desconhecendo a existência) aquele que 
lhe deu origem734.  

Afastando-se nesse ponto, do professor da Universidade Federal de Pernambuco, 

a tese defende que o detentor do Poder Constituinte é – quando os deuses o favorecem – o 

povo, ou, se se preferir dizer, a nação, a qual não morre nem desaparece, permanece in 

perpetuum, palpitante pelo tempo a fora, de sorte que sempre poderá suscitar novos 

Delegados Constituintes, seja para fazer nova Constituição, seja para reformar ou atualizar a 

Constituição existente. Já os redatores da Constituição Francesa de 1791 deixaram bem claro 

que “um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de mudar a sua Constituição. Uma 

geração não pode sujeitar a suas leis as gerações futuras”. Ademais, a atuação direta do Poder 

Constituinte popular se faz presente, quando, por sufrágio direto investe nos poderes 

constituídos os eleitos e quando, mediante manifestação plebiscitária ou referendária, toma 

decisões sobre matéria constitucional ou mesmo legislativa. Também não compartilho da 

posição doutrinária, segundo a qual haveria um hiato constitucional, sempre que a 

                                                 
733  Consulte-se a respeito da titularidade do Poder Constituinte – se o povo ou se a nação – os escritos de 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Direito Constitucional Comparado I  O Poder Constituinte. São Paulo: 
Saraiva, 1974 e de Paulo BONAVIDES. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 1993. 

734  Ivo DANTAS. A Constituição Federal – Teoria e Prática.Rio de Janeiro: Renovar, 1994,  p. 86. 
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Constituição seja derrogada pelo golpe de Estado; e que a sociedade ficaria sem Constituição, 

até que outra seja promulgada ou outorgada com o ressurgimento do Poder Constituinte. 

Entendo que, depois de um Estado ser constituído e organizado juridicamente, e 

enquanto não for absorvido por outro Estado, perdendo a sua soberania, jamais haverá 

substituição de uma Constituição por outra, podendo haver alterações em uma parte das 

técnicas de organização de poder ou mesmo das técnicas de liberdade. Um diploma 

constitucional que substitui a outro, contém  inevitavelmente 90% dos valores consagrados na 

anterior, havendo diferença, mais quanto aos detalhes e modalidades de regulamentação. O 

período de transição entre um aparato de poder e outro – o revolucionário ou o golpe de 

Estado – que substitui aquele, não ocorre como o vácuo a que se alude no Gênesis – “A terra 

estava informe e vazia”735. Como em trabalho anterior sustentei,  

A nova ordem a se instaurar não surge como um ‘deus ex machina’, nem 
resulta ‘ex nihilo sui et subjecti’ – para usar uma expressão escolástica – 
isto é, nem do acaso nem do nada absoluto, nem como um segmento 
vertical que separasse dois Testamentos incomunicáveis, mas sim, como 
uma decisão inovadora de certos valores cardeais, sem que se verifique um 
criar-se tudo de novo736.  

Compartilhamos, nesse ponto, da posição doutrinária de J. J. Gomes 

CANOTILHO, no sentido de que “o Poder Constituinte não pode criar uma Constituição a 

partir do nada, não inventa novos valores aos quais a Constituição se terá de ajustar”737. 

Já a nota de soberania é propriedade do Poder Constituinte, como tal – na hipótese 

em que as contingências políticas permitem ao povo ou nação se autodeterminar. Consiste na 

capacidade de um povo soberano, como detentor do Poder Constituinte,  decidir sobre a 

opção, não só dos supremos valores políticos que quer consagrados e efetivados, bem como 

sobre “quem” e sobre “como” será a investidura, in futurum,  da delegação para modificar e 

alterar o diploma constitucional, que é verdadeiro produto de sua soberania. Ora, a 

característica de soberania, implicada no conceito de Poder Constituinte, desaparecerá, a 

partir do momento em que alguns – que não o próprio Poder Constituinte  – destituídos de 

delegação do Poder Constituinte – alterarem ou derrogarem o produto de soberania do Poder 

Constituinte. Tal hipótese tem se verificado nas contingências de golpe de Estado, quando o 

ditador – com poderes institucionais advindos do próprio golpe, que não recebeu da nação 

                                                 
735 “Terra autem era inanis et vácua et Spiritus Dei ferebatur super aquas” . BÍBLIA:  Gênesis, a,2. 

736 Cf. Elcias Ferreira da COSTA.Temática do Poder Constituinte. In   SYMPOSIUM, (ano 1984), citado à p. 
21-22. 

737 J.J.Gomes CANOTILHO. O Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993,  p. 92. 
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dominada a resistência adequada –,  modifica, de acordo com as novas ideologias e 

planejamentos, dispositivos da Constituição. Em tais circunstâncias, o Poder Constituinte, sai 

da sede da consciência áxio-jurígena da nação para a pessoa do ditador ou dominador, do qual 

se poderá dizer que passou a ser o soberano.Outra não é a natureza jurídica do chamado 

“Poder de Reforma”, que, não sendo – consoante Ivo DANTAS738, Celso Ribeiro 

BASTOS739, Nelson SALDANHA740 – Poder Constituinte, nem originário, nem derivado, 

contudo, dispõe da força de alterar o produto de soberania do Poder Constituinte, a 

Constituição.     

Por outro lado, nada impede que, o mesmo povo, enquanto detentor do Poder 

Constituinte, no mesmo ato em que outorga a delegados a competência para elaborar a 

Constituição escrita, nada impede que no mesmo ato em que delega os seus poderes a 

delegados de uma Assembléia Constituinte para iniciarem o processo de formalização do 

diploma constitucional, ele mesmo determine que seja prefixado no próprio instrumento 

inicial as condições e a forma de investidura dos delegados que, in futurum,  terão 

competência e poder para reformar a sua Constituição, assegurando-lhe certa perpetuidade. 

Tal delegação, é lícito que se presuma que exista, toda vez que o povo escolhe os membros à 

Assembléia Constituinte, na medida em que o desejo de uma Constituição duradoura implica 

o desejo de atualizabilidade da mesma. 

Então, não se falará em dois Poderes Constituintes, um maior e outro menor, um 

que seria político e outro jurídico, um que seria originário e outro derivado e sim, em duas 

delegações do mesmo Poder Constituinte, sendo uma, “delegação originária”, aquela que dá 

origem à Constituição escrita, e uma, “delegação”, também “constituinte”, porém, secundária 

e preventiva, condicionada a certos fatores e requisitos, originariamente previstos com a 

competência de modificar a Constituição.   

 Por outro lado, a expressão Poder Constituinte derivado, semanticamente, – 

parece – constitui um non sense, na medida em que, se é derivado não é constituinte. 

Evidentemente, essa expressão Poder Constituinte derivado é incompatível com a teoria que 

pressupõe como característica do Poder Constituinte a nota de soberania. Ora, em primeiro 

lugar, considere-se o óbvio de que a noção de soberania inadmite duplicidade de soberanos. 

Em segundo lugar, admitido que seja soberano o Poder Constituinte que elabora uma 

                                                 
738 Ivo DANTAS.  Poder Constituinte e Revolução. Bauru: Edição Jalovi, 1986. 

739 Celso Ribeiro BASTOS. Curso de Direito Constitucional.  São Paulo: Editora Saraiva, 1989, p. 32. 

740 Nelson SALDANHA. O Poder Constituinte. Recife: Tese de livre docência. 1957.p.52 
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Constituição, segue-se que o seu produto normativo carrega a força de soberania e 

supralegalidade, em face de quaisquer outros órgãos, de tal sorte que se não admite que seja 

alterado senão pelo próprio soberano.   

Impende repetir o que escrevemos em outra oportunidade: 

Expressão de poder dominante, – nas hipóteses de ditadura –, tradução da 
opção política fundamental de um povo –, nas contingências de liberdade 
plena, – a Constituição deixaria de ser expressão de opção fundamental do 
povo, como deixaria de ser oráculo da decisão de poder tirânico, se, por ato 
de poder diverso, viesse a ser revogado qualquer dos termos de sua 
elaboração constitucional originária. Não mais se deveria considerar Poder 
Constituinte, aquele cuja emanação fosse alterada por outro741. 

A prática Constitucional tem desmentido a teoria acima contraditada.  

Faz-se mister observar que são duas questões inteiramente distintas, a saber: a 

existência de um Poder que organiza e estabelece o horizonte axiológico a que tende um povo 

politicamente unificado, e outra questão, a que versa sobre a teoria excogitada pelos 

publicistas franceses e americanos742 sobre um Poder Constituinte que teria por razão de ser 

elaborar uma Constituição escrita, que fosse rígida e dificilmente alterável por poder 

discricionário de um soberano dinástico – (dentro de tal ótica alguns, como  Pablo Lucas 

VERDÙ743  afirmaram que a Inglaterra não teria Poder Constituinte) –  e  em  segundo  lugar, 

transferir para o povo a titularidade do poder soberano, despersonalizando o caráter dinástico 

da soberania monárquica. Daí a problematicidade de saber: se/ e quando/ é jurídico um Poder 

Constituinte, conceituado dentro desta teoria.  

A doutrina brasileira do Poder Constituinte conhece uma outra subdivisão, a 

saber, o Poder Constituinte “decorrente”, que competiria aos Estados Membros da federação. 

A teoria foi explanada por Ana Cândida da Cunha FERRAZ744, apoiada em estudos de 

Manuel Gonçalves FERREIRA FILHO745, e admitida por Jorge MIRANDA746.     

A respeito dessa subdivisão do Poder Constituinte em uma terceira classe, que 

seria o Poder Constituinte decorrente, podemos relembrar os argumentos acima expostos 

                                                 
741 Elcias Ferreira da COSTA. A Temática do Poder Constituinte. In Symposium   – Revista da Universidade 
Católica de Pernambuco. V. 26, n.2,  1984, p. 17. 
742 Vide a respeito da origem da teoria do Poder Constituinte, além do citado livro de Emmanuel de Siéyès, 
Paulo BONAVIDE S. Curso de Direito Constitucional . São Paulo: Malheiros Editores, 1993. 
743 Pablo Lucas VERDÙ. Teoria de la Constitución como Ciência Cultural.  Madrid: Dykinsons, s.d. p.42. 
744 Ana Candida da Cunha FERRAZ. Poder Constituinte do Estado Membro. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1979. 

745 Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO. Direito Contitucional Comparado I – Poder Constituinte”.São 
Paulo: Saraiva, 1974. 
746 Jorge MIRANDA. Manual Direito Constitucional.Coimbra: Coimbra Editora LTDA. 1983. Tomo III p.219. 
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sobre a divisão binária do Poder Constituinte. Esta segunda subdivisão padece da mesma 

contradição que subjaz à divisão em dois Poderes Constituintes (originário e derivado), visto 

que a noção de duplicidade é incompatível com a noção de soberania, característica do Poder 

Constituinte. 

Em segundo lugar, deve-se considerar que o Estado, assim como o Município, no 

tipo de federação tridimensional brasileira, são duas divisões territoriais e políticas de um 

mesmo Poder Constituinte, este que é, ao menos teoricamente soberano – a ressalva se 

justifica, visto que freqüentemente, a prática constituinte não corresponde à teoria – o povo 

nacional escolheu, em estabelecendo a sua Constituição, que o exercício do poder, uno e 

soberano fosse repartido em três círculos de competência, a saber: uma soma de competência, 

tanto ratione materiae como ratione personae  para a União747, com jurisdição em todo o 

território nacional, outra parcela de competências, reservada aos Estados-Membros748 

competências comuns à União e aos Estados, no artigo 24 e ao Distrito Federal no artigo 32; 

uma terceira parcela de competências, reservada aos Municípios no artigo 30. Essa repartição 

apresenta em outros países de constituição federativa – a Alemanha, os Estados Unidos, a 

Suíça – divisão binária. 

O mesmo povo nacional, detentor do Poder Constituinte, ao delegar, através da 

Assembléia Constituinte, (Constituição de 1988), as competências aos Estados-Membros 

atribuiu-lhes autonomia política para se auto-organizarem, estabelecendo Constituições, 

“dentro das regras prefixadas na Constituição Federal”, observando o mesmo sistema de 

delegação para os municípios, os quais podem estabelecer “leis orgânicas” dentro dos 

parâmetros da Constituição Federal e da Constituição do respectivo Estado-Membro, em cujo 

território estiver encravado. Dentro dessa sistemática, adotada pelo Poder Constituinte 

brasileiro – que é o povo nacional – a regulação das competências reservadas pela 

Constituição Federal aos Estados-Membros, não excetuada a competência para estabelecer as 

suas próprias Constituições749 deverá subordiná-las às normas e princípios estabelecidos na 

Constituição Federal, sendo declaradas insubsistentes as normas estaduais ou municipais que 

não se compatibilizarem com a Constituição Federal. 

Se se perguntar: – onde tem sua sede o Poder Constituinte? – uma só resposta é 

possível: nos municípios de toda a nação brasileira. O Poder Constituinte, que tem seu 

                                                 
747 BRASIL: Constituição Federal, arts. 21-22 
748 BRASIL: Constituição Federal, art, 25, §1º 

749 BRASIL: Constituição Federal, art. 25. 
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substrato  ontológico e político nos cidadãos que formam o povo soberano, não reside na 

União,  a qual difusamente se espalha por todos os Estados e não possui um território 

contínuo e indiviso, como também não reside nos Estados-Membros da Federação, os quais, 

tendo embora alguns bens próprios, resultam da convergência de todos os municípios situados 

em territórios politicamente repartidos e... repartíveis. 

A divagação feita pela tese, tratando do Poder Constituinte, permite verificar que, 

as teorias do Poder Constituinte hipostasiam a noção do Poder como se fosse um algo 

substancial. A noção do Poder Constituinte, bem como a sua  fonte está na consciência áxio-

jurígena  da maioria da comunidade  e é, como acima se explicou, um dos fatores 

condicionantes de perfectibilização da pessoa, colimados pelo direito-norma. A própria 

expressão Poder Constituinte oposta à de Poder constituído é ambígua, dando a impressão de 

um segundo poder a ser criado, quando, na verdade Poder constituído nada mais significa do 

que os agentes do Poder estatal. 
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CAPÍTULO 8 

 

 
CONTEÚDO DE INTELIGIBILIDADE 

DO CONCEITO A QUE CORRESPONDE A REALIDADE JURÍDICA 

  

8.1 Elementos presentes na inteligibilidade do conceito de direito 

 

O direito é um raio da bondade e da prudência divina 
presenteado aos homens para a utilidade da sociedade 
humana750. 

No Capítulo anterior tentamos demonstrar que a realidade jurídica, envolvendo o 

homem dentro da sua destinação para a felicidade temporal e, consistindo em um exigir de 

condicionamentos de perfectibilização na coexistencialidade intersubjetiva, tem como fatores 

de perfectibilização a sociabilidade, o bem comum, o livre arbítrio, a condicionalidade da 

consciência coletiva em face dos valores e o Poder Social.  

No presente Capítulo consideraremos quais os elementos que se fazem presentes 

no conteúdo de inteligibilidade do conceito, a que corresponde a realidade jurídica.     

Muito se tem escrito sobre o conceito de direito e, prolongando pelo tempo a fora 

a profecia kantiana, permanece a incerteza sobre o quid sit jus, ao contrário do que ocorre 

quando se questiona a respeito do quid sit juris. 

Na conceituação da realidade jurídica verificamos os seguintes conteúdos de 

inteligibilidade: a inteligibilidade de (I) um elemento normativo, a inteligibilidade da (II) 

especificidade do conteúdo normado (por essência é sempre um bem ou, per accidens  algo 

sub specie boni), a inteligibilidade (III) da efetibilidade do bem normado (temos por 

pressuposto da efetibilidade, de um lado, o livre arbítrio e, de outro, a consciência áxio-

jurígena da coletividade política, manifestada na “energia social” do poder); finalmente, no 

conteúdo de inteligibilidade da realidade jurídica constatamos (IV) a intuição de que o exigir 

normativo do direito tem por fonte a própria natureza concreta de cada um de todos os 

homens, ou, se se prefere dizer, da própria Lei Natural, que os rege como seres racionais. Isso 

                                                 
750 “Le Droit est un rayon de la bonté et de la prudence divine donné  aux hommes pour l’utilité de la société 
humaine” Jean BODIN (1530 – 1596). Les six libres de  la Republique. In S. GOYARD-FABRE – R.SÈVE . Les 
Grandes Questions de la Philosophie du Droit. Paris: PUF, 1993,  p.54. 
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já fora observado por Cícero, do qual se guardou o seguinte asserto, transmitido por Santo 

TOMÁS DE AQUINO: 

O direito surge da natureza e daí nascem alguns costumes considerados 
como úteis pela razão; subseqüentemente as coisas surgidas da natureza e 
confirmadas pelo costume passaram a ser sancionadas pelo respeito às leis e 
pela religião751.  

Rematando as conclusões de tudo quanto foi dito acima, temos:  

 I - que o direito é um exigir da natureza do homem. Por ser exigir (isto é, algo 

que se impõe e que, quando realizado, é realizado como exigido e não como mera opção), o 

conceito de direito compreende: 

 A) o momento normativo, como potência objetiva, entendida esta no sentido de 

que o conteúdo  do direito-norma, nesse momento é mera possibilidade, a depender de que 

ocorra  determinado fato previsto, mas a respeito de cuja possibilidade já existe, na 

consciência coletiva do grupo social, uma decisão atuando como princípio de causalidade, do 

que resulta ter a norma uma existência real e não apenas lógica (só é possível falar-se de 

potência objetiva de um ser, quando há um “ser em potência ativa” para torná-lo viável). 

Destarte, dever-se-á entender que, como “potência objetiva”, o direito-norma preexiste no 

seio da  potência ativa de um “ser-em-ato”, potência ativa que se identifica com a consciência 

jurígena da comunidade e se fenomenaliza na consciência axiológica daqueles que 

corporificam a efetividade jurídica752.   

O conceito de direito também compreende: 

B) o momento normativo, como potência subjetiva, momento que se verifica 

quando, tendo desprendido a causalidade jurídica pela ocorrência do fato previsto, a norma 

jurídica “se faz carne”753 em cada uma das pessoas que foram envolvidas pela relação jurídica 

nascida, as quais são envolvidas como sujeitos de títulos correspectivos, a saber, uma (ou 

umas), como sujeito(s) do título “de exigibilidade do bem normado” e outra(s), como 

sujeito(s) do “dever jurídico de efetuar o bem normado”. 

No conceito do direito, como exigir de natureza, compreendemos também a 

                                                                                                                                                         
 
751 “Initium juris est a natura profectum; deinde quaedam in consuetudinem ex utilitate rations venerunt, postea 
res a natura profectas et a consuetudine probatas legum metus et religio sanxit”. Rethorica, lib. 2; . Santo 
TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II Q. 91, art. 3”. 
752 Já Santo TOMÁS (De Potentia, Q. 1, a. 1) ensinara que a denominação potêcia vale mais para potência ativa 
do que para potência passiva, sendo a potência ativa o princípio próximo da razão. Já a potência passiva consiste 
na aptidão para receber . 

753 Sobre a metáfora “o direito se faz carne”, vide nota nº 143 
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inteligibilidade do “ter-que-ser-feito-o-bem-normado”, propriedade que está presente, 

simultaneamente, tanto na consciência de normatividade do grupo social (no coração de uma 

comunidade todos querem que o bem normado seja concretizado), corporificando o fenômeno 

da efetibilidade, como na consciência individual dos sujeitos do dever jurídico, 

ordinariamente dispostos a cumprir o objeto normado, e presente, ainda, na consciência dos 

agentes do poder público, postos a serviço da consciência jurígena (politicidade do direito) 

para a eventualidade de recusa por parte da autodeterminação do sujeito do dever jurídico.  

 II – no conteúdo de inteligibilidade do conceito do direito não se faz presente 

de modo explícito, ex professo, a idéia de conduta jurídica, pois esta radica em outro plano de 

normatividade, qual seja, o da ordem normativa da moral – (constitui um dos preceitos 

secundários da Lei Natural  observar as normas jurídicas, dar a cada um o seu) – e ocorre 

como efeito do livre arbítrio; entretanto, na inteligibilidade do conceito de direito  faz-se 

presente o ter-que-ser-feito-o-devido-do-dever-ser-feito, pois, uma vez que a natureza nada 

faz à toa – natura non agit perperam, já doutrinara Aristóteles754 – não se entenderia como 

urgir de natureza, se não participasse de correlato imperativo para o realizar-se. O existir do 

homem falharia em sua finalidade temporal, de organização político-social e, mesmo,  

deixaria de sobreexistir, caso não se realizasse o direito – saltem ut in pluribus,  isto é, ao 

menos na maioria das situações criadas – carregando consigo a disponibilidade para efetivar-

se, embora susceptível de irrealizabilidade – a saber, ut in singulis,  em casos singulares – e 

assim, porque a natureza que urge pelo direito é natureza de seres humanos, da qual é 

constitutivo específico a imprevisibilidade e indeterminabilidade do livre arbítrio. Na 

conceituação de qualquer pessoa, o direito, nesse momento dialético é visualizado, como 

norma, cujo pressuposto é que o bem normado não é deterministicamente realizado por todos, 

mas que é realizado pela  maior parte, sendo que dessa maioria observante, muitos realizam 

espontaneamente, enquanto outros só coativamente. 

 III – No conteúdo de inteligibilidade do conceito de direito se verifica a noção 

de perfectibilização da pessoa, como objeto específico do exigir urgido da natureza. No 

conceito de direito não se faz inteligido “um dever-ser-feito-seja-lá-o-que-for”, mas “dever-

ser-feito-algo-que-concorre-para-a-perfectibilização-da-pessoa”. O destino do homem não é o 

de um “ser-jogado-no-tempo, ou, no mundo” – da perspectiva heideggeriana755– mas, o de um 

                                                 
754 ARISTÓTELES. A Política. Liv.I, c.1, n. 10. 
755 “ Como ser-jogado-no-mundo, não será que a presença foi jogada de saída na publicidade do impessoal?” 
Martin HEIDEGGER. O Ser e o Tempo Parte I. Petrópolis: Editora Vozes, Tradução de Márcia de Sá 
Cavalcante. 8a  edição. 1999, p. 226. Vide também p. 189: “Esse fato de ser, caráter ontológoico da pre-sença, 
encoberto em sua proveniência, mas tanto mais aberto em si mesmo quanto mais encoberto, chamamos de estar-
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ser importante, tão importante que, segundo afirmou o Doutor ANGÉLICO, o Criador não 

teria criado no mundo nada de mais importante do que a pessoa humana756, e que Francisco de 

VITORIA757 considerou como “a coroa do mundo”, dentro da obra da criação, colocado no 

tempo com uma destinação de encontrar a beatitude, como fim, vestíbulo da pré-eternidade. 

Nada se entende a respeito da razão de ser do existir humano, se não se admite a destinação 

do mesmo, tanto para sobreexistir, como para atingir um existir melhor. O destino do homem 

para existir melhor se constata, em se considerando o processo de perfectibilização que está 

por baixo de todas as suas manifestações existenciais, a permanente preocupação do homem 

em todos quadrantes da terra e em todo os momentos da história, por encontrar técnicas e 

recursos com que melhorar a qualidade de vida e as instituições políticas e sociais.  

 IV – No conteúdo de inteligibilidade do conceito do direito, a noção de 

perfectibilização da pessoa, como objeto do exigir urgido da natureza está delimitado pelo 

âmbito do convívio in civitate. Quando se pensa e se conceitua o direito, não se pensa numa 

perfectibilização ilimitada ou consistente numa tendência para a beatitude infinita, de 

dimensão eterna ou sobrenatural, mas na perfectibilização no existir temporal – (frise-se: na 

inteligibilidade do conceito do direito não ocorre passagem para ambiente do sobrenatural) –, 

circunscrito nas fronteiras  da vida em cidade  ou nação,  perfectibilização a ser extraída do 

“com-fazer”, dos que formam o âmbito da convivência citadina ou do grupo social e apoiada 

pela presença assecuratória do poder público. O exigir que se intelige no conceito do direito é 

a) exigir para valer  

b) exigir estruturado no apoio do poder social. 

E como o poder social é, por essência, “poder do grupo nacional” ou, mesmo, 

plurinacional, a politicidade está presente na inteligibilidade do conceito do direito, como 

demarcando o âmbito espacial-jurisdicional e a condição de realizabilidade de 

perfectibilização-conteúdo-do-exigir-jurídico. Na inteligibilidade do conceito de direito é 

cabível a noção de um direito  intranacional,  não cabe a noção de um direito “mundial” 

                                                                                                                                                         
lançado em seu pre, (Geworfenheit : N. do tradutor à p. 321)  no sentido de, enquanto ser-no-mundo, esse ser 
sempre o seu pre”.  

756  “ Dicendum quod persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali 
natura.”  E acrescenta na resposta à segunda objeção : “Porque é de grande dignidade subsistir  numa natureza 
racional, por isso de todo individuo que tem natureza racional, diz-se que é uma pessoa.” Santo TOMÁS .Summa 
Theol, I,Q. 29, art. 3º. 

757 “Creamos que no solo el cielo, la tierra y las restantes partes, y el hombre mismo, corona del mundo, sino 
todo cuanto bajo los cielos se contiene, todo absolutamente existe por algun fin” etc Fancisco de VITORIA..  
Derecho Natural y de  gentes.Buenos Aires: EMCÉ Editores, 1946, p. 117. 
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cosmopolítico e, conseqüentemente, também não cabe a previsibilidade de uma cidade 

universal. O instinto de perfectibilização da pessoa forma-se na vivência de sua ambiência 

geopolítica, atua e se desenvolve dentro do entorno de sua coexistencialidade, no meio dos 

seus com-vivas. O apelo por justiça, o grito para ter efetivado o seu direito, o impulso para 

procurar o apoio para o seu direito é inspirado e ensejado pela presença dos circunstantes com 

os quais se sente ligado por comunidade de consciência axiológica e certeza de solidariedade.  

Porque o direito pressupõe o poder, e o poder pressupõe a multiplicidade de 

opções, uma comunidade de valores, mas também delimitação espacial de consciência 

axiológica e limitação geográfica, o poder é nacional e somente nacional. Porque as opções 

axiológicas variam consoante o ambiente cultural de cada grupo, a energia que em  cada 

grupo se faz poder se  não confunde com a energia emergente de outros grupos limitados. 

A afinidade cultural que unifica certos grupos demográficos em virtude de 

conviver em delimitados espaços geográficos758, delimita as opções axiológicas em torno de 

bens que se constituíram em expressões nacionais de quid juris,  fazendo nascer o poder como 

atrelado ou teleologicamente identificado com as mesmas. A delimitação espacial do direito-

efetividade não implica necessariamente sedentariedade, ou exclusividade territorial, mas 

identidade de consciência coletiva; mesmo se nômade ou exilado o grupo, é a consciência 

nacional, em cada momento histórico, que dá origem às delimitações de jurisdição.  

Por outro lado, o poder social que se formou por causa de valores,  encarnados em 

espécies de quid juris, existe, não apenas para fazer valer as manifestações quid juris, atuando 

dentro do grupo – como  soberania interna –, mas também  para as tutelar, contra ameaças 

previsíveis, vindas do exterior.  

Assim como os integrantes de um grupo não reconhecem o poder de outro grupo, 

de igual maneira não poderão coexistir pacificamente, dentro de uma mesma área geográfica, 

se um não for subordinado pelo poder soberano do outro. De modo semelhante, porque a 

energia social, que torna eficaz o quid juris de um grupo, não tem como levar a sua eficácia a 

todos os grupos sociais circunvizinhos, a não ser que os demais grupos favoreçam, colocando 

a  serviço daquele as próprias energias, resulta que o âmbito do direito e do poder, será um 

âmbito geograficamente determinado ou, pelo menos, cultural e sociologicamente 

diferenciado. Consideraremos no Capítulo 8.5.1 a possibilidade histórica de convivência, 

                                                 
758  Observa Reinhold  ZIPPELIUS que é com base no território que se funda uma comunhão de vida política e 
de valores, sobretudo na medida em que ele também é uma ambiência formada pela coletividade e um produto 
cultural. Teoria Geral do Estado.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s. d.  p. 40. 
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dentro de um mesmo território, de organizações normativas diversas, mas cada uma vinculado 

a um núcleo de poder determinado e reconhecido. 

 Pari passu com os movimentos de insurreição política em busca de emancipação, 

surgem as aspirações de soberania nas manifestações quid juris  prevalentes em cada grupo. 

Não se compaginam com a noção de um direito mundial a necessidade de perfectibilização da 

pessoa, que encontra no grupo nacional os condicionamentos insubstituíveis. 

Os povos tendem a formar Estados nacionais, seja por vínculos de sangue, seja 

por vínculos de cultura – como quer que seja, por vínculos de sentimentos de identidade e de 

unidade de aspirações,  – criados, alguns pelo fenômeno artificial da efetividade político-

normativa. 

 

8.2 Unicidade da natureza do jurídico na diversidade de normatização das opções 
axiológicas dos grupos politicamente individualizados. O fenômeno da pluralidade 
jurídica 

 

A presença de algo jurídico em todas as comunidades políticas permite inferir que 

o jurídico acompanha o homem em todas as suas realizações de socialidade. 

Permite verificar na experiência de cada um, a atuação de um élan  de 

perfectibilização, que sacode a toda pessoa humana, conforme explicamos no Capítulo 5.1. 

Tal evidência empírica foi descrita por Santo TOMÁS DE AQUINO, ao dizer que todo ser  

aspira por atingir a sua perfeição759. 

Esse élan de perfectibilização encontra explicação na condição de “difetividade” e 

indigência que faz a condição de perfectibilidade da pessoa humana. A perfectibilidade é uma 

conseqüência do concurso de duas causas: uma causa final que provoca no ser finito 

irresistível atração pelos bens que lhe faltam e de uma causa eficiente, precisamente as suas 

faculdades metafísicas da inteligência e da vontade, cuja razão de ser é possuir o bem depois 

de conhecido pelo inteligência. 

Outra causa é a contingência de dependência em face dos fins existenciais, 

aqueles de que  pode resultar a sua perfectibilização, os quais estão condicionados ao livre 

arbítrio da coexistencialidade. Cada um dos seres humanos em relação está na dependência do 

                                                 
759 “Unaquaeque res naturaliter appetit suam perfectionem”. Santo TOMÁS DE AQUINO. In XII libros 
metaphysicae Expositio, L.I c.I. 
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livre arbítrio uns dos outros e cada um impregnado da consciência dessa mútua dependência e 

indigência. 

A concreção dos fins existenciais é uma necessidade e, conseqüentemente, um 

imperativo das naturezas singulares conscientes da sua  interdependência na 

coexistencialidade. Se a natureza não age a toa, como disse Aristóteles, o desejo ontológico de 

perfectibilização, a que se referiu  Santo TOMÁS DE AQUINO acima citado, bem como a 

consciência de normatividade, faz surgir em toda criatura humana o instinto do jurídico, a 

evolutiva epifania de condicionamentos de perfectibilização incubados no livre arbítrio,  uns 

dos outros.  

Daí porque, em todos os povos tem-se verificado uma progressiva consciência 

quanto ao exigir de condutas para concreção de certos valores, na medida em que estes se 

revelam evidentes. Isso é o direito. O que é plúrimo e variável são os fatores, vistos 

diferentemente em cada grupo, como portadores de condicionamentos de perfectibilização e 

os modos de traduzir normativamente essa consciência de exigibilidade. 

Aos que reduzem a realidade jurídica ao conceito de direito-norma parecerá 

irrisório falar em unicidade do direito, sobretudo quando se verifica que em qualquer livro 

sobre ciência jurídica se tomam em consideração as divisões entre Direito Positivo e Direito 

Natural, entre Direito Público e Direito Privado, entre direito brasileiro e direito francês, 

islâmico, etc.  

Nesse sentido referiu-se DEL VECCHIO760 ao que chamou de “pluralidade 

jurídica”: “Cada povo – escreveu ele – em cada época, determina o que é o direito, segundo o 

seu modo próprio”. Na opinião do jusfilósofo italiano, seria este o motivo pelo qual a história 

não nos pode apresentar “o direito”, mas tão somente “os direitos”, correspondentes aos 

diversos momentos de desenvolvimento do mesmo”.  

O quid jus é o mesmo, idêntico e unívoco na consciência axiológica de todos os 

povos, na movimentação dos operadores do direito em busca de técnicas mais adequadas, no 

fenômeno universal da recepção, presente nos legisladores de quase todos os povos. 

O que há de variável é o quid juris, a saber, a peculiaridade modal, com que cada 

povo escolheu o modo de regular os seus valores. O que varia de um povo para outro são as 

manifestações axiológicas, assumidas pela consciência jurígena de cada grupo social e pela 

                                                 
760 Giorgio DEL VECCHIO. O Estado. Tradução de Antonio Pinto de Carvalho. São Paulo: Editora Saraiva, 
1957, p. 234. 
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mesma revestidos de coercitividade, bem como as opções de natureza técnica, igualmente 

recepcionadas de forma peculiar pelos legisladores de cada grupo social. Essa diversidade de 

manifestações axiológicas e de opções técnicas, que se formalizam em conteúdos normativos, 

explica  isso o que foi designado por DEL VECCHIO761 como “pluralidade jurídica” e 

bastaria para desanuviar a dúvida  que deixou confusos os cépticos de todos os tempos. Por 

não ter atentado para tal contingência da realidade jurídica, ficou famoso o desabafo de 

PASCAL:  

Três graus de elevação do pólo subvertem toda a jurisprudência, um 
meridiano decide da verdade; as leis fundamentais mudam no espaço de 
poucos anos de posse; o direito tem as suas épocas, a entrada de Saturno na 
constelação  do Leão assinala a origem de tal ou tal crime. Bela justiça a 
que um rio traça o limite! Verdade deste lado dos Pirineus, erro do outro 
lado762.  

Nessa diversidade de manifestações axiológicas e de opções técnicas,  

transformadas em conteúdos normativos, encontra-se igualmente a explicação das 

características que especificam cada sistema jurídico nacional. Para desfazer o erro de 

perspectiva em que se coloca o problema da pluralidade jurídica, necessário se faz não perder 

de consideração que o direito não se reduz ao momento norma ou lei. Sem dúvida, no que se 

refere aos condicionamentos de perfectibilização e que são procurados para constituírem 

conteúdo de deliberações legislativas ou de usos consuetudinários, estes têm existência real, 

mesmo quando não suficientemente descobertos e desvelados pela razão prática de algum 

grupo nacional. 

Por outro lado, fatores vários e diversos há que atuam, de igual maneira, como 

condicionantes de perfectibilização, de sorte que o fato de ser diversificada em cada povo a 

opção por um ou por outro desses fatores condicionantes de perfectibilização não altera a 

ratio essendi do direito, a especificidade da norma que é jurídica e, conseqüentemente, a 

unicidade de sua inteligibilidade. As normas relativas ao estabelecimento de formas de 

governo, por exemplo; bem como as normas organizativas de poderes e de funções 

administrativas, assim como as normas penais ou processuais, podem ter, de um povo para 

outro, variados conteúdo e expressão técnica, consoante o critério axiológico-seletivo de cada 

povo, sem que disso resulte tenha a realidade-direito  essência diversa num e noutro, ou que 

deixe de consistir em um exigir de condicionamento de perfectibilização. 

                                                 
761  Idem ibidem.  

762  Blaise PASCAL. Pensamentos. Tradução: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret – Série Ouro. 2003, 
p.161. O próprio DEL VECCHIO (Lições de Filosofia do direito. Volume II. Parte Sistemática. p. 46.) faz 
referência à dúvida de MONTAIGNE expressa nos seguintes termos: “ Que bondade será essa, que da banda de 
lá do rio é delito?” 
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De certo, a possibilidade eventual de que alguma norma jurídica seja, pelo seu 

conteúdo, incompatível com o ideal de perfectibilização de qualquer grupo social, isso 

evidencia a limitação gnósio-axiológica peculiar de cada povo, ou talvez, limitação apenas 

dos órgãos legisferantes de cada país, pois, a labilidade da razão humana pode induzir certos 

legisladores a verem como adequado à perfectibilização da pessoa humana algo que realmente 

não o seja. Dessa espécie são as normas que em alguns países facultam a prática do aborto, da 

eutanásia, a permissividade em matéria sexual e comunicacional, o que ocorre, porque as 

opiniões dos legisladores, susceptíveis que são de se equivocarem, podem levá-los a opções 

por conteúdos normativos não compatíveis com os verdadeiros fins existenciais.  

Prova de que não se manifesta, com evidência irretorquível, a adequação ou 

inadequação de certos fatores ou opções com os fins existenciais, são os movimentos de 

pressão popular, defendendo, dentro de um mesmo complexo social, posicionamentos 

antagônicos, movimentos levados a efeito, simultaneamente, por grupos de pressão 

antagônicos, anti / e  pro / aborto, anti / e pro / reconhecimento jurídico de uniões 

homossexuais, anti / e pro / eutanásia, anti / e pro / pena de morte, anti / e pro /, divórcio. Tal 

circunstância, quando ocorre, contribui para explicar precisamente que os homens, sempre na 

busca de condicionamentos de perfectibilização, – isto é, na vivência exigente, em seu meio 

nacional, do direito – se erraram ao escolherem o que procuraram para constituir conteúdo 

normativo do existir melhor, não conseguiram, entretanto, deslindar-se ou desfazer-se do urgir 

de “natureza” para estabelecer o exigir que, na ótica diversa de uns e de outros,  funcione – ou 

que se lhes afigure funcionar – como condicionamentos verdadeiramente perfectibilizantes. 

Os conteúdos normativos, inadequados à perfectibilização buscada, têm sido, não raramente, 

escolhidos  sub specie boni,  mesmo quando o não sejam realmente. 

O que ocorre quando se faz referência aos diversos sistemas jurídicos como sendo 

“direito brasileiro”, “direito alemão”, “direito islâmico”, etc. é o emprego da figura de retórica 

designada metonímia para significar as características assumidas pelo ordenamento legislativo 

de cada país, na sistematização dos conteúdos normativos, cujas diferenciações raramente 

situam-se no plano das opções axiológicas. Em qualquer dos países, o que se designa como 

direito compreende uma mesma “extensão de inteligibilidade”; os conteúdos normativos 

vigentes em todos eles constituem, invariavelmente, algo como devendo-ser-feito-para-o-

bem-comum, isto é, para perfectibilização de todos e que tem-que-ser-feito e que quando-é-

feito o é como-algo-que-a-própria-natureza-humana-urge e impõe.  
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Para melhor explicar a peculiaridade da unicidade do direito, importa relembrar 

que na identificação dos preceitos da própria Lei Natural ocorrem variações, quando se trata 

de determinar a aplicação de preceitos secundários. Assim é que cada povo determina, de 

modo diverso, a forma de aplicar o mesmo preceito secundário da Lei Natural, que manda 

punir os delinqüentes (um com pena de talião, outro com privação perpétua da liberdade, 

outro com privação temporária da liberdade, outro com privação de bens econômicos), de 

modo variado também é determinada a forma de aplicar o preceito da Lei Natural de “dar a 

cada um o seu”, isto é, fazer justiça comutativa: um grupo nacional adotará as práticas 

liberais, outro as práticas socialistas; num prefere-se o regime político de democracia, noutro 

o de monarquia: qualquer dos sistemas penitenciários ou econômicos ou dos sistemas  de 

governo está igualmente direcionado a promover o bem comum. De maneira idêntica ocorre 

com a fixação do sistema tributário, pelo qual cada povo procura determinar a forma de 

aplicar tanto a justiça distributiva como a justiça legal. 

De modo semelhante, embora o preceito primário da Lei Natural – “deve-se fazer 

o bem e deve-se evitar o mal” – seja universal, imutável e subjacente na consciência áxio-

jurígena de toda pessoa humana, entretanto na busca de definição do bem  que deve ser 

praticado, os homens alcançam horizontes axiológicos variados, de tal maneira que, não sendo 

evidente se é bem ou mal a prática da monogamia ou da poligamia, se a propriedade 

comunitária ou a individualizada, qualquer que seja a conclusão a que chegue cada grupo 

cultural, será sempre sub specie boni, será sempre como aplicação do preceito primário da Lei 

Natural  que cada grupo se organiza eticamente. Dessa variabilidade de apreensão axiológica 

não resulta que haja mais de uma Lei Natural; haverá, de certo, mais de um modo de aplicar o 

preceito primário da mesma Lei.     

A múltipla variedade na sistematização dos conteúdos de normatividade não altera 

a natureza essencial e una do direito, em qualquer parte do mundo. Como também não altera, 

quando a evolução da sociedade descobre, no campo da Lei Natural, situações novas, 

problemas novos que foram desconhecidos dos antepassados e que se revelam e se impõem 

como valores novos. Em suma, as variantes legislativas de cada grupo social todas se 

univocizam no aspecto de constituírem processo adequado – ou que se presumiu como 

adequado – aos condicionamentos de perfectibilização buscados pelo respectivo povo, e 

diversificam-se na opção dentre vários objetos que se antolham, de maneira idêntica, como 

condicionantes de perfectibilização.  
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Em qualquer grupo nacional em que se descubra em algum ser – fato, coisa, 

conduta, bem cultural – fator condicionante de perfectibilização, tal ser será logo abraçado 

como “valor” e a jurisfação do mesmo logo se materializa em modelo normativo. Os povos 

costumam recepcionar em seus ordenamentos jurídicos as técnicas de natureza legislativa 

(organizacional ou social) que noutros povos deram resultado circunstancialmente positivo. 

 A isto, provavelmente quis chegar M. REALE, quando escreveu:  

Assim como o homem muda cotidianamente, sem perder a sua essência, 
assim como hoje não somos o que éramos dias atrás (mas permanece 
sempre uma constante psíquica e moral que nos individualiza), da mesma 
forma, os fatos jurídicos sofrem alterações radicais, mas persiste sempre 
como que um “eu jurídico”, em virtude do qual o fluxo dos acontecimentos 
não perde a nota de juridicidade que os distingue e legitima”. Na verdade – 
constatou o mesmo jusfilósofo – “o fenômeno jurídico em sua essência, 
traduz o que há de universal em nosso espírito, o que há de comum entre 
um homem e outro, o ego  e o alter763. 

A pluralidade do quid juris é contingência inevitável da condição humana; assim 

como o existir é um estar sendo e a essência um limite de ser, igual em todas as pessoas que 

estão-sendo, enquadradas na espécie humana, ao passo que notas individuantes determinam, 

com singularidade, a concreteza da essência existente  na multiplicidade das substâncias, 

assim o  quid juris é a fenomenalização na concretude fática do quid jus, dentro das plúrimas 

especificações espaço-temporais da manifestação axiológica das consciências de determinada 

coletividade. 

O quid jus se verifica uno e idem, na sua natureza de exigir de perfectibilização, 

de modo idêntico em todas as sociedades, é a fonte de que emanam os muitos e variados 

canais de manifestação existencial do quid juris, os quais são determinados pelos limites e 

condições sociológicas de cada grupo político social. 

Nos ordenamentos de todos os países, o chamado direito de família, direito de 

propriedade, direitos personalíssimos, etc. têm uma identidade axiológica comum, regulando 

relações destinadas a proporcionar o melhor conviver da família, o melhor uso a propriedade, 

da privacidade da pessoa, tendo um mesmo lastro axiológico consensual. Varia o modus 

regulandi da matéria regulada, a qual não varia em sua essência. A variabilidade do quid juris 

não  modifica a unicidade da realidade, que fenomenicamente corresponde ao quid jus.  

 

                                                 
763  Miguel REALE. Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Saraiva, 1983, p. 590. 
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8.3 Uma só natureza: um só direito 

 

Essa inteligibilidade do direito, como exigir urgido da natureza é constatada e 

fenomenologicamente confirmada pela evidência de que o direito está sempre onde estiver o 

homem e, mesmo estando num estágio de realizabilidade – realizabilidade que pode ser mais 

plenificante ou menos plenificante – entretanto, jamais se viu homem fora da ordem jurídica, 

podendo-se mesmo afirmar que não subsistiria o homem, não fosse envolvido pela realidade 

jurídica. Por outro lado, é evidente que somente há direito onde há homem; equivale dizer que 

não se pode adequadamente falar de um direito de Anjos, nem de um direito de Deus, nem de 

um direito dos animais irracionais.  

Será apenas num sentido metafórico, isto é, analógico, que se há de entender a 

expressão “direito divino”, empregada por Santo TOMÁS DE AQUINO e presente em alguns 

documentos eclesiásticos, como referência às leis que têm por conteúdo preceitos divinamente 

revelados ou preceitos eclesiásticos referentes aos deveres do homem para com Deus. Da lei 

divina não se dirá, com propriedade que seja jus, porém fas. Na observação de JHERING o 

fas de Roma antiga seria o jus canonicum da Roma medieval764 Metafórico ou analógico é 

também o sentido em que se há de entender a referência feita por Justiniano a respeito de “um 

direito que a natureza ensinou a todos os animais”.  

Uma vez que a prática da justiça pressupõe uma relação entre os termos do 
suum cuique, não se pode pensar em inserir Deus nesse plano de relações, 
de vez que não podemos retribuir a Deus o equivalente ao que dele 
recebemos. Nesse ponto, basta que executemos aquilo que nos é possível 
diante do que devemos a Deus; no caso, sujeitarmo-nos inteiramente a 
Deus765. 

Considerando-se que o direito é um emanar da natureza teleológica e perfectível 

do homem, importa verificar que o direito não é pensamento, nem ser ideal, nem objeto 

cultural; o direito é “agir”. Precisamente por que “toda coisa existe por causa do seu operar” – 

lição preliminar de TOMÁS DE AQUINO766–, a difetividade ontológica do ser humano 

                                                 
764 Rudolf Von JHERING. L’ exprit du Droit Romain. Tradução do alemão O. de Melenaire. Troisième èdition 
revue et augmentèe tome première. Paris: Librairie A. Maresq Ainè, MDCCCXXXVI, p. 294.  
765 “Dicendum quod quia iustitia aequalitatem importat, Deo autem non possumus aequivalens recompensare, 
inde est quod iustum, secundum perfectam rationem, non possumus reddere Deo. Et propter hoc non dicitur 
proprie ius lex divina, sed fas: quia videlicet sufficit Deo ut impleamus quod possumus. Iustitia tamen ad hoc 
tendit ut homo, quantum potest, Deo recompenset, totaliter animam ei subjiciens”. TOMÁS DE AQUINO  
Summa Theol. II-II, Q. 57, art. 1l, ad 3um. 
766  “ Cum omnis res est propter suam operationem sicut propter finem proximum”. De Virt., art.I . Leia-se 
também,I-II, q. 49, art.3 : “Natura rei quae est finis generationis, ulterius etiam ordinatur ad alium finem, Qui vel 
est operatio, vel aliquod operatum ad quod quis pervenit per operationem”.  
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impele-o para o agir; seja agir, propugnando a efetivação de bens que são condicionantes de 

sua perfectibilização – por isso mesmo devidos – seja agir propugnando bens aos quais lhe 

compete dar concreção, por determinação de sua própria consciência moral e por exigência do 

bem comum que ele deseja ser conservado, em reconhecendo a obrigatoriedade da norma. A 

ação concreta do direito flui, então, de dúplice manancial: tanto do que foi beneficiado pela 

concreção da norma ao ocorrer do fato normativamente previsto e munido do título de 

exigibilidade do bem normado – os antigos falavam em “direito em pé de guerra”, os 

contemporâneos falam em “direito subjetivo público de Ação” – como do movimento da 

sociedade política (através do seus órgãos, hoje através do processo judicial) ao encontro da 

pretensão juriforme daquele que está revestido do título de exigibilidade, pretensão que 

deverá ser obtida por injunção do poder estatal767. 

Assim, pois, acompanhando o homem à semelhança da sombra que acompanha o 

corpo, o direito é uma realidade existencial e universal, envolvendo o momento normativo, o 

momento concreto-subjetivo (norma como potência subjetiva, encarnada nos pólos da relação 

subjetiva, tanto como sujeito de direito subjetivo, como de dever jurídico) e a coercibilidade 

do ter-que-ser-feito-o-bem-urgido-pelos-fins-existenciais, isto é, a politicidade  A 

realizabilidade do devido-objeto-do-dever-ser-feito também é uma das inteligibilidades 

integrantes do conceito do direito. Ninguém pensa em direito irrealizável, puramente ideal. 

Acertadamente escreveu Luiz Legaz y LACAMBRA que o conceito de direito implica uma 

dimensão de positividade, ou se se prefere, de efetividade768.  

A realidade existencial e universal do direito é urgida e é urgência da natureza, 

porque é urgido e é urgência dos fins existenciais do homem, e como tal, não admite 

dualidade ou divisão em espécies: uma, direito que seria só da natureza e outra, direito que 

seria só da engenharia humana.  

 

8.4 Direito, propriedade metafísica do existir humano 

 

No caminho percorrido até aqui a tese excursionou sobre o aspecto 

fenomenológico do direito, efetuando dois procedimentos abstracionistas, a saber: numa 

                                                 
767 Cf. Elcias Ferreira da COSTA. A Natureza Jurídica da Ação Processual In Revista do Instituto dos 
Advogados de Pernambuco, 1990 pp. 144 – 180.  

768 L.Legaz y Lacambra, Filosofia del Derecho. Barcelona: Bosch,  Casa Editorial, 1962, p. 311. 
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primeira etapa, considerou o direito como norma, como direito subjetivo e respectivo dever 

jurídico, como norma caracterizada pela politicidade, pela sua especificidade, bem como os 

fatores que condicionam a perfectibilização especificante da normatividade jurídica (Capítulo 

1–8.2), sem se deter na consideração das diversas individualidades normativas que constituem 

o campo do quid juris, peculiar  a qualquer sistema jurídico nacional. Nessa etapa de 

abstração eidética, encontrou, no que restou do jurídico como fato social, aquilo que se poderá 

entender como tendo sido instituído pela razão humana na maior parte dos povos civilizados, 

precisamente aquilo que  designamos como o mínimo múltiplo jurígeno, que está por baixo, 

por dentro e em redor de toda e qualquer manifestação de quid juris empírico, e que 

poderíamos designar, analogicamente, como a matéria sensível do jurídico. 

Numa segunda etapa do procedimento abstracionista, ultrapassado o nível de 

consideração em que atingiu o mínimo múltiplo jurígeno, a tese, afastou da sua consideração 

também a matéria sensível da realidade jurídica, induzindo do conteúdo de inteligibilidade, 

presente no conceito a que corresponde a realidade jurídica a forma juris, a juridicidade do 

jurídico – permita-se o pleonasmo –  precisamente o direito como exigir de condicionamentos 

de perfectibilização da pessoa, urgido pelos fins existenciais da natureza humana, no âmbito 

da intersubjetividade citadina (estatal). Diríamos, em analogia com a abstração da ciência 

matemática, que aqui a tese fixou-se na matéria inteligível do fenômeno jurídico, na medida 

em que  permanece relacionada com o direito como fato social concreto (Capítulo 8.1 – 8.4). 

Resta agora, mediante novo procedimento abstracionista, afastar, 

intelectualmente, a consideração da juridicidade do jurídico – identificada com todo o núcleo 

de inteligibilidade presente no conceito a que corresponde a realidade jurídica – para 

considerar o direito “como ser”. 

Tendo considerado até aqui, o direito como e enquanto é um ser que existe no 

mundo social, importa agora investigar sobre o em que consiste o direito como ser; definir se 

o direito é uma substância que existe por si, com existir próprio, se é produto da pessoa 

humana ou se é algo inerente ao próprio existir humano e, admitida a derradeira alternativa – 

investigar como existe. 

Que não seja uma substância e que não exista por si é evidente; não tem um 

habitat próprio, também não é algo que o homem produziu, visto que em chegando no existir 

já o homem é pelo direito envolvido e impregnado e, mesmo, sacudido como por um instinto. 

Esse instinto se confunde com um élan existencial de perfectibilização. Inseparável do existir 

humano, agarrado e pendurado  no existir de todo homem, o direito é um ente do ente 
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humano, não existe sem o homem, mas só pelo homem. 

Não tendo existir próprio, mas existindo em toda pessoa humana, dir-se-á que seja 

acessório à pessoa humana e, conseqüentemente, poderá o homem passar sem o direito.  

Visualizando por esse prisma, entende-se que  o homem que é sábio, não deixará 

de ser homem se vier a perder a sabedoria, assim como não deixa de ser homem aquele a 

quem falta sabedoria. Não deixam de ser homens aqueles a quem falta a qualidade de músico, 

de artista plástico, bem como os excluídos da sociedade por não terem riqueza ou origem 

social nobre. Como acidentes comuns, não exigidos pelos princípios da espécie humana, mas 

apenas do indivíduo, as qualidades aludidas são dispensáveis daquele de cuja existência  

participa  

Ao questionamento, pois, sobre se o direito é um mero acidente, como os demais 

acidentes que circundam a natureza humana existente, de sorte a se poder, com 

fundamentação, afirmar que “poderia o homem existir sem juridicidade”, a resposta será : 

Sim, na medida em que é válido dizer que poderá o homem existir sem coexistencialidade-

plenamente-desenvolvida.  

 Feito para viver em relação e coexistencialidade, dependendo de um bem comum 

a ser construído pela convergência de condutas dirigidas normativamente, o homem, enquanto 

isolado ou circunscrito nos muros da sociedade familiar, aguarda e procura a comunhão com 

outros grupos, a fim de atingir o grau de perfeição social, para o qual se sente inclinado. As 

pequenas comunidades, tais como os clãs, as tribos constituem degraus de evolução da 

tendência socializante dos homens, os quais encontram no grau de sociedade perfeita o 

desabrochar da consciência de juridicidade. 

Por outro lado, prosseguindo  nessa mesma linha de consideração, dir-se-á, sem 

erro, que: se o homem, ao nascer, não está actualiter exercendo direitos, dever-se-á, 

entretanto, sustentar que já nasceu investido de alguns direitos (esqueça-se,  por enquanto, a 

teoria dos supostos “direitos. naturais inatos”,  da construção racio-jusnaturalista  e considere-

se o Direito Positivo reconhecendo que “ a lei assegura os direitos do nascituro”769), na 

medida em que, em torno dele os que, com  um igual  gabarito de perfeição existencial (os 

outros homens), o circundam, sentem-se no dever de conduzirem-se favorecendo-lhe o sobre-

                                                 
769  Lei n. 10.406 de 10/01/2002, art. 2º.  
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existir770 e o subsistir. E dificilmente se encontrará tipo de sociedade, a mais rude que  se 

tenha manifestado indiferente ao aparecimento e ao subsistir de um bebê. A evidência dessa 

afirmativa verifica-se  na perpetuidade prolífica da espécie humana e no sentimento universal 

de que a vida é o bem maior. 

Os recém nascidos  são humanos, sem estarem – actualiter, é claro, – investidos 

de dever de coisa alguma; por isso é válido dizer-se que não é constitutivo da natureza 

substancial do homem o jurídico. Entretanto, na própria condição e essência de 

coexistencialidade que envolve o seu existir, carrega a potencialidade (que naturalmente será 

desenvolvida logo que as faculdades psíquicas  se forem atualizando) de procurar “o seu”, de 

exigir “o seu”, de tomar consciência de algo  que é seu e,  como seu, irrecusável – e tal 

consciência amadurece à medida que  o evoluir psicossocial de todo ser humano alcance o seu 

máximo específico. 

Esta peculiaridade do evoluir existencial da pessoa humana é verificável na 

universalidade das sociedades de que a história teve conhecimento. Mais definida, menos 

definida a consciência do ”seu de cada um “– (seu de cada um – antecipo – não rigorosamente 

no sentido de propriedade econômica) –  tem sido constatado em todos as sociedades 

primitivas. Mais adequada, menos adequada,  a regulação de “o-ter-que-ser-feito” por todos 

de qualquer grupo social algo que é entendido por todos como condicionante de um viver-

bem da coletividade, também isso é a constante que explica o conviver social de todo grupo, 

ao atingir certo grau de civilização. 

A civilização é – como todos os processos que condicionam o evoluir, tanto do 

corpo como da psique humana – um processo que marcha  do imperfeito para o perfeito, da 

potencialidade  para a atualização, como repetidamente observou o Angélico”771.  

Civilizações robustas não surgiram em seu grau de riqueza cultural; surgiram das 

grotescas e rudes experiências na coexistencialidade. Da pedra lascada ao período  neolítico, 

do moinho a vento à maquina a vapor, desta à eletricidade, do rádio à televisão e à 

informática, da cura de enfermidades pelas mezinhas vegetais ou magias á moderna 

farmacopéia, da simples indução da lei de hereditariedade à descoberta do DNA e do genoma,  

                                                 
770 Empregamos o neologismo “sobre-existir” para destacar a idéia de “existir por cima dos obstáculos do 
espaço e do tempo “, “continuar existindo”, tal como permite significar o étimo latino super-sistere  ou, mesmo, 
super-existere. 

771  “[...] humanae rationi naturale esse videtur ut gradatim ab imperfecto ad perfectum perveniat”. TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theol.  I-II, Q. 97, art. 1. Respondeo. 
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o futuro ainda está escondido nas nuvens da Providência criadora. 

Então já podemos retornar ao questionamento anterior: a juridicidade não sendo 

um ente em si, é algo que inere  ao  existir da pessoa humana, devendo-se admitir que . 

absolutamente falando,  poderia o homem existir sem juridicidade. 

O “porém”, o “contudo”, “o todavia” dessa concessão argumentativa está em que, 

não conseguindo o homem realizar sua natureza  isoladamente, e tão somente na 

coexistencialidade, que é pré-requisito até para chegar à existência – (mesmo o clone não 

alteraria a condicionalidade da coexistencialidade) – a coexistencialidade atua como o 

primeiro fator para provocar o desabrochar da sua consciência individual e, a seguir,  como 

condição para o sobreviver da coexistencialidade, o jurídico surge, concomitantemente com a 

condicionalidade axiológica da consciência coletiva, com   a sociabilidade, com a 

condicionalidade política (entenda-se: dependência de um Poder social)  e a condicionalidade 

ao bem comum. 

A realidade jurídica que envolve o homem por toda parte e em todos os aspectos e 

situações da história coletiva e individual é uma conseqüência de todos aquelas propriedades 

que condicionam o existir humano de tal sorte que se poderia definir o homem como aquele 

animal que sendo racional, com/ e pela/ juridicidade preenche  a juribilidade que carrega em 

sua essência.  

Por outro lado, fenomenologicamente se verifica que onde há homens, agrupando-

se societariamente, há direito, e não se conhece época  alguma na história em que os homens 

convivessem  societariamente sem estar vinculados por normas em torno de valores e debaixo 

de um poder; verifica-se, em segundo lugar, que todo homem é, por natureza, arrastado a 

procurar associar-se, juntar-se com outros homens a fim de viver bem e viver melhor; e 

finalmente, somente os seres humanos são envolvidos por essa tendência irresistível de viver 

societariamente, normativamente e axiologicamente. Somente dos homens se pode afirmar 

que o processo de sua perfectibilização está condicionado ao agir intersubjetivo e 

intervinculante. Somente dele se poderá ouvir: Coexisto: ergo, juri subsum.  Existo em 

relação; portanto, dependo do direito. 

Ora, isso permite inferir que viver societariamente, condicionados por valores e 

debaixo de poder normativo é algo que envolve o próprio existir dos homens, de tal sorte que 

não seria possível realizar-se plenamente o existir humano, a não ser sob a forma de existir 
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jurídico. São estes que, segundo Santo TOMÁS772, preenchem, o conceito de “próprio”, 

requerido pelos princípios da espécie. 

E como essa propriedade do existir humano é derivada dos próprios princípios da 

essência social do homem, dir-se-á que, em chegando ao existir, é com essa propriedade, que 

a natureza do homem, concreto e singular, se faz presença pessoal no concerto da 

coexistência; dir-se-á que tal propriedade faz parte do “estatuto ontológico” da pessoa 

humana, conferindo o predicado de “propriedade metafísica”. Na verdade, não depende do 

homem, em sendo gerado, escolher a necessidade do jurídico que vem imantado no seu 

gabarito de perfeição existencial, nem depende de circunstâncias eventuais; em chegando à 

existência, o homem chega, trazendo essa inclinação irresistível para jurídico 

perfectibilizante, o que designamos com o neologismo “juribilidade” E desse fator – exigente 

e exigível – é que resulta ao homem fazer-se  gente no meio das outras gentes.  

Tendo inferido, ao termo do procedimento abstracionista, que o direito é um 

acidente próprio da espécie humana, resta esclarecer o questionamento subseqüente: – Se não 

faz parte da essência humana, mas lhe está aderente como um ente de outro ente – ens entis – 

como não admitir que poderia o homem existir sem o direito? 

Não concorda a tese com os que dizem que se pode tratar do fundamento do 

direito, deixando pendente a questão de que ele “poderia não existir”773. Em sentido 

rigorosamente metafísico, poderia deixar de existir o direito, tanto quanto poderia também 

deixar de existir o homem, pois são entes contingentes e não necessários.  

A afirmação de que o direito é uma propriedade metafísica do existir humano leva 

ao questionamento sobre se os fatos humanos, coevos ao surgir dos primeiros homens 

confirmam a tese ou com ela conflitam. 

Preliminarmente afirmamos que a tese parte da consideração empírica do ser 

humano, tal  como ele é, em nossa experiência atual, e como ele tem sido, desde que é 

possível verificar pelos dados historicamente certos, e não desviados por formulações 

meramente hipotéticas. 

A tese vem afirmando que, dada a constituição ontológica do homem que 

conhecemos hoje, e admitidos os princípios metafísicos sobre que essa constituição  se apoia, 

                                                 
772 “O próprio não é da essência da coisa, mas é causado pelos princípios essenciais da espécie; daí porque é 
intermediário entre a essência e o acidente propriamente dito”. TOMÁS DE AQUINO.  Suma Theol., I, Q. 77, 
art. 1. Ad quintum. 

773 Nelson SALDANHA. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1998, p. 122. 
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os homens, quando se juntam, juntam-se com a finalidade de estabelecer as condições de que 

possa resultar aquele complexo de bens, de natureza múltipla, aquilo  que designamos de bem 

comum e que, isoladamente, nenhum indivíduo pode obter; e que, aquela realidade que surge 

da convergência de todos, de cada grupo politicamente caracterizado pela consciência 

axiológica em torno de bens vistos como sendo fatores de perfectibilização e pelo atuar de 

uma energia social dirigida a constranger as vontades recalcitrantes em dar concreção a tais 

bens, essa realidade – a que corresponde adequadamente o conceito de  direito – está de tal 

modo inerente à pessoa humana que, sem ela o viver dos homens tornar-se-ia insustentável.   

Entende a tese que  onde e quando tais condições se apresentam, evidencia-se a 

ordem coletiva dotada dos elementos essenciais de uma cidade, a saber, busca de um bem 

comum, constrangimento das vontades individuais para concreção dos bens visualizados pela 

consciência coletiva como geradores do bem comum. 

Desnecessário dizer que não pensamos em afirmar que a existência desses fatos 

jurígenos, verificados em qualquer conjunto populacional, organizado sobre normas e sob 

alguma forma de Poder,  estivesse acompanhada do conhecimento filosófico ou científico  dos 

homens das primeiras comunidades urbanas ou das comunidades urbanas em vias de 

civilização. A reflexão científica sobre o que constituirá a natureza das circunstâncias que 

envolvem o homem das civilizações mais rudimentares (poderão ser antigas e não antigas), 

reflexão dessa natureza pressupõe também um grau de reflexão filosófica mais evoluída. 

Tal como  dos costumes jurídicos ou morais se pode dizer que primeiro são 

vividos e só subseqüentemente analisados ou conscientizados como tais, assim também do 

homem, primeiro se deverá dizer que viveu a relação político-social intersubjetiva e só 

posteriormente, com a evolução da curiosidade filosófica, atingiu o nível das civilizações 

desenvolvidas. 

Sem dúvida, a tese de que o direito é propriedade metafísica do existir humano 

implica uma outra, qual seja, a de que o homem, logo que tenha aparecido no palco da 

existência histórica, já terá vivenciado a fenomenalização do exigir jurídico. Daí nasceu a 

dificuldade  encontrada  por  OLGIATI774  de  explicar,   apoiando-se  no  relato  bíblico,  a 

existência do direito nos primeiros filhos de Adão. Semelhante dificuldade se oferecerá a 

quantos se propõem  encontrar nos primeiros vestígios do homem paleolítico uma 

organização jurídica, qual a que se vive constatada nos tempos atuais. 

                                                 
774 Francesco OLGIATI.  El concepto de juridicidad en Santo Tomas de Aquino. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra, 1977, p. 228. 
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Ora, o direito é uma propriedade metafísica do existir humano, nos mesmos 

termos em que se pode dizer do falar, do rir, do procurar a companhia de outros para atingir o 

objetivo comum que sozinho não pode e que tem necessidade de atingir. Estas são também 

propriedades existenciais, sem as quais se não realiza plenamente a natureza humana. Todavia 

pressupõem, por necessidade lógica, as condições, digamos, existenciais. Assim como o sorrir 

supõe a descoberta estranhamente provocativa de algo, e a  surpresa que se depara na ausência 

de alguma conduta sábia ou prudente ou equilibrada que se espera encontrar em alguém (o 

tombo de uma pessoa, o agir infantilmente de alguém por ter sido enganado, apresentar-se 

alguém com trajes de uma época muito antiga, falar gaguejando), assim como o falar depende 

da presença de outros falantes e da criação e intercompreensão ou transmissão de símbolos já 

criados, assim como o juntar-se para superar dificuldades comuns e individualmente 

insolúveis depende do número de pessoas suficiente para tal solução (aquelas condições que 

Santo TOMÁS descreveu como características de sociedade perfeita), assim também o 

fenomenalizar-se do direito requer e supõe um certo número de pessoas conscientizadas da 

condicionalidade dos fins existenciais e conscientizados da necessidade de se organizarem, 

visando a concreção daqueles fins (apreendidos como tais,  consoante a visão axiológica de 

cada momento e espaço) pelas ações uns dos outros. 

Existencializadas que sejam essas condições, a tendência metafísica que impele a 

pessoa na busca de sua perfectibilização, de potencial se faz atual, organizando-se com 

normas e dinamizando-se mediante energia moral coletiva. O aforismo romano ubi homo ibi 

societas,  dir-se-ia mais adequadamente: ubi homo, ibi alter homo, ubi plures homimes ibi 

societas, ubi societas ibi jus. 

Repetidas vezes Santo Tomás advertiu que a própria natureza humana passa 

gradualmente do estado imperfeito para um menos imperfeito775, o que em terminologia 

moderna, se diria a lei da evolução humana, ou da progressividade, como diria  Del 

VECCHIO776. 

A respeito da controvérsia sobre como seriam as sociedades primitivas, assim 

como sobre o aparecimento da espécie humana, a ciência possui tão somente hipóteses. 

Primeiro, porque envolve um problema de natureza filosófica, precisamente, o da origem do 

primeiro homem, levando-se em consideração a hipótese da evolução  transformista das 

                                                 
775 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, Q.97, art. 1. 
776 “ A progressividade é precisamente um dos elementos que distinguem a sociedade humana das sociedades 
animais”. Giorgio DEL VECCHIO.   Lições de Filosofia do Direito. Trad. de Antonio José Brandão. Coimbra: 
Arménio Amado, Editor, Suc. 1959, vol. II, p.221. 
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espécies, segundo a qual o homem seria o produto de um salto das limitações dos animais 

destituídos de razão para a humanidade, dotada de sabedoria, raciocínio, aspirações, liberdade 

e espiritualidade; segundo, porque, como enfaticamente afirma André Leroi GOURHAN777, 

nós não sabemos o suficiente acerca dos seres que antecederam o homem – se eram pré-

humanos ou humanos – sendo muito difícil dizer onde começa a humanidade. Insistindo sobre 

o valor puramente hipotético, entende o paleontólogo francês que, pelas induções elaboradas 

sobre os vestígios da paleontologia, nenhum povo prehistórico praticava a agricultura, 

acrescentando que se pode pensar que durante longo período não existiram  cidades, nem 

mesmo agrupamentos humanos de centenas de indivíduos778. 

Das pesquisas efetuadas nos penhascos  de Les Eyzies, Richar E. Leakey Roger 

LEWIN779 chegou à conclusão de que  é muito difícil se precisar o momento do nascimento 

do verdadeiro homem moderno, estando tal pesquisa implicada em questão filosófica 

interessante. Admite o citado pesquisador que, por convenção, tem-se considerado como 

primeiros exemplos de homens modernos um grupo de esqueletos, de 40 mil anos, 

encontrados em 1986 por trabalhadores, na rocha-abrigo chamada Cro-Magnon, no distrito 

francês de Dordogne, a cerca de 600 km do sudoeste do país.  Também considera que o 

homem moderno entra em cena, somente quando a agricultura estava se tornando bem 

assentada. 

As hipóteses, enquanto hipóteses, se sucedem e se destroem reciprocamente. Do 

homem troglodita, usuário habitual das cavernas, já hoje se sustenta que tal informação é 

incorreta e que, na maioria dos casos de que se têm informações, viveram em campo aberto, 

protegidos por edificações muito simples780. 

Deixando de lado as hipóteses, a tese trabalha em cima da realidade humana, tal 

como tem sido conhecida na história. Se houve hominídeos não humanos, se houve 

extraterrestres, se houve Pitecanthropos, Sinanthropos, homo Neandertalis, isso não pertence 

ao horizonte de indagação da tese, a  qual se debruça sobre a consideração da natureza 

                                                 
777 André Leroi GOURHAN.  Os Caçadores da Pré-história. Lisboa: Edições 70, 1983, p. 52. 

778 Idem, ibidem, p. 60. 

779 Richard E. Leakey Roger LEWIN.  O Povo do Lago – O Homem suas origens, natureza e futuro. 2a edição 
Brasília:  Editora UnB, 1978, p. 225. Tirou a conclusão de que é muito difícil de se dizer onde começa a 
humanidade.  

780 De. Chris SCARRE. Atlas da História Universal (The Times Atlas of Ancient Civilizations) Publicado pela 
primeira vez com o Jornal The Times de Londres, 1989. – Sociedade Comercial y Editorial Santiago Ltda, 
Santiago do Chile para edição em português 1992-1995 e para edição especial para circular com o Ditário de 
Pernambuaco. Impresso em Cochrane A .S. Chile e Globo Cochrane Gráfica Ltda Brasil, p. 9. 
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concreta do homem real, desde que se apresenta com as mesmas características específicas do 

homem que somos nós.  

Enquanto se não verificar que o processo evolutivo continua sua marcha – ou que 

se prove que tinha prazo fatal de exaustão, – enquanto se não verificar que, depois do primeiro 

homem surgido da evolução, outros primatas conseguiram ultrapassar o finis terrae da 

hominização, vale para objeto de consideração da tese essa natureza humana de que a memória 

histórica tem notícia certa e que é a mesma natureza existencializada pelo homem moderno. O 

que poderá ter existido nos pródromos da humanidade, poderá ser objeto de qualquer pesquisa, 

menos objeto da antropologia metafísica. 

Onde a humanidade aparece reduzida  ao estreito âmbito do grupo familiar ou 

mesmo de uma fratria, não haverá condições nem consciência de problemas implicando a 

edificação do bem comum. Somente quando a multidão se encontra definida e os problemas 

de interesse comum são conscientizados, explode a consciência axiológica coletiva e os 

componentes de politicidade: a epifania de valores, consciência da necessidade de normas e  

de poder  ordenador.  

Voltando ao problema levantado acima por OLGIATI sobre se nos  filhos de 

Adão e Eva chegou a se configurar um relacionamento jurídico, entende-se que tal relação 

jurídica não podia haver, pelo simples fato de que dois seres humanos não constituem uma 

sociedade perfeita, embora sejam por natureza orientados para ela. E porque não existe 

coexistência social, numa organização imperfeita, falta-lhes a instituição do poder, falta-lhes a 

condição do bem comum, construído e em construção, falta a consciência de normatividade. 

As condições que favorecem e permitem o aparecer da relação jurídica estão na organização 

social de muitas pessoas convergindo racionalmente para valores, intuídos como necessários e 

exigíveis, estão  na instituição do poder, bem como  na consciência jurígena que surge após a 

intuição dos valores. 

Se, porém, se admite que, o direito é uma propriedade metafísica do existir 

humano, por ser “coexistencial” e “coessencial” ao homem, necessariamente se concluirá que 

o direito – em seu significado essencial e existencial – é um só e o mesmo em todos os 

homens, noutros termos, o direito é  e será sempre natural.  

Outra conclusão a se tirar das premissas admitidas, se pela palavra “positividade” 

ou “positivo” se quiser aludir ao que se tem designado de vigência e efetividade, ter-se-á que 

dizer que o direito sempre é positivo, porque o direito é sempre político, isto é, está sempre 
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sustentado pelo poder social. Destarte, ter-se-á de afirmar que não há dois direitos, mas  só há  

o direito. Pela sua origem e raiz ontológica,  o direito é natural, ao mesmo tempo que, por sua 

manifestação fenomenológica, - o quid juris– não existe direito sem positividade 

 O emprego da metonímia, como recurso natural da linguagem humana, explica 

porque se tem usado indiferentemente a palavra jus – direito – pela palavra lex - lei, tanto 

entre os antigos romanos, como entre os contemporâneos. Entretanto,  rigorosamente falando, 

a palavra lei corresponde ao conceito de “preceito comum promulgado para o bem comum”, 

ao passo que a palavra direito corresponde ao complexo de inteligibilidades envolvendo, tanto  

o efeito da  lei (exigir de algo, que será necessariamente um condicionamento de 

perfectibilização da pessoa), como envolvendo a concreção da lei no título de exigibilidade 

do bem normado e do débito correlativo ao bem normado, como compreendendo ainda   a 

realizabilidade, não só a espontânea, como a eventualmente coercível, do bem normado (o 

ter-que-ser-feito-o-bem-normado).  

 Entretanto, com rigor lógico, considerar-se-á a lei como causa do determinado 

exigir jurídico, sendo  ela mesma, efeito da virtude da prudência, ao passo que o bem jurídico 

como tal, produzido pela conduta do destinatário,  direto ou indireto da norma, aquilo que 

temos designado de jus in actu, é efeito da virtude da justiça. A prudência, da qual deriva a 

lei, afeta a razão prática, enquanto medida das coisas que devem ser feitas; a justiça, de que 

deriva “o seu de cada um”, afeta a vontade de dar a cada um aquilo que a prudência 

determinou. Daí porque Santo TOMÁS DE AQUINO, tendo definido a prudência como a reta 

medida das coisas que devem ser feitas, acrescenta que o principal ato da razão prática e, 

conseqüentemente, da prudência, é preceituar, legislar781. E neste mesmo aspecto, explica 

porque a lei, não é o direito, rigorosamente falando, mas algo relacionado com o direito. 

Ora, se a perfectibilização a que se destina o bem normado é exigida pela própria 

natureza do ser humano, qualquer que seja a individualidade, a mutabilidade e a 

                                                 
781 “Deve-se dizer que a prudência é a adequada medida das coisas que devem ser feitas. Convém pois, que seja 
principal ato da prudência aquele mesmo que é principal ato da razão das coisas que devem ser feitas, sendo três 
os atos dessa razão: o primeiro, aconselhar, pois através do conselho procura-se encontrar a certeza sobre o que 
se deve fazer, (assunto  que foi tratado na I-II, Q.14 art.1); o segundo ato é avaliar sobre o que foi encontrado 
(através do conselho): e aqui esbarra a razão especulativa. Entretanto a razão prática, que está ordenada ao fazer, 
vai mais longe, e nisto consiste o terceiro  ato da prudência: precisamente aplicar o resultado do que foi 
aconselhado e do que foi avaliado como devendo ser feito. – “ Prudentia est recta ratio agibilium, ut supra 
dictum est. Unde oportet quod ille sit praecipuus actus prudentiae Qui est precipuus actus rationis 
agibilium.Cuius quidem sunt tres actus.Quorum primus est consiliari: quod pertinet ad inventionem, nam 
consiliari est quaerere, ut supra habitum est. Secundus actus est iudicari de inventis: et hic sistit speculativa ratio. 
Sed pratica ratio, quae ordinatur ad opus, procedit ulterius, et est tertius actus eius praecipere: Qui quidem actus 
consistit in applicatione consiliatorum et iudicatorum ad operandum. Et quia iste actus est propinquior fini 
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contingencialidade do fato condicionante (o bem normado), será sempre um exigir de 

natureza, será sempre um exigir de perfectibilização e será sempre um exigir –  condicionado 

pela percepção axiológica de cada grupo social, em cada momento histórico – “positivado 

pela vigência, pela efetividade majoritária e pela coercibilidade da mesma consciência áxio-

jurígena de cada grupo social”. Conseqüentemente, a rigor lógico, não se falará em os direitos 

de cada povo, e sim, em as leis e os institutos jurídicos de cada povo. O que constitui a 

peculiaridade no ordenamento jurídico de cada povo é a maior ou menor quantidade de bens 

normados, bem como a modalidade especifica com que tais bens são normatizados em cada 

povo. 

Como propriedade metafísica da pessoa, o direito é realidade única, é um só, 

manifestando-se com coloração variada nos diversos ambientes em que a pessoa humana atua. 

Dir-se-á que é Uno e Múltiplo: Uno, porque em todas as pessoas e em todos os lugares é uma 

mesma espécie de exigir que se faz presente, com as mesmas urgências existenciais; e 

Múltiplo, porque se fenomenaliza, sob modalidades plúrimas e variáveis, quando a sociedade 

consagra algo faciendum como quid juris. 

 

8.5 Unicidade de natureza do jurídico em face do pluralismo jurídico 

 

Debaixo da expressão “pluralismo jurídico” diversas manifestações de espírito 

reformista, ou mesmo, de aspirações axiológicas são designadas, desde a pluralidade jurídica 

até o chamado direito alternativo, o direito canônico, a lex mercatoria,  o Direito Internacional 

Privado e o Direito Internacional Público. 

Alude-se também ao “pluralismo jurídico”, expressão com que se pretende 

designar a existência, dentro de qualquer Estado, de diversas ordens normativas particulares, 

que não foram criadas pelo Estado e que “seriam independentes do Estado”. Nessa categoria 

estaria o direito dos sindicatos, o direito dos partidos políticos, das igrejas, ou, ainda, as 

instituições  que  precedem  ao  aparecimento  do  Estado782, o direito achado na rua, a que se 

                                                                                                                                                         
rationis practicae, inde est quod iste est prinipalis actus rationis practicae, et per consequens prudentiae”. 
TOMÁS DE AQUINO. Summ. Theol. II-II, Q. 47, art. 8. Respondeo. 
782 Segundo Jorge MIRANDA,cabe distinguir: o Estado e a formação do Estado, o povo como coletividade 
estadual e a coletividade que historicamente precede o Estado.Considera como coletividade pré-estadual, o grupo 
que não dispõe de nenhuma organização administrativa e política particular antes da criação do Estado e as que 
têm instituições administrativas e políticas correspondentes ao grupo, através das quais pode vir a ser canalizada 
a sua evolução.Manual de Direito Constitutcional – Tomo III Estrutura Constitucional do Estado.  Coimbra: 
Coimbra Editora Limitada. 1983, p. 46. 
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 refere Claudio SOUTO783, o direito das favelas784, em fim, o “direito sem Estado. 

O principal núcleo para o qual converge o pluralismo jurídico é, como afirmou 

Antônio Carlos WOLKMER, a negação de que o Estado seja a fonte única de todo o 

direito785.  

A enumeração poderia ser ampliada com alusão a um “ordenamento normativo”, 

vigente entre as quadrilhas do narcotráfico no Brasil, especificamente em São Paulo e que, 

recentemente, no ano 2001, se auto-instituiu, sob a sigla PCC, correspondendo a Primeiro  

Comando da Capital. É óbvio que, dentro dessa ótica, não há como recusar o predicado de 

ordem jurídica à organização criminosa das quadrilhas de salteadores. 

 

8.5.1 Expressões do chamado pluralismo jurídico ou direito sem Estado 

 

Há, nessa visualização, dita “pluralismo jurídico” um equívoco. Quando se 

considera  que o Estado é o complexo organismo, resultante da convergência de todos os 

integrantes da sociedade em torno de valores supremos, tutelados pela coercitividade do Poder 

social, verifica-se que as instituições surgidas dentro dessa convergência, são construídas 

sobre as “palafitas das consciências individuais das pessoas, com as quais se constitui a 

mesma consciência jurígena estatal” e, conseqüentemente, pressupõem a vigência dos valores 

supremos, a própria coexistencialidade com a ordem jurídica nacional e o sustentáculo moral 

e político da ordem normativa  estatal. 

 Não existe ordem normativa particular, que se sobreponha à ordem normativa do 

todo, do qual faz parte ou que se considere desprotegida da tutela jurídica do todo político em 

que se acha integrado. É na tutela oferecida pela ordem jurídica estatal que as instituições 

particulares – a Igreja inclusive – adquirem força constritiva para fazerem valer os seus 

respectivos estatutos. 

 

                                                 
783 Cláudio SOUTO. De um Possível Caráter Ubiquitário do Direito, in Estudos Jurídicos, Políticos e Sociais 
Homenagem a Glaucio Veiga, Coord. Nelson Nogueira Saldanha – Palhares Moreira Reis, Jurua – ABDR, 2000, 
p. 57. 
784 Cf. Paulo Ferreira da CUNHA. Princípios de Direito – Introdução à Filosofia e Metodologia Jurídicas. 
Porto: Resjurídica Editora, p. 29. 
785 Antonio Carlos WOLKEMER. Pluralismo Jurídico – Fundamentos de uma nova cultura do direito.  São 
Paulo: Editora Alfa Omega, 2001, p.183. 
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Se no plano da teologia poder-se-á, apenas cum grano salis, falar em  que “fora da 

Igreja não há salvação”, na esfera das relações sociais é rigorosamente válido dizer que fora 

da sociedade política não existe direito, no sentido próprio do termo. 

Uma ordenação jurídica e social não pode preservar a sua identidade e assegurar a 

sua unidade se, contra a opção áxio-jurígena da maioria do grupo social, (opção evidenciada 

na efetividade jurídica), algumas individualidades tentam impor suas subjetividades. Pode até 

ocorrer que as vontades particulares estejam mais certas do que a  vontade geral (se se quiser 

empregar a perspectiva em que se colocou  ROUSSEAU, dizendo de que “a vontade geral 

está sempre certa!”786), ou, falando com mais precisão, pode até ocorrer que a percepção 

axiológica e pragmática de uma minoria tenha uma visão mais adequada aos anseios e 

necessidades do grupo social, admita-se mesmo que uma tal situação poderá desembocar 

numa revolução social, quando uns poucos conseguem impregnar a consciência coletiva com 

“valores novos” ou técnicas de legislação e organização mais eficientes, que não foram até 

então intuídas pela maioria.  

Todavia, a revolução social – não o golpe de Estado – quando ocorre, é porque a 

consciência coletiva “evoluiu”, descobriu condicionamentos novos, absorveu-os totalmente da 

militância de alguma minoria inovadora e profética, ou recepcionou-os. Isso porém, não 

permite inferir que “o direito mudou de lado” para o lado do vencedor, como se permite 

inferir das declarações de G. BURDEAU787. Na verdade, não é o direito que muda de lugar, o 

que mudou foi a opção entre técnicas diversas de efetivação de valores, pleiteados por setores 

divergentes da opinião considerada majoritária. O direito não tem lado  nem partido. E todos 

os partidos procuram o direito; briga-se, apenas, pela seleção dos meios ou das técnicas que, 

diversamente, se antolham como adequadas a concretizar os valores jurídicos procurados. 

A propósito da preponderância da opinião da maioria dentro de uma comunidade 

política, e da eventual troca de posições, causada pela subida ao poder dos que constituem 

uma minoria ideológica  ou, mesmo, axiológica,  tem sentido a observação de João Maurício 

ADEODATO : 

Não nos devemos enganar porque determinada minoria parece ter mais 
poder que a maioria, o que acontece é que esta pode se recusar a lançar mão 
de seu poder, por quaisquer razões que sejam – falta de motivação, de apoio 

                                                 
786 Jean-Jacques ROUSSEAU. Contrato Social, Liv.II, Capítulo III e IV, São Paulo: edição Martin Claret, 
2001, pp. 41-43. 

787 “L’idée du droit, la plus puissante, se retrouve du côté de ce qui jusqu’alors était l’illegalité et de ce fait, il y 
aura un transfert du caractère juridique des institutions anciennes aux intituitions nouvelles”, George 
BURDEAU. Science Politique. Paris: L.G.D.J. 1966,  p. 546. 
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mútuo, organização etc. – muito embora os meios de violência consigam 
mantê-la à distância e a minoria armada pareça triunfar 
momentaneamente788. 

Tanto quanto a Lei Natural, não está o direito circunscrito dentro de quaisquer 

fronteiras ideológicas ou epistemológicas, está por cima de quaisquer lindes de natureza 

religiosa, embora se não possa demonstrar que esteja independente do Criador que o sustém 

palpitante, dentre das naturezas que pôs na existência789. 

Também não parece consentâneo afirmar, como fez BURDEAU, que o direito não 

está sempre do mesmo lado, ou que, ao fim ele se encontra do lado que triunfa, equivale a 

identificar a realidade jurídica com as técnicas operacionais empregadas opcionalmente por 

um dos grupos dissidentes e destinadas a atingir a concreção dos mesmos valores, perseguidos 

pela consciência jurígena de todo o grupo social790. O direito, como tal, não deixou de ser a 

ordem jurídica da sociedade política, a qual passa a se enriquecer com um valor novo, que não 

fora intuído antes.  

Não omitimos que há também outro sentido de pluralismo. Luciano OLIVEIRA791 

distingue no gênero pluralismo jurídico, dúplice modalidade, a saber, cultural e sociológica.  

Dentro deste enfoque seriam caracterizadas como hipóteses históricas do pluralismo jurídico 

cultural as seguintes ocorrências, descritas já por Boaventura  de Souza SANTOS792: a 

situação dos povos colonizados no século XIX, em cujo espaço geográfico vigiam dois 

direitos, o do Estado colonizador e o do povo colonizado; a dos países que recepcionaram 

códigos de direito europeus, como a Turquia e a dos povos autóctones, nativos ou indígenas, 

que tiveram permissão dos dominadores para aplicarem seu direito tradicional; e ainda a 

hipótese dos povos islâmicos, que foram conquistados pela revolução comunista na União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que,  na espécie, não difere muito da condição dos povos 

colonizados do século XIX. 

                                                 
788 João Mauricio ADEODATO. O Problema de Legitimidade – no rastro do pensamento de HANNAH 
ARENDT. Rio de Janeiro: Forense Universitaria,1989, p. 174. 

789 Citando Dostoiewsky, diz KALINOWSKI: “Todo está permitido si Dios no existe” agrega, siguiendo a 
Invan Karaamazov y a Smerdiakov y com tanta razón como ellos. Porque si Dios no existe no tiene sentido 
hablar de lo permitido o lo proibido; si Dios no existe, no existe valor objetrivo ni categoria deóntica universal 
alguna”. Concepto, Fundamento y Concreción del Derecho; Estudio Preliminar de Carlos Ignacio Massini. 
Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1982, p. 79. 

790 Cf. Elcias Ferreira da COSTA. Temática do Poder Constituinte. In Symposium. Revista da Universidade 
Católica de Pernambuco. Recife: V. 26, n.2, 1984, p. 48. 

791 Luciano OLIVEIRA. Pluralismo Jurídico e Direito Alternativo no Brasil – Notas para um balanço – Texto 
digitado e distribuído pelo autor aos alunos de Sociologia Jurídica, no Curso de Doutorado da Faculdade de 
Direito do Recife (UFPE), 2002. 

792 Boaventura de Souza SANTOS. O Discurso e o Poder – Ensaio sobre a Sociologia da Retórica Jurídica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor, 1988, pp. 73 – 78. 
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Já o pluralismo jurídico, dito sociológico, compreende, além do chamado direito 

alternativo, fenômenos variados que vão desde a coexistência violenta de regimes jurídicos 

formais e informais de propriedade,  até a coexistência violenta de campos jurídicos estatais e 

paraestatais em zonas de violências793. 

Constatação histórica desse pluralismo foi apontada pelo já citado sociólogo 

português, na ocorrência no Brasil, daquilo que designou como “direito de Pasárgada”, na 

realidade um verdadeiro direito paralelo. 

Um tal direito teria como peculiaridade ser válido apenas no seio da 
comunidade, enquanto sua estrutura normativa assenta na inversão da 
norma básica (grundnorm) da propriedade,  através da qual o estatuto 
jurídico da terra de Pasárgada é conseqüentemente invertido: a 
ocupação ilegal (segundo o direito do asfalto) transforma-se em posse 
e propriedade legais (segundo o direito de Pasárgada)794.  

A fragilidade da teorização aparece, quando se questiona com Luciano Oliveira: 

“na medida em que os fenômenos jurídicos plurais emergentes nessa realidade configuram 

enclaves cercados por uma ordem dominante e seus valores,  não estariam eles devidamente 

contaminados por esses mesmos valores?”795 

O questionamento impõe-se, com indiscutível  procedência, ao se considerar que, 

quando entre os moradores de Pasárgada ou de qualquer favela, ocorre um ilícito penal, é para 

os tribunais e leis do Estado que apelam os querelantes, postulando repressão. No que se 

refere às hipóteses históricas acima descritas, que justificariam a existência de um pluralismo 

jurídico cultural deve-se considerar o seguinte:  

Na situação dos povos colonizados, no século XIX, em cujo espaço geográfico 

vigiam dois direitos (o do Estado colonizador e o do povo colonizado) verificou-se a mudança 

do núcleo de soberania, alterando os limites da politicidade do direito-norma  e permitindo a 

coexistência de dois estatutos jurídicos – não conflitantes – de um mesmo direito. 

Não se pode falar de pluralismo jurídico (melhor se dirá pluralismo normativo) 

nos casos de recepção, bem como no caso dos povos autóctones que, por tolerância do poder 

dominante conservam vigentes os seus estatutos; na hipótese, a politicidade do direito-norma 

                                                 
793 Luciano OLIVEIRA. Pluralismo Jurídico e Direito Alternativo no Brasil – Notas para um balanço – Texto 
digitado e distribuído pelo autor aos alunos de Sociologia Jurídica, no Curso de Doutorado da Faculdade de 
Direito do Recife (UFPE), 2002, p. 9. 

794 Boaventura de Souza SANTOS. O Discurso e o Poder – Ensaio sobre a Sociologia da Retórica Jurídica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor, 1988, p. 14. 

795 Idem ibidem. 
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elasteceu-se por assimilação, por parte do poder dominante, da consciência jurígena do povo 

dominado. 

Na hipótese de dominação por conquistadores, as normas do povo dominado, 

conflitantes com o novo “status” político perdem eficácia e adaptam-se à efetividade. No caso 

dos indígenas do Brasil, não há como falar em pluralismo jurídico, quando se sabe que os seus 

hábitos e tradições foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, naquilo que não 

colidirem com os valores constitucionais, consoante prevê artigo 231796. Em qualquer das 

hipóteses, não há que falar em dois direitos, porém em alteração no quid juris, seja por 

consentimento, seja por assentimento, seja por assimilação da consciência coletiva. 

 

8.5.1.1  Direito alternativo 

 

O chamado direito alternativo,  compreende dois sentidos, a saber: um, com mais 

propriedade, chamado “uso alternativo do direito”, propõe a criação de uma jurisprudência 

que atenda aos reclamos da verdadeira justiça social, o outro propõe a prática de lutas da 

comunidade por aquilo que entende como “seus direitos” ou – como diz Luciano OLIVEIRA 

– tratar-se-ia de um “direito novo, gestado pelas próprias comunidades, cujos interesses não 

seriam acobertados pelo sistema jurídico”797. 

Dentre os mais ardorosos defensores do direito alternativo, o juiz Amilton Bueno 

de CARVALHO798 categoricamente afirma que a lei nada mais é do que um instrumento 

utilizado pelas classes dominantes buscando sua perpetuação no poder e que a lei deve ser 

vista com desconfiança,  não devendo o juiz  haurir na lei sua força, porque a lei é – conforme 

sua opinião – comprometido e serve a interesses escusos”. 

Na mesma linha de pensamento, ensina Ramalho MARQUES NETO799 que o 

direito alternativo, por ser solidário com os oprimidos, não pode deixar de ser dotado de um 

                                                 
796 Constituição Federal: “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, linguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger de fazer respeitar todos os seus bens”. 
797 Luciano OLIVEIRA. Pluralismo Jurídico e Direito Alternativo no Brasil – Notas para um balanço – Texto 
digitado e distribuído pelo autor aos alunos de Sociologia Jurídica, no Curso de Doutorado da Faculdade de 
Direito do Recife (UFPE), 2002, p. 20. 
798 Amilton Bueno de CARVALHO. Magistratura e Direito Alternativo. São Paulo: Editora Acadêmica, 1992, 
p. 35. 

799 Agostinho Ramalho MARQUES NETO. Direito Alternativo e Marxismo – Apontamentos para uma reflexão 
crítica. In Revista de Direito Alternativo no 1. São Paulo: editora Acadêmica, 1992, p. 43. 
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grau de justiça, intrinsecamente superior ao do direito dos dominantes, o qual oculta ou 

pretende ocultar a mais crua opressão. 

Já não mais um direito alternativo, porém movimento político de caráter  

ideológico, carregando, debaixo de tal fantasia,  a idéia crítica de que o direito legislado, 

necessariamente estático, mínimo e distante nos dá conta das especificidades, da riqueza e da 

modalidade do real, é a atividade desenvolvida por uma sociologia crítica, propondo-se 

coletar elementos e tecer argumentos convincentes a respeito da necessidade de mudanças ou 

transformações no nível teórico do direito800. 

Caracteriza a aludida sociologia crítica a pretensão de legitimidade em argüindo 

que as comunidades urbanas e rurais, à margem do Estado de direito, criaram em seu interior 

normas de conduta, que teriam vigência e eficácia, tal como o direito estatal normalizado. 

A atitude alternativista da chamada “sociologia crítica” assume a feição de 

atuação profética, na medida em que pretende restaurar uma sociedade justa, adotando, como 

objetivo transformar em fato jurígeno as suas atitudes contestatórias em face do  direito 

vigente. Para Luciano de OLIVEIRA801 

O direito alternativo stricto sensu termina sendo um fenômeno social 
residual frente às outras manifestações, abrigadas pela designação genérica 
de direito alternativo. E, last but not least, no que diz respeito às suas 
manifestações colidentes com o direito estatal, mas que tem como horizonte 
a utopia da vida digna em abundância para todos – o caso das ocupações de 
terra, por exemplo –, ele aparece como tendo a vocação para tornar-se... 
direito estatal.  

Como se verifica da posição da chamada sociologia crítica, seu posicionamento 

não difere muito do que Boaventura SANTOS classificou como pluralismo sociológico, e seu 

calcanhar de Aquiles está, como no caso do direito de Pasárgada, em ser um direito sem 

efetibilidade própria. Os favelados, quando entre si litigam sobre um direito real, afetando o 

seu barraco ou o seu pequeno ponto de venda de mangaios, ou quando sua integridade física é 

violentada por um dos da sua comunidade, apela automaticamente para os poderes estatais 

constituídos, começando pelo delegado de polícia e subindo até ao poder judiciário. Portanto 

não se pode falar de “um direito” ao lado  do direito estatal, quando  àquele lhe falta a nota de 

efetibilidade ou coercitividade. 

                                                 
800 Luciano OLIVEIRA. Direito Sociologia Jurídica, Sociologismo – Notas de uma discussão. Matéria 
distribuída com alunos do doutorado de Direito da UFPE.  Recife, 2003, p.10. 

801 Luciano OLIVEIRA. Pluralismo Jurídico e Direito Alternativo no Brasil – Notas para um balanço – Texto 
digitado e distribuído pelo autor aos alunos de Sociologia Jurídica, no Curso de Doutorado da Faculdade de 
Direito do Recife (UFPE), 2002, p. 24. 
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No que concerne ao direito alternativo, com pretensão de sobrepor-se às leis 

vigentes, sob alegação de que são produto da classe dominante e dirigidas a favorecer aos 

interesses daquela classe, tal pressuposto esquece que as leis têm por objeto, não apenas 

interesses econômicos – nos quais se poderiam desvelar interesses escusos das classes 

dominantes – mas também interesses personalíssimos, bens relacionados com a integridade 

física, com a integridade moral, com os direitos políticos e até mesmo interesses difusos e 

coletivos, os quais têm por destinatários e beneficiários toda pessoa, inclusive os miseráveis.  

Por outro lado, tal argumento parte do não considerar que, onde vige um regime 

de eleições livres, periódicas e acessíveis a todos, os legisladores, normalmente, têm os cinco 

sentidos voltados para a opinião pública, da qual esperam votação para permanecerem no 

poder, estando preocupados mais em legislar sobre temas populistas, nem sempre com 

resultados benéficos para o povo. 

Das diversas explicações sobre o direito alternativo colhe-se uma, que nada tendo 

a ver com a realidade “direito”, tem a ver com a realidade “injustiça social”, com a má 

aplicação das leis ou mesmo  com a defasagem dos institutos jurídicos. As reivindicações de 

rua podem ter por origem impulsos de legítima revolta dos excluídos da repartição de rendas 

ou pela lentidão em lhes prestar os bens a que têm direito. Pode também  constituir um fator  

na evolução da consciência axiológica da maioria, podendo suas reivindicações atingir ou não 

atingir de imediato a forma definitiva de uma norma válida erga omnes, seja por não coincidir 

com o consenso da maioria da população, seja por neutralizar a opinião pública pelo uso de 

métodos de violência. 

 A Emenda Constitucional n. 10/64, outorgada pelo governo militar, facultando à 

União desapropriar imóveis rurais para efeito de reforma agrária, pode ser interpretada como 

efeito dos movimentos das Ligas Camponesas, ocorridos nos anos 50-64, assim como as 

invasões urbanas podem ter sugerido a nomogênese do artigo 183 da Constituição de 1988, 

regulando o usucapião urbano. 

No movimento alternativista, lado a lado com o ideal messiânico de uma “terra 

sem males”, inspira-o certo individualismo, ao querer destruir dispositivos constitucionais 

que, num determinado momento lhes não favorecem, mas poderão fortalecê-los logo que a 

situação se inverta. Os invasores de terra consideram legítimo apossarem-se do que é alheio, 

com a expectativa de subseqüentemente adquirem título de propriedade, com o qual ficarão ao 

abrigo de outros eventuais invasores. O Presidente Luís Inácio Lula da Silva por ocasião das 

invasões promovidas pelo Movimento dos sem terra (MST), no mês que chamaram de Abril 
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Vermelho (abril de 2004), pede que as legítimas invasões sejam feitas com responsabilidade, 

como se se pudessem conciliar esbulho e injuridicidade com responsabilidade, como se fosse 

possível violar com responsabilidade um dos direitos fundamentais consagrados pela 

Constituição, qual seja o direito de propriedade. 

 

8.5.1.2  Direito Canônico 

 

O direito canônico, sendo, embora, um exigir de condicionamentos de 

perfectibilização para os que são fiéis na Igreja Católica Romana, e apenas para eles; não é 

urgido pelos fins existenciais da natureza, visto que se destina a favorecer a que os fiéis, “em 

sua vivência cristã, participem dos bens que, a eles oferecidos pela Igreja e sejam conduzidos 

à salvação eterna”802. De tal finalidade resulta às suas normas faltar aquela especificidade de 

promover o bem dos destinatários, naquilo que se refere ao- existir-melhor dentro dos limites 

da cidade terrena.  

Enquanto a realidade-direito, urgida pela própria natureza do homem, envolve e 

tem por destinatário “todo homem que vem a este mundo”, o direito canônico é urgido pela 

instituição divina – a Igreja – destina-se a atender “à cura pastoral, apenas dos que formam o 

Povo de Deus”803, estando excluídos de seus cânones não só os infiéis, mas também os fiéis 

da Igreja Católica Oriental804, os quais são regidos por cânones próprios, embora em 

comunhão total com o Pontífice Romano. 

Em segundo lugar, o direito canônico é uma ordem normativa, necessária, sem 

dúvida, à perfectibilização do homem no seu relacionamento com a instituição sobrenatural, 

que é a Igreja – (vimos acima que um dos fins existenciais consiste em possibilitar-se ao 

homem realizar-se em seu impulso de religiosidade) –, mas não no relacionamento do homem 

com a ordem da alteridade, que é a ordem do conviver na cidade; falta-lhe, conseqüentemente, 

a característica de politicidade, que é específica do conteúdo normativo do direito e falta-lhe a 

energia que emerge da consciência axiológica da coletividade. 

Dir-se-á, com propriedade, que o direito canônico constitui um, dentre outros 

condicionamentos de perfectibilização do homem, na medida em que a natureza humana urge 

                                                 
802 Prefácio da Comissão Redatora do Código de Direito Canônico. Tradução da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 1987, p. XXVIII. 
803 CNBB Código de Direito Canônico, ibidem.  
804 Código de Direito Canônico Canon  1. 
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que toda pessoa possa organizar o seu modo de cultuar o Criador e, neste campo, organizar 

uma “ordem normativa particular”, destinada a proporcionar-lhe  a satisfação de tal aspiração 

sobrenatural. Considerado sob este aspecto, insere-se o direito canônico no mesmo gênero das 

ordens normativas particulares, que são reconhecidas pela ordem normativa temporal do 

direito, desde que não ocorra que qualquer de suas normas torne inviável a efetivação das 

normas de direito.  

O direito canônico que, diferentemente da realidade existencial do direito, não 

surge com o aparecimento do homem, mas com o fato histórico da Igreja Católica, pressupõe 

lógica e axiologicamente o direito como propriedade metafísica do existir humano. A 

coercitividade do direito canônico, e, respectivamente a sua efetibilidade, pressupõe a 

liberdade de crer ou não crer, como uma das tendências metafísicas da natureza humana que 

constituem objeto de preceito da Lei Natural, dai se entendendo porque o Direito Canônico 

nem sequer pretende se impor a todos os homens, mas tão somente aos que foram 

incorporados a Cristo pelo batismo e constituídos como “povo de Deus”805.  

Na realidade existencial do direito, as instituições são fundadas sobre o consenso 

do povo e da consciência axiológica do povo nacional, como numa energia social, o poder, da 

qual depende a efetividade das normas; por outro lado, o poder de fazer leis reside – ao menos 

este foi o ensinamento transmitido desde Santo TOMÁS DE AQUINO – na comunidade, ou 

em alguém que atua como vice-gerente da comunidade. Diversamente, a força vinculante das 

normas do direito canônico, originam-se do poder conferido divinamente ao Sumo Pontífice.  

Como ordem normativa particular, qualquer que seja o valor de sua vinculação 

com o sobrenatural, as normas do direito canônico têm o valor de um entre outros 

condicionamentos de perfectibilização do existir humano. E, visto que o direito é um 

desdobramento da Lei Natural, não podem as normas do Direito Canônico se superpor às 

normas do Direito Positivo, a não ser nas hipóteses – e raras hipóteses – em que o erro 

humano incrusta em norma jurídica algo incompatível com a Lei Natural. 

Faz-se mister observar que a Lei Natural, na qual tem amparo a dignidade da 

pessoa humana e a liberdade de consciência, preexiste à revelação, assim como a esta 

preexiste à Lei Eterna Divina, ordinem naturalem conservari iubens, perturbari vetans806, 

como ensinou SANTO AGOSTINHO. A Lei Natural não contém entre seus preceitos 

                                                 
805 Código de Direito Canônico Canon 204. 

806 AGOSTINHO. Contra Faustum,22,27.M.G.Rouet de JOURNEL, S.J.E. Enchiridion Patristicum. E ditio 
Sexta Fribourgi Brisgoviae: Herder & CO. Typographi editores Pontificii MCMXIX. 
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imposição para observar uma religião específica. A teologia católica vem afirmando que 

gratia non destruit, perficit naturam, ou seja, a graça não destrói, antes sim, aperfeiçoa a 

natureza807. Seria contrário à Lei Natural que um grupo de homens – sociedade política – 

pretendesse pisotear a liberdade de consciência de uma minoria e constrangê-la a adotar um 

credo religioso.  

Destarte, uma Constituição política, ao regular o conviver político visando um 

bem comum temporal não pode obrigar a todos os nacionais a aceitar os princípios religiosos 

de uma maioria cristã ou católica. Os homens, como homens e como governos, não detêm  o 

dom da infalibilidade,  e os não católicos, por não terem recebido o dom da fé católica, não 

podem ser coagidos a aceitar os princípios católicos e muito menos ser privados da tutela 

jurisdicional do Estado naquilo que não contrarie os preceitos da Lei Natural.  

Tendo separado o terreno do sobrenatural do terreno do temporal e político – 

Caesari  Caesaris, Dei Deo – Cristo não deu o poder das chaves ao Estado mas à Igreja – esta 

constituída de pessoas galardoadas com o privilégio da fé - feita de crentes – nem deu ao 

Estado o preceito de pregar a fé. Daí que, razão sobrou a MARITAIN ao escrever que o 

Estado não tem o direito de impor aos espíritos seus juízos sobre o bem e o mal, nem o de 

legislar sobre as coisas divinas, nem de impor crença alguma religiosa, qualquer que seja808.  

Uma sociedade política viva e realmente cristã, seria cristã em virtude do 
espírito mesmo que a anima e que modela as suas estruturas, isto é, seria 
cristão de maneira evangélica. E visto que o objetivo imediato da  civitas 
temporal é a vida humana com as suas atividades, as suas virtudes naturais e 
o bem comum humano, não a vida divina e os mistérios de graça, tal 
sociedade política não exigiria dos seus membros um credo religioso 
comum: e não poria em situação de inferioridade ou de diminuição política 
aqueles estranhos à fé que a anima. Todos, católicos e não católicos, cristãos 
e não cristãos, no instante em que eles mesmos reconheçam, cada um em 
suas própria perspectiva, os valores humanos dos quais o Evangelho nos faz 
tomar consciência, a dignidade e os direitos da pessoa o caráter de 
obrigação moral inerente  à autoridade, a lei do amor fraterno e a 
sanidade do Direito Natural, encontrar-se-ão por si atraídos no seu 
dinamismo e serão capazes de cooperar para o bem comum809. 

A observação de MARITAIN, feita em 1947 , encontrou ressonância na doutrina 

do Concílio Vaticano II ao ensinar que a Igreja  usa os bens temporais a medida que sua 

própria missão, mas que não coloca a sua esperança nos privilégios oferecidos pela autoridade 

                                                 
807 AGOSTINHO. Sobre o Espírito e a Letra, XXX, 52. In O Espírito e a Letra. A natureza e agraça.A graça 
de Cristo e o pecado original. Tradução de Frei Agostinho Belmonte,O.A.R.São Paulo: Paulus. 1978. 

808Jacques  MARITAIN. Os Direitos do Homem. Rio de Janeiro: Livraria José Olimpio, 1945, p. 103. 
809 Jacques MARITAIN. Por Humanismo Cristão. São Paulo: Paulus, 1999, p. 96 
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civil810. Na mesma diretriz, “deplora a discriminação, entre crentes e não crentes, que alguns 

governantes, não reconhecendo os direitos fundamentais da pessoa humana, introduzem 

injustamente, e reclama a liberdade ativa para os crentes, a fim de que possam nesse mundo 

construir também o templo de DEUS”811.  

Conflito normativo do Código de direito canônico versus Direito Positivo, poder-

se-á considerar a hipótese em que normas do direito civil ou penal contraponham-se às 

normas do direito canônico; sobretudo quando a hipótese for de leis versando matéria 

concernente à moral. A hipótese pode verificar-se em duas situações diferentes: 

a) quando o Direito Positivo impõe ao cidadão prática contrária aos preceitos de 

moral cristã consagrados pelo direito canônico, e  

b) quando o Direito Positivo apenas faculta ao cidadão (fiel ou não) condutas, que 

são vedadas aos católicos pelo direito canônico, por incompatíveis com a moral 

evangélica.  

Na primeira hipótese (a), temos o caso da lei que obrigasse o médico católico a 

praticar o aborto ou a eutanásia (dita ativa). O caso é típico do dilema previsto pelo apóstolo 

Pedro, proclamando perante os magistrados de Jerusalém, que se deve obedecer a Deus mais 

do que aos homens812. Em tal situação o dever de desobedecer ao legislador do Direito 

Positivo resulta, não por força do Direito Canônico, mas por força do preceito da Lei Natural, 

ou mesmo, da Lei Divina positiva, que o Código de Direito Canônico recepcionou. Em tal 

hipótese, o que ocorre é efeito, seja da labilidade da razão humana – do legislador, se entende 

– seja de conduta tirânica do legislador.  

Na hipótese b),  isto é, quando temos, entre outros, o caso da Lei que faculta ao 

cidadão a valer-se do divórcio e marchar para segundas núpcias, ou a que permite a poligamia 

em países que o adotam, ou a que estende à união estável entre pessoas inaptas para o 

casamento as mesmas conseqüências jurídicas reconhecidas ao casamento heterossexual, a 

que permite trabalhos braçais em dias de preceito: em tais situações, não há, rigorosamente 

falando, conflito entre a legislação canônica e o Direito Positivo, porquanto ninguém está 

obrigado a tais condutas. 

 

                                                 
810 Concílio VATICANO II, Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 462. 

811 Idem ibidem, n. 262. 

812 BÍBLIA : Atos, 5, 29. 
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Outro é o problema quando o cidadão católico, revestido do poder jurisdicional do 

Estado se depara, por força do múnus público, premido pelo dever de declarar facultadas tais 

condutas. O problema, aqui, é de natureza exclusivamente moral e individual, não se 

configurando conflito de legislações; sob o aspecto moral, quer me parecer que o funcionário 

que é católico atua, apenas, como órgão do Estado e, nessa condição, declara a liberação e a 

autorização do Estado. Assim entendida a hipótese, quem concede os favores jurídicos às 

pessoas envolvidas na relação pecaminosa de poligamia, de união homossexual, ou mesmo, 

quem concede ao casal divorciado habilitação para novas núpcias com dissolução do vínculo 

do casamento anterior, não é o cidadão católico, mas o Estado, do qual ele é órgão e 

funcionário. Assim como o juiz que, por causar prejuízo com um julgamento errado – sem 

pressuposto de dolo – não tem responsabilidade de indenizar a parte prejudicada, pois a 

pessoa de direito público é o Estado e não ele, assim também o responsável pela dissolução do 

vínculo  matrimonial declarado pelo juiz, é o Estado-legislador, de quem é apenas órgão, e 

não o funcionário judicante. 

É de se considerar também que as normas de caráter permissivo, existentes em 

algumas Constituições, tutelando com a chancela do Estado, condutas que são vedadas pela 

moral religiosa, especialmente a católica, não constituem preceito nem obrigação, mas tão 

somente faculdades que são exercidas e aproveitáveis apenas pelas pessoas que optarem. 

Diversamente ocorreria, se o Direito Positivo preceituasse tais práticas: seriam incompatíveis 

tanto – mas não apenas – com a religião, mas também, e, sobretudo, com os próprios direitos 

fundamentais; os quais, como veremos noutro lugar, nada mais são do que preceitos da Lei 

Natural. 

Igualmente é terreno diverso do da realidade jurídica a conduta do cristão, 

quando, investido do poder estatal, fosse constrangido por força do cargo a praticar atos 

contrários à lei divina e à lei canônica. Será a hipótese em que o funcionário que tivesse que 

impor penalidade ao cristão que recusasse prática religiosa incompatível com sua religião, ou 

em que o funcionário público, médico que por lei fosse obrigado a praticar o aborto. O 

conflito seria, não com o direito canônico, mas com a própria Lei Natural, como na hipótese 

anterior. Face à violência configurada pelo comando estatal restaria ao funcionário católico o 

sacrifício de renunciar ao cargo, consoante a orientação do apóstolo Pedro : é preciso 

obedecer mais a Deus do que aos homens813. 

  

                                                 
813  “Oboedire oportet Deo magis quam hominibus”. BÍBLIA: Atos, 5, 29. 
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Quando, mediante norma do poder legislativo, o direito invade a consciência 

individual e sufoca o valor e a dignidade da pessoa humana, na realidade onto-axiológica, tal 

norma não apresenta a especificidade de norma que é jurídica; não passaria de violência, 

derivada de indivíduos que estariam usando indevidamente a força constritiva do Estado, em 

atitude antagônica com o direito e com a finalidade do Estado814. Em tal hipótese o ato 

normativo, apesar de sua aparente formalidade, não é ato de poder jurídico, mas de violência, 

não fazendo diferença se perpetrado por órgão individual ou coletivo: seria tirânico, 

incompatível com o bem comum. Por se tratar de ato, só aparentemente, e não 

verdadeiramente jurídico, não chega a configurar conflito do direito com o chamado direito 

canônico.  

 

8.5.1.3 Direito Internacional Público e Direitos Humanos 

 

No que se refere ao Direito Internacional Público não subsiste a objeção de que 

seria um direito  outro,  frente a frente com  o direito. 

Na verdade, não estamos diante de um direito, lado a lado com outro direito. 

Primeiro, porque,  as normas do Direito Internacional Público não possuem sequer o caráter 

de juridicidade que se verifica em qualquer norma jurídica, não se inserindo no conceito de 

Direito Internacional Público a inteligibilidade específica de norma jurídica, qual seja, um 

exigir de perfectibilização da pessoa humana. E isso ocorre porque não tem o Direito 

Internacional Público como destinatário de suas normas a pessoa como cidadão, e, sim, as 

coletividades nacionais e, eventualmente, os agentes do Poder estatal, e estes, não na condição 

de cidadãos, mas na condição de funcionários do Estado. Ora, a norma jurídica, como já fora 

definido por PEDRO DE AUVERGNE815,  regula a conduta dos cidadãos, visando a ordem 

dentro da cidade. 

A controvérsia sobre se o indivíduo é o destinatário ou sujeito das normas de 

Direito Internacional Público tem sido levantada recentemente pelos tratadistas dos Direitos 

Humanos. É observação de Margarida CANTARELLI:  

saber se o indivíduo é ou não sujeito de Direito Internacional Público, e se o 
for, em que medida o é, constitui um dos problemas teóricos, de natureza 

                                                 
814 Vide supra Capítulo 3.4. 

815 “Lex ordinat convivium inhabitantium in civitate”. Pedro d´AUVERGNE. Commentarium In Politicorum 
L.III, lec. 1,5. 
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complexa, de grande importância para o estudo do direito em si, como 
também os inúmeros desdobramentos decorrentes de sua posição 
afirmativa816. 

A favor dessa tese tem-se alegado que pelo artigo 44 do Pacto de São José da 

Costa Rica, elaborado pelo Convenção Americana de Direitos Humanos, em 02.09.1969, ao 

qual o Brasil deu sua adesão, com ressalvas, “qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou 

entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-Membros da 

Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de 

violação desta Convenção por um Estado-Parte”. 

Como se verifica, pelos termos do supracitado artigo, o acesso do indivíduo se 

fará por intermédio da Comissão, e não diretamente. É verdade que pelo artigo 23 do 

Regulamento da Corte (16.09.96), na etapa das reparações, poderão os representantes das 

vítimas ou de seus familiares apresentar seus próprios argumentos e provas de forma 

autônoma. 

Acresce – e este é um dado fundamental – que não é ao indivíduo, como tal que 

essa possibilidade é oferecida, mas tão somente àqueles que pertencem a um Estado que for 

parte no tratado e somente depois de total ratificação e promulgação do mesmo por ato do 

Executivo. 

Poder-se-ia dizer que da norma de Direito Internacional Público que permite o 

acesso do indivíduo à Corte resultaria para a pessoa humana uma modalidade de 

“perfectibilização”, essa que constitui a especificidade de norma jurídica, como tal. Todavia, 

tal possibilidade, se existir, será decorrência não da norma internacional, porém do 

ordenamento jurídico que a internacionalizou, respeitados os trâmites previstos em seu 

diploma constitucional. É em se incorporando ao direito estatal que a norma de convenção 

internacional passa a enriquecer a consciência axiológica da coletividade e adquire a 

coercibilidade característica de norma jurídica.  

Ante a incompatibilidade existente entre o artigo 5o inciso LXVII da Constituição 

brasileira, admitindo a prisão por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel, de um lado, e de outro, o artigo 7o, item 7 do Pacto de 

São José da Costa Rica, segundo o qual “ninguém deve ser detido por dívida, a não ser em 

virtude de inadimplemento de obrigação alimentícia e quando por mandado expedido por 

                                                 
816 Margarida de Oliveira CANTARELLI. Da Territorialidade à Transnacionalidade – A desterritorialização 
da jurisdição penal.  Tese apresentada na  Faculdade de Direito do Recife (UFPE), para obtenção do grau de 
Doutorado. Ano 2000. A própria autora abraça a corrente afirmativa. p.23. 
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autoridade judiciária competente”817, o Supremo Tribunal Federal, em mais de um julgamento 

dirimiu a dúvida, reconhecendo a supremacia da norma constitucional. Assim, na Carta 

Rogatória 8.279: 

Não obstante a controvérsia doutrinária em torno do monismo e do 
dualismo tenha sido qualificada por Charles Rousseau (Droit International 
Public Approfondi, p.3/16, 1958, Dalloz,Paris) no plano internacional 
público, como mera discussion d´école, torna-se necessário reconhecer que 
o mecanismo de recepção, tal como disciplinado pela Carta Política 
brasileira, constitui a mais eloqüente atestação de que a norma internacional 
não dispõe, por autoridade própria, de exeqüibilidade e de operatividade 
imediatas no âmbito interno, pois, para tornar-se eficaz e aplicável na esfera 
doméstica do Estado brasileiro, depende, essencialmente, de um processo 
de integração normativa que se acha delineado, em seus aspectos básicos, 
na própria Constituição da República818. 

Informa a esse respeito  Antônio Augusto Cançado TRINDADE que, exceto raras 

iniciativas, a grande maioria dos Estados-Partes na Convenção Americana ainda (até 1999) 

não tomou qualquer providência legislativa ou de outra natureza, nesse sentido, razão pela 

qual as vítimas de violações de direitos humanos ainda não têm inteira e legalmente 

assegurada a execução das sentenças respectivas no âmbito do direito interno dos Estados 

demandados819. A adesão do Brasil ao Pacto dos Direitos Humanos das Nações Unidas e à 

Convenção Americana de Direitos Humanos, a despeito da decisão de adesão a esses 

instrumentos, tomada já em 1985, somente sete anos depois, em 1992,  veio a ser 

consumada820. 

A circunstância de que em alguns Estados, como a França (Constituição da V 

República Francesa de 1958), as normas de tratado internacional, tornam-se  ipso facto 

consideradas como integrantes da própria Constituição, tal decorre precisamente desse 

recepcionamento prévio, decidido pelo Poder Constituinte do Estado e explicitamente 

declarado no texto constitucional.  

Considerando-se, então, que as normas de Direito Internacional Público  são 

produto de consentimento dos Estados, seja de forma expressa, mediante ratificação de 

                                                 
817 Texto extraído do artigo de Nadia ARAUJO e Inês da Matta ANDREIUOLO. A Internacionalização dos 
Tratados no Brasil e os Direitos Humanos. In Os Direitos Humanos e oDireito Internacional, organizado por 
Carlos Eduardo de Abreu Boucault e Nadia Araujo. Rio de Janeiro:Renovar,1999, p.105. 

818 Texto citado por Nadia Araujo e Inês da Matta Andreiuolo, Ibidem, p.94. 

819 Antonio Augusto Cançado TRINDADE. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos 
direitos humanos nos planos internacional e nacional In Os Direitos Humanos e o Direito Internacional.  
Organizadores : Carlos Eduardo de Abreu BOUCAULT – Nadia de ARAUJO. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
30. 

820 Idem, ibidem, p. 33 
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tratados, seja de forma  tácita, mediante aceitação sem controvérsia de normas 

consuetudinariamente reconhecidas, nenhum Estado está obrigado a aderir a tratado, sendo a 

soberania dos Estados a condição pela qual passa a existir o chamado Direito Internacional 

Público. Não haveria Direito Internacional Público, nem tratados, se todos os Estados do 

mundo formassem um bloco uníssono de soberania mundial. Tal pressuposto está declarado 

no próprio preâmbulo  da Convenção de Viena de 1969: 

Conscientes dos princípios de Direito Internacional incorporados na 
Carta das Nações Unidas, tais como os princípios da igualdade de 
direitos e autodeterminação dos povos, da igualdade soberana e 
independência de todos os Estados, da não-ingerência nos assuntos 
internos dos Estados etc.821. 

Como explica José Francisco REZEK, no plano internacional não existe 

autoridade superior nem milícia permanente.  Sendo a criação de normas obra direta de seus 

destinatários, os Estados, ao  assinar um tratado,  pode um Estado apor reservas a algumas de 

suas cláusulas; a ratificação do mesmo pode ser procrastinada por tempo indeterminado, de 

acordo com suas conveniências822.  

Ademais, uma vez ratificado um tratado, pode o Estado denunciá-lo e eximir-se 

da obrigação de cumprir algumas das cláusulas anteriormente assinadas. Os Estados Unidos e 

a Rússia recusaram-se a assinar o Protocolo de KIOTO, elaborado em 1997, concernente  à 

proteção do meio ambiente. O tratado que instituiu o Tribunal Penal Internacional não foi até 

hoje assinado  nem pelos Estados Unidos nem por Israel nem pela China. O Tratado de Não-

Proliferação de Armas Nucleares continua sem assinatura por parte da Índia do Paquistão e de 

Israel. A 20.11.1996 o governo brasileiro denunciou a Convenção 158 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que ratificara em 05.01.1996, antes de decorrido o prazo de 

dez anos previsto no artigo 17, §1o da referida Convenção823. De modo semelhante, a 

                                                 
821 Convenção sobre o Direito dos Tratados (Viena,1969), artigos 19 a 23. In  Tratados Internacionais.   
Organização de Georgenor de Souza Franco Filho. São Paulo LTr  biblioteca básica. 1999, p..125. – A 
convenção de Viena sobre direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, – a  informação é de Nadia 
ARAUJO e Inês da Matta ANDREIUOLO (Internacionalização dos Tratados no Brasil e os Direitos Humanos  
In  Os Direitos Humanos e o Direito Internacional . Organizadores: Calos Eduardo de Abreu  BOUCAULT e 
Nadia ARAUJO. Rio de Janeiro: Renovar 1999, p.74) – entrou em vigor na ordem internacional em 27 de 
janeiro de 1980, data em que se completou o quorum mínimo de 35 paises, exigido pelo art. 894 e hoje já 
montam a 90 paises. Embora assinada pelo Brasil não integra nossa ordem jurídica, pois, só em 22 de abril de 
1992, foi enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, e aguarda sob formato de Projeto de Decreto 
Legislativo, desde outubro de 1995, o pronunciamento do Poder Legislativo sobre a matéria. 

822 José Francisco REZEK. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1996, p.3. 

823 Exaustivo estudo sobre o problema criado com a denúncia da Convenção 158 da OIT pelo Brasil, foi feito 
por José SOARES FILHO em  A Proteção da Relação de Emprego – Análise crítica em face de normas da OIT 
e da Legislação nacional. São Paulo : LTr, 2002, pp.289-308. 
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Convenção relativa aos Refugiados, aprovada por iniciativa da Organização das Nações 

Unidas em 28.07.1951, foi aprovada pelo Brasil com exclusão dos artigos 15 e 17. Em 1971 o 

governo brasileiro foi autorizado a aderir ao Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, 

adotado em Nova Iorque em 1967, e a substituir as ressalvas feitas em 1951 à Convenção, por 

uma declaração interpretativa, a fim de não contrariar o Tratado de Amizade e Consulta em 

favor dos portugueses. Novamente, em 19.12.1989, pelo Decreto n. 98.602, afirmou a 

exclusão dos artigos da Convenção de 1951. Mais uma evidência de que os destinatários das 

normas de Direito Internacional Público são os Estados, representados por seus governantes, e 

não a pessoa humana. 

Outra nota de inteligibilidade, específica da norma de direito e que não se verifica 

no conceito de Direito Internacional Público é a politicidade e a efetibilidade, na medida em 

que lhe falta um núcleo de poder, oriundo da virtus omnium, essa força constrangedora que 

emerge  da consciência axiológica “de cada grupo social”, cidade-Estado ou Nação, 

juridicamente estabelecida. Como foi sustentado nesta tese, a norma jurídica vincula cada 

pessoa a um núcleo de poder ordenador, legislador e executor, dentro de um âmbito espacial 

em que vigoram os valores geradores da consciência coletiva.  

 Admitido, portanto,  que os destinatários primários do Direito Internacional 

Público são os Estados e as coletividades internacionais, entende-se que, sendo cada Estado 

uma ordem de poder soberano independente, e que, não existindo um núcleo de poder 

supranacional, suficiente para exercer a coatividade sobre os Estados recalcitrantes, às normas 

do Direito Internacional Público falta-lhes o “ter-que-ser-feito-o-devido-que-deve-ser-feito”, 

precisamente porque lhes falta o suporte de uma consciência coletiva, politicamente 

determinada, que enseje o fenômeno da efetividade pela coercitividade. Daí porque, a 

coercibilidade das normas do Direito Internacional Público não é susceptível de 

coercitividade, sendo cada Estado árbitro da eficacidade ou não-eficacidade de cada norma, 

em cada situação concreta, como já em seu tempo ensinava KELSEN824. 

Sem dúvida, os povos de todos os Estados almejam pela paz internacional e pela 

cooperação como um objetivo possível e necessário. Nos indivíduos que formam os povos de 

todos os Estados há, mesmo, repúdio pelos governantes que promovem genocídio e um 

                                                 
824 “[...] o Estado relativamente ao qual o dever foi violado, não tem o poder jurídico de instaurar um processo 
judicial dirigido à sanção, mas tem o poder jurídico de decidir ele próprio que, no caso em apreço, deve ser 
dirigida uma sanção contra um Estado que, em face dele, faltou à sua obrigação, e o executar ele próprio, essa 
sanção.” Hans KELSEN.  Teoria Pura do Direito. trad. de João Baptista Machado, 2a Edição. Coimbra : 
Arménio Amado – Editor, Sucessor, 1962, volume II, p 242. 
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consenso em torno da punibilidade dos mesmos. Mas a realidade jurídica, que é a mesma em 

cada povo societariamente organizado, a sua eficiência e atuação normativa não ultrapassa as 

fronteiras políticas que envolvem cada grupo. O Direito Internacional Público seria um dos 

aspectos da manifestação da realidade jurídica, se todos os Estados tivessem um mesmo 

núcleo de poder uno, supranacional, de tal sorte que os valores jurídicos dessa ordem 

supranacional tivessem  efetividade jurídica. Supõe, como já foi advertido por PERELMAN, 

uma comunidade suficientemente homogênea, em que existisse um consenso suficiente sobre 

o que é razoável  ou desarrazoado. É por isso que a existência de uma ordem jurídica 

internacional pertence à utopia quando não há comunidade internacional suficientemente 

homogênea do ponto de vista cultural e moral825. 

A doutrina tem distinguido duas categorias de norma do Direito Internacional 

Público: normas gerais, que seriam aplicáveis a todos os Estados, independentemente de 

homologação por parte dos mesmos, e normas pactícias, que vinculam apenas as partes 

contratantes.  

Na verdade, a norma dita geral, enunciada como pacta sunt servanda, não passa 

de um princípio de moral, necessário à convivência ordeira entre os povos e, mesmo, 

consagrado pela consciência axiológica universal, mas cuja vigência depende 

“inevitavelmente” da boa vontade e capricho dos governantes de cada país. Quanto às 

“normas pactícias”, tais como o próprio termo sugere, valem tão somente para as partes 

comprometidas e, apenas, enquanto não denunciarem unilateralmente os respectivos pactos. E 

também nesse aspecto, não se pode falar de um direito ao lado do direito. 

Essa também é a opinião de Celso D. de Albuquerque MELO, lembrando que a 

norma da qual tiram seu fundamento e princípio de obrigatoriedade os tratados internacionais, 

a saber,  pacta sunt servanda, já era, no século XII antes de Cristo, considerado um princípio 

de moral826.  

Que a sociedade internacional necessita de uma moral internacional, da qual 

resulte o dever dos governantes e das respectivas populações de se conduzirem em harmonia 

com os fins existenciais dos homens, conglomerados em povos, é uma evidência que a 

                                                 
825 Chaim PERELMAN. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 404. Entendo que haja uma 
comunidade internacional, formada por todos os países interessados em encontrar meios de se promoverem 
reciprocamente, mesmo sem subordinação jurídica. Não no sentido de uma organização jurídica envolvendo 
todos os povos dentro dos mesmos laços de subordinação ao bem comum universal, um império mundial. 
826 Celso D. de Albuquerque MELO. Direito Internacional Público. 11a edição  revista e aumentada. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1997, p. 199. 
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experiência multissecular tem corroborado cada dia. Essa moral internacional, presente na 

consciência axiológica que unifica todos os povos em torno de um mínimo de valores 

comuns, patenteia-se quando os regimes políticos permitem que se concretizem os pactos 

internacionais. Isso se constata quando, em certos povos que gozam de regime político 

democrático, as manifestações populares e a pressão dos grupos intermediários – as chamadas 

ONG’s (Organizações Não Governamentais) – induzem os seus governantes a respeitarem os 

princípios de convivência internacional e a evitarem ou encerrarem uma  guerra. Bastaria 

lembrar a pressão exercida pela opinião pública dos Estados Unidos, quando da guerra do 

Vietnã (1965–1972), quando da invasão de Granada (1983), e recentemente quando da guerra 

contra o Iraque (2003) decretada pelo Presidente BUSH e pelo primeiro ministro do Reino 

Unido, Tony BLAIR,  desprezando os apelos da maioria dos países da ONU. Contra essa 

guerra, decretada sem motivos claros, não obstante ter sido desrespeitado pelo Iraque o prazo 

imposto pela resolução 1441/02 do Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas, têm-se  levantado as populações daqueles países  em manifestações eloqüentes. 

Vale também lembrar  a pressão exercida pela opinião pública da Alemanha, 

consumando a queda do muro de Berlim (1989), ensejada e inspirada pela “perestroika” 

introduzida por Gorbachov (1986), na Rússia; e ainda, o recuo dos Estados Unidos no 

processo de minar os portos da Nicarágua (1984). Tais fatos evidenciam a influência da 

consciência axiológica dos povos nacionais sobre os seus governantes, pressionando 

psicologicamente e eleitoralmente os seus governantes a se conduzirem de acordo com os 

universais princípios de moral. Esses fatos confirmam o que já os romanos haviam intuído 

como sendo produto de uma naturalis ratio – uma consciência axiológica natural – conteúdo 

do  jus gentium, consoante demonstraremos no Capítulo 9.6. 

Em sentido contrário, conhecem-se fatos de intransigência, contrária à moral 

internacional, como a posição da China no que diz respeito aos direitos humanos: ainda se 

mantém viva na retina,  a imagem televisionada dos tanques pisando sobre a multidão 

dissidente na Praça Celestial, em Pekim (1989). Contrárias também aos sentimentos 

universais de moral foi a conduta do governo e do povo sérvios promovendo a limpeza étnica, 

massacrando os descendentes de albaneses, no Kosovo (da antiga Iugoslávia) no ano 1999, 

em clara violação das normas de Direito Internacional Público e impedindo a manifestação 

pública de seus povos oprimidos. Em tais eventos, pouco significativo foi o efeito prático 

exercido pelas normas de Direito Internacional Público sobre os governantes facínoras.  
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As sanções internacionais aprovadas pela  Organização das Nações Unidas 

constituem atos de força, militar ou econômica, caracterizados por uma moralidade, quase 

sempre oportunista, e variável ao sabor dos interesses econômicos dos governantes de nações, 

econômica e militarmente poderosas. As sanções econômicas aplicadas pela Organização dos 

Estados Americanos (OEA) sobre Cuba, em 1962, motivadas pela instalação de mísseis 

balísticos, pela Organizações das Nações Unidas (ONU) sobre o Iraque (1990 – 2004) em 

represália pela invasão do Kwait e sobre a Líbia pelo ato de terrorismo fazendo abater (1998) 

um avião sobre Lockerbie (Escócia) com duas centenas de passageiros, sanções dessa espécie 

ou semelhantes não são aplicadas sobre a República Popular da China, como não o foram 

sobre a União das Repúblicas Soviéticas, quando posava como superpotência, nos dias de 

Stalin, por mais escandalosos internacionalmente que tenham sido os gestos duradouros de 

violação de direitos humanos, perpetrados pelos governantes dos países militarmente fortes.  

O Tratado de Não-Proliferação Nuclear (1968), leonino em sua origem, deixando 

inatingíveis as grandes potências, foram assinados por países economicamente fracos, 

mediante pressão exercida pelos países que se reservaram a prerrogativa de produzir armas 

atômicas, não foi assinado pelo Paquistão nem pela Índia. Em tempos recentes, (1995), a 

França repetiu no atol de Mururoa experiências nucleares, o que está vedado pelo Partial Test-

BAN Treaty (PTBT) em 1963 e pelo Comprehensive Test-BAN Treaty (CTBT) em 1996, aos 

demais países, sem que contra a França qualquer medida coercitiva fosse expedida por órgão 

internacional. 

Tais fatos demonstram que as normas de Direito Internacional Público, não 

passam de convenções pactícias, importantes pela sua influência moral e ainda pela 

oportunidade de exercer influxo pedagógico, como manifestação das aspirações eirênicas da 

humanidade. 

 Diante dessa realidade, observou J. F. REZEK que dificilmente se poderiam 

aplicar hoje, sanções a qualquer daqueles cinco Estados que detêm o poder de veto no 

Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas827. Confirmando a observação 

supra, lembra Margarida CANTARELLI que o julgamento promovido pelo Tribunal de 

Bertrand Russel, em Estocolmo, condenando a política norte-americana no Sudeste Asiático e 

                                                 
827 José Francisco REZEK. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1996,  p.3. 
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considerando os dirigentes dos Estados Unidos culpados de crimes de guerra, teve apenas 

efeito moral, sem maiores conseqüências jurídicas828.  

Poder-se-á argüir  que da instituição do Tribunal de Nuremberg que julgou e 

condenou os alemães acusados por crimes de guerra e contra a humanidade, bem como da 

criação do Tribunal de Tóquio, que julgou e condenou os japoneses acusados de crimes 

análogos cometidos na Guerra do Japão, se possa legitimamente inferir que seja o indivíduo 

sujeito e destinatário do Direito Internacional Público. 

Na verdade, tanto um como outro dos Tribunais criados pelos países aliados, 

vencedores da II Grande Guerra passaram à história como uma demonstração de que aos 

vencedores o arbítrio, aos vencidos a capitulação. Vae victis!  Como se sabe toda guerra é suja 

e em toda guerra atrocidades são cometidas de lado a lado. Sem dúvida já antes da guerra 

declarada os nazistas perpetraram crimes hediondos contra judeus e outros dissidentes da  

política do nacional socialismo. Entretanto, nenhum interesse houve para se averiguar os 

crimes cometidos do lado de Stalin desde que invadiu a Polônia em 1939, ou mesmo, do lado 

dos vencedores. 

Lembra Selma Regina ARAGÃO829 que entre13 e15 de fevereiro de 1945, 

milhares de bombardeiros ingleses e americanos lançaram 9.900 bombas explosivas e 670.000 

bombas incendiárias sobre Dresden, uma cidade onde não se localizava nenhum aparato 

militar. Mais de 250.000 pessoas foram mortas, e o mais grave: de tal feito não resultou 

qualquer mudança no curso da guerra, que já estava decidida em favor dos aliados. No dia 5 

de agosto de 1945 o bombardeiro B-59 americano, batizado de Enola Gay lançou sobre 

Hiroshima (Japão) uma bomba atômica apelidada de Little Boy. Mais de 130.000 pessoas 

morreram. No dia 9 de agosto uma segunda bomba atômica foi lançada sobre a cidade 

japonesa de Nagasaki, fazendo mais de 75.000 vítimas. Nessa altura, já derrotados, 

dispunham-se os japoneses a capitular, sendo inteiramente dispensável semelhante 

bombardeio. O bombardeio do Monte Cassino, pelas tropas anglo-americanas, entre Janeiro e 

maio de 1944, onde existia uma das mais ricas bibliotecas, com inestimável acervo de obras 

dos primeiros séculos do cristianismo, não oferecia qualquer razão estratégica.  Nenhuma 

                                                 
828 Margarida de Oliveira CANTARELLI. Da Territorialidade à Transnacionalidade – A desterritorialização 
da jurisdição penal.  Tese apresentada na  Faculdade de Direito do Recife (UFPE), para obtenção do grau de 
Doutorado. Ano 2000, p. 232. 

829 Selma Regina ARAGÃO. Direitos Humanos na Ordem Mundial. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, 
p.85. 
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espécie de julgamento internacional foi promovido destinado a punir os responsáveis por tais 

crimes.  

A mesma argüição poder-se-á inferir da criação do Tribunal Internacional Penal, 

destinado a punir as pessoas agentes de crimes  contra a humanidade. De maneira idêntica se 

poderá argüir que somente os indivíduos pertencentes a países que assinaram e ratificaram o 

tratado estarão sujeitos à jurisdição do Tribunal. Daí porque até o presente dele não quiseram 

participar nem os Estados Unidos nem Israel.  

Na ótica de nossa tese, não existe direito que não seja humano, pois, sustentamos 

que o direito, sendo uma propriedade do existir humano, só entre homens pode existir direito. 

Coerente com nosso ponto de vista, dizia HERMOGENIANO: Para beneficiar os homens é 

que foi constituído todo direito. 

Entretanto, não ignora a tese que por direitos humanos se entende  categoria 

específica de fins existenciais que, consoante a ótica de grande parte dos Estados vinculados à 

comunidade internacional, os governantes  têm o dever de tutelar. Se a respeito dessa 

categoria de fins existenciais se admite que sejam devidos ao homem pela sua condição 

humana, algo como o conceito de direitos naturais devidos ao homem por ter saído do estado 

de natureza – consoante a explicação contratualista – e formado a sociedade ou, mesmo, 

porque considerados pelo diploma constitucional como superiores hierarquicamente aos 

demais direitos subjetivos, tal divergência teórica não altera o núcleo de inteligibilidade dos 

chamados direito humanos como um quid juris, a que corresponde esse aspecto da realidade 

jurídica. 

Há os que entendem como sinônimos as expressões direitos humanos, direitos 

naturais, direitos fundamentais, direitos civis, direitos individuais ou liberdades públicas, 

consoante adverte Nadia ARAUJO e Inês da Matta ANDREIUOLO830. 

Foi o Papa Pio XII que, na radiomensagem do Natal de 1942, em plena guerra 

mundial,  introduziu  a expressão “direitos fundamentais” como atributos da pessoa831, dela se 

 

                                                 
830 Nadia ARAUJO e Inês da Matta ANDREIUOLO. A Internacionalização dos Tratados e os Direitos 
Humanos. In Os Direitos Humanos e o Direito Internacional. Organizadores: Carlos Eduardo de Abreu  
BOUCAULT. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.65. 
831 “Le droits fondamentaux sont formulés comme des attributs de la personne. Ils ont été enumerés une premier 
fois par Pio XII (Noel 1942). Ph.ANDRÉ-VINCENT. Le fondement du Droit et la Religion d´après les 
Documents Pontificaux contemporains.  In Archives de Philosophie du Droit. Tome XVIII – Dimensions 
Religieuses du Droit et notamment sur l´apport de Saint Thomas d´Aquin. Paris: Sirey, 19773, p. 160. 
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utilizando posteriormente  João XXIII832 e o Concílio Vaticano II833. 

Outros, como Ingo Wolfgang SARLET, consideram tais termos como anacrônicos 

e de certa forma divorciados do estágio atual de evolução dos direitos fundamentais834. 

Destarte,  a expressão “direitos humanos” guardaria – ainda na teorização do citado autor – 

relação com os documentos de Direito Internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas 

que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com 

determinada ordem constitucional, e que, aspiram à validade universal, para todos os povos e 

todos os tempos, revelando  caráter supranacional835. Dir-se-ia, dentro dessa ótica positivista 

ou, melhor, legalista, que os direitos humanos nascem e morrem com as Constituições. Nada 

impede que também se diga que carregam a mesma precariedade das ideologias e do 

oportunismos internacionalistas. 

Em abono dessa nossa opinião, transcrevemos a explicação dada por Fábio 

Konder COMPARATO, a respeito da circunstância de que, numa mesma data 16 de 

dezembro de 1966, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou dois pactos internacionais 

de direitos humanos, a saber, o Pacto Internacional sobre direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional sobre direitos Econômicos: 

 A elaboração de dois tratados e não de um só, compreendendo o conjunto 
dos direitos humanos segundo o modelo da Declaração Universal de 1948, 
foi o resultado de um compromisso diplomático. As potências ocidentais 
insistiam no reconhecimento não só das liberdades individuais clássicas, 
protetoras da pessoa humana contra os abusos e interferências dos órgãos 
estatais na vida privada. Já os países do bloco comunista e os jovens países 
africanos preferiam pôr em destaque os direitos sociais e econômicos, que 
têm por objeto políticas públicas de apoio aos grupos ou classes 
desfavorecidas, deixando na sombra as liberdades individuais. Decidiu-se 
por isso, separar essas duas séries de direitos em tratados distintos, 
limitando-se a atuação fiscalizadora do Comitê de direitos Humanos 
unicamente aos direitos civis e políticos, e declarando-se que os direitos que 
têm por objeto programas de ação estatal seriam realizados 
progressivamente, “até o máximo dos recursos disponíveis” de cada 
Estado836. 

                                                 
832 Cf. de JOÃO XXIII.  Encíclica  Pacem in Terris. 
833 CONCÍLIO VATICANO VII. Constitutio Gaudium et Spes (1965) Cf. de Frei Frederico Vier,ºF.M 
Compêndio do Vatciano II. Constituições Decretos Declarações 19a edição. Introdução e Índice Analítico de 
Frei Boaventuira Klopenburg, O. F.M. Petrópolis: Vozes, 1987, n.291. 

834 Ingo Wolfgang SARLET.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2a Edição revista e atualizada. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora,2001, p. 32.  

835 Idem ibidem, p. 33. 
836 Fábio Konder COMPARATO. A afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2a edição. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001, p. 278.  
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Efetivamente, se direitos fundamentais são os que a Constituição como tais 

constitui e declara, verossímil se afigura a advertência de Fábio Konder COMPARATO837, no 

sentido de que irrecusável se torna admitir que o mesmo Estado também pode suprimi-los ou 

alterar de tal maneira o seu conteúdo a ponto de torná-los irreconhecíveis. 

Admitido pelos internacionalistas que os direitos humanos estão acima e 

anteriores ao Estado e que são inerentes à pessoa humana, e admitido também que sua 

eficácia apenas se verifica quando são recepcionados pelo ordenamento jurídico de cada 

Estado, entendem-se melhor as vacilações de certos Estados em ratificar integralmente as 

Convenções e os Pactos concernentes aos direitos humanos. 

Conseqüentemente, antes que ocorra a internacionalização dos direitos Humanos 

situam-se eles no plano da ordem normativa da moral internacional, e em virtude de tal 

condicionamento, a sua catalogação estará sujeita a um mais perfeito ou menos perfeito 

entendimento do que possa constituir a dignidade da pessoa humana. Disto é confirmação o 

que já alegamos acima que, enquanto as declarações constantes dos Pacto Civil dos Direitos 

Humanos (1966) admite a pena de morte e a prisão perpétua, tais penas são proscritas do 

ordenamento brasileiro. Enquanto o Pacto de São José da Costa Rica proscreve a prisão por 

dívida, a constituição brasileira prescreve a prisão do depositário infiel. A questão lógica e 

axiológica aí está: Qual dos dois ordenamentos está mais em consonância com a dignidade da 

pessoa humana? 

Há um outro aspecto que torna inconciliável a idéia de direitos Humanos como 

um direito ao lado ou acima do direito: definir o sujeito passivo do dever de adimplir os 

direitos humanos. Vem já dos romanos o brocardo: jus et obligatio correlata sunt. Equivale 

dizer só há direito onde há um sujeito vinculado ao dever de dar ao titular aquilo que lhe é 

devido, por qualquer título de direito. 

Declarar que toda pessoa tem direito à educação, à participação nos negócios do 

Estado, a um salário suficiente para atender às necessidades vitais  básicas e às da família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social, sem declarar a quem corresponde o dever do adimplemento de tais direitos, em sua 

exata dimensão, e a respectiva sanção para os responsáveis é justificar o dilema de 

                                                 
837 Fábio Konder COMPARATO. A afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2a edição. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001, p.56. 
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JHERING838: “o direito sem força  é uma palavra sem sentido. Só a força realiza as normas do 

direito”, confirmado pela observação de PASCAL839: a justiça sem a força é impotente e a 

força sem a justiça é tirânica. 

A tese entende que  o homem só tem direito quando um bem, considerado pela 

consciência coletiva como condicionamento de perfectibilização está tutelado e revestido pela 

força coercitiva do Poder social, daí resultando que, só é direito algo que lhe é devido como 

seu e que deve ser recolhido, decidido, prestado, atendido pela conduta de um alguém, 

marcado pelo dever de fazê-lo. Neste sentido se pode aceitar a explicação do direito subjetivo 

como um direito reflexo do dever imposto pelo direito objetivo, dada a relação de causalidade  

advinda pela ocorrência do fato normado como gerador de obrigação. Dos romanos 

aprendemos que não existe direito quando se ignora o correspondente devedor jus et obligatio 

correlata sunt. 

Tal correlação não se verifica sempre nas normas declarativas de direitos 

humanos. A respeito dessa lacuna no que se verifica na ordem normativa dos direitos 

humanos, justificam-se os seguintes questionamentos:  

Será que tem sentido dizer que todos têm acesso a um Tribunal Penal 

Internacional, quando as vítimas de tortura da guerra do Iraque ou da China, inacessível à 

fiscalização do Comitê Internacional dos direitos Humanos,  quando se não conhece o 

devedor ou, sendo conhecido, não existe possibilidade de obrigá-lo sob coação a impedir tal 

tratamento? Terá sentido dizer que tem direito a não sofrer castigos corporais na Tailândia ou 

nos países em que o Alcorão permite? Que sentido pode haver afirmar-se que todos têm 

direito a um salário que seja suficiente para atender às necessidade vitais básicas do 

trabalhador e da sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

transporte e previdência social, no Brasil, na China ou em Ruanda, se não se indica qual o 

devedor de tal obrigação?  

Entendemos por aí que os direitos humanos só existem quando o poder social 

prescreve, mediante coercibilidade, condutas limitativas do egoísmo das individualidades, 

respeitando o seu de cada um. Por outro lado não sendo evidentes todos os bens de que resulta 

a perfectibilização das pessoas, segue-se que, somente mediante lei nacional 

                                                 
838 Rudolf JHERING. Evolução do Direito. In Questões e Estudos de Direito. Liv. Progresso Editora 1955, 
p.211. 

839 Blaise PASCAL. Pensamentos. Texto Integral. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martim Claret, 2003, p.164, 
n.272 (268). 
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internacionalizando ou recepcionando os chamados direitos humanos, esses passarão a ter  

realizabilidade. Essa a conclusão a que foi levado  aceitar Fábio Konder COMPARATO:  

É irrecusável encontrar um fundamento para a vigência dos direitos 
Humanos além da organização estatal. Esse fundamento, em última 
instância, só pode ser a consciência ética coletiva, a convicção, longa e 
largamente estabelecida na comunidade, de que a dignidade da condição 
humana exige o respeito a certos bens ou valores em qualquer circunstância, 
ainda que não reconhecidos no ordenamento estatal, ou em documentos 
normativos internacionais840. 

 

8.5.1.4  Lex Mercatoria e Direito Internacional Privado. 

 

Entre os institutos jurídicos susceptíveis de enquadrarem-se na categoria do 

pluralismo jurídico, considera-se a lex mercatoria. Consoante avalia  Hermes Marcelo 

HUCK, o conceito de uma lex mercatoria exerce um fascínio sobre o internacionalista, ao 

mesmo tempo que  o comércio internacional, desvinculado das limitações impostas pelos 

direitos nacionais é um componente tentador841. 

Já no outono da Idade Média, costumes e usos vigentes entre comerciantes 

constituíam-se em verdadeiras normas para os integrantes da respectiva corporação, com seus 

tribunais e recursos, resultando da praxe inveterada daquelas associações comerciais,  aquilo 

que passou a se designar como jus mercatorum. 

Paulatinamente aqueles usos expandiram-se pela Itália a fora, merecendo o 

interesse de doutrinadores nos séculos XV a XVIII, penetraram na França, por meio do edito 

de Carlos IX, em 1563. Mais tarde corporificaram-se em Ordonnances do rei Luís XIV, a 

saber, Ordononnances sur le Commerce deTerre e as Ordonnances sur le Commerce de Mer.  

Se considerarmos que, já então, os usos do  jus mercatorum circunscreviam-se às 

corporações  de profissões específicas, por esse só aspecto, se anteciparia a conclusão de que 

não existia um direito ao lado do direito, no sentido próprio do pluralismo jurídico, e isso por 

dois motivos: primeiro, porque não se destinavam a regular o bem comum de toda uma 

sociedade perfeita, mas tão apenas interesses e relações sociais de determinada categoria – os 

                                                 
840 Fábio Konder COMPARATO. A afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2a edição. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001, p. 57. 

841 Hermes Marcelo HUCK.  Lex Mercatoria – Horizonte e Fronteiras do Comércio Internacional.  In Revista 
de Direito de São Paulo. V.87.1992, Jan-Dez. pp.213-235. 
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comerciantes842; e, em segundo lugar, porque em conseqüência, faltava-lhes a tutela da 

politicidade, precisamente, a força coercitiva do poder incontrastável do Estado. 

A dinamicidade vertiginosa que a tecnologia, aplicada aos meios de transporte e 

aos veículos de comunicação, a partir da segunda metade do  século XX, trouxe às relações 

comerciais entre nações diversas, deu origem à aspiração por se encontrarem mecanismos 

negociais, capazes de regular as relações comerciais entre os povos, com antecipação, e às 

vezes, com independência das decisões judiciais, oriundas dos órgãos de poder estatal. 

Uma seqüência  de  procedimentos, organismos, instituições dedicadas a 

atividades  de  natureza comercial verificou-se já no  século XIX e tudo dentro da categoria do 

que se chama “costumes internacionais”, lato sensu.  

O regime arbitral, que passou a ser  adotado, sobretudo a partir da segunda metade 

do século XX, tem sido invocado como fundamento de suas decisões, com freqüência maior  

do que mesmo a lei estatal. Esse sistema de normatividade deu nascimento ao instituto 

normativo que, a partir do ano de 1960, passou a se designar de lex mercatoria. 

A lex mercatoria foi definida por Irineu STRENGER843, como sendo um conjunto 

de procedimentos que possibilita  soluções adequadas para as expectativas do comércio 

internacional, sem conexões necessárias com os sistemas nacionais e de forma juridicamente 

eficaz. Para GOLDMAN844, a lex mercatoria  é constituída de normas resultantes da 

autonomia da vontade, que emanciparam os contratos das ordens jurídicas nacionais, 

formando um corpo autônomo de direito. 

 A própria “Convenção das Nações Unidas sobre a Venda Internacional de 

Mercadoria” fez  alusão clara à lex mercatoria, ao estabelecer, em seu artigo 9o, que  “as 

partes estão vinculadas pelos usos aos quais tiverem consentido e pelos costumes que forem 

estabelecidos entre si”845.  

                                                 
842 A se aceitar a informação de GUTTERIDGE, o próprio jus mercatorum  ou  merchant law  do ocaso da 
idade média não passava de um plexo de usos, impostos pelos comerciantes italianos que ocupavam uma posição 
de superioridade sobre os outros. H.C.GUTTERIDGE.  Le Droit Comparé – Introduction à la méthode 
comparative dans la récherce juridique et l´étude du Droit trad. sous lsa direction de Réné David. Paris: 
L.G.J.D, 1953, p.33. 

843 Irineu STRENGER. Direito Internacional e Lex Mercatoria. Prefácio do Prof. Fábio Konder Comparato. 
São Paulo: Editora LTr, 1996, p. 99. 

844 Berthold GOLDMAN.  Frontiers du droit et lex mercatoria, In Archives de Philosophie du Droit (Le Droit 
Subjectif en Question). Paris: Sirey, 1964, pp.177 e192. 

845 Tratados Internacionais. Organização de Georgenor de Souza Franco Filho. São Paulo LTr  biblioteca 
básica. 1999, p.125. 
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Justificando a excepcional vantagem da lex mercatoria no sentido de dinamizar o 

comércio internacional, enfatiza STRENGER846 que o importante é a adesão voluntária de 

praticamente todos os comerciantes às disposições das Règles et Usances Relatives aux 

Credits Documentaires, com participação de todos os bancos, tornando-se essa conjugação 

uma verdadeira crença jurídica, dotada dos mesmos elementos relativos à autoridade pública, 

pois, mesmo sabendo os comerciantes que poderiam descartar-se de sua aplicação, não o 

fazem, porque entendem que não há meio melhor de garantir seus negócios.    

Em afirmando que a lex mercatoria tem a natureza de um “processo”, cujas 

estruturas vêm sendo montadas em diversas fases, STRENGER deixa patente que a lex 

mercatoria é, na verdade, uma das variegadas subespécies do pluralismo jurídico, possuindo a 

natureza de um verdadeiro direito in fieri847.  

Para entender melhor  a analogia estabelecida por STRENGER entre a natureza 

normativa da lex mercatoria e a de um processo, podemos identificá-la com a norma 

consuetudinária internacional,  numa primeira fase de sua origem embrionária. Efetivamente, 

na formação do costume internacional – aqui nos reportamos a considerações feitas em 

trabalho anterior848 – consideramos válido distinguirem-se dois momentos, a saber: o costume 

constituído e cristalizado, uma vez ultrapassado o derradeiro estágio de evolução daquela 

consciência comum,  que era apenas uma opinio juris et necessitatis,  – o costume in facto 

esse – e, de outro lado, o costume in fieri, em formação, no evoluir de um consenso em torno 

de determinados valores e na continuidade de condutas singulares, intuídas como 

“simplesmente devidas”.  

  Em comparando a lex mercatoria a um processo, STRENGER nivelou-a com 

o conceito de costume internacional in fieri, exatamente no estágio do evoluir daquela praxe 

qualificada, apenas, de opinio juris et necessitatis. Ora, o costume internacional, que o 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no seu artigo 38, considera como fonte de Direito 

Internacional849, corresponde àquela prática geral, que já  atingiu a própria resultância do 

evoluir, fenomenalizando-se como uma verdadeira certitudo juris, e não ao costume in fieri, 

atuando ainda no estágio de evoluir daquela praxe que oferece, apenas, uma opinio  juris.   

                                                 
846  Irineu STRENGER. Ibidem, p.125. 

847 Irineu STRENGER. Direito Internacional e Lex Mercatoria. Prefácio do Prof. Fábio Konder Comparato. 
São Paulo: Editora LTr, 1996, p. 124. 

848  Elcias Ferreira da COSTA. Efetividade e Costume Internacional.  In SYMPOSIUM, v.27, No 1. Recife, 
1985, p.77. 
849 “La Cour applique: 1º.....(ommissis; 2o  La coutume internationnelle, comme preuve d´une pratique générale 
acceptée comme étant de Droit”. 
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Na questão sobre a natureza normativa da lex mercatoria  o conceito e o instituto 

da autonomia da vontade é considerado por STRENGER como o maior sustentáculo da lex 

mercatoria. 

No ensinamento de Veronique RANOUIL, em Direito Internacional850, por 

autonomia da vontade se entende aquela regra que permite às partes escolherem a legislação 

que regerá o contrato, tornando-se a vontade das partes, em matéria contratual uma fonte de 

direito. 

A diferença conceitual da  expressão autonomia da vontade foi destacada por 

Nadia ARAUJO851, conforme o seu emprego ocorra em se tratando de matérias de direito 

interno ou matérias de Direito Internacional. Na ordem interna, descreveu adequadamente 

Renato SCOGNOMIGLIO: 

Quando se fala em autonomia privada, faz-se referência às hipóteses em que 
os particulares são autorizados a disciplinarem por si mesmos, as próprias 
relações, atribuindo-se uma esfera de interesse e um poder de iniciativa para 
a regulamentação das mesmas852.  

É o poder reconhecido pela ordem jurídica aos indivíduos de criar situações 

jurídicas. Já na esfera do Direito Internacional, a mesma expressão significa a liberdade 

reconhecida “às partes de escolherem outro sistema jurídico para regular o contrato”. 

O Decreto-lei n. 4.657, de 4/09/1942, que constitui a Lei de Introdução do Código 

de direito Civil, estabelece que: 

Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se 

constituem. 

                                                 
850  “Dans la littérature de droit international, en revanche, on ne relève qu’une seule application de la théorie de 
l’autonomie de la volonté: les auteurs ont longtemps soutenu que les parties pouvaient choisir la législation du 
contrat, usant par là d’une volonté créatrice de droit”. Veronique RANOUIL. L´Autonomie de la Volonté – 
Naissance et évolution d´un Concept. Préface de J.-Ph. Lévy.Paris: Presses Universitaires de France.1980. 
Informa a autora citada que a expressão “autonomia da vontade” foi, pela primeira vez empregada neste sentido 
por WEISS em 1886, no Traîté Élémentaire de Droit International.  Na esfera do Mercosul,  informa Nadia  
ARAÚJO (Contratos Internacionais – Autonomia da Vontade. Mercosul e Convenções Internacionais.  2a ed. 
Revista e aumentada com a Jurisprudência Brasileira.Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar. 2000 p. 59 ) que, à 
exceção do Brasil, os demais comparsas adotaram o princípio da autonomia da vontade. – A mesma autonomia 
da vontade conota significado diverso quando usado pelos civilistas, como pressuposto do negócio jurídico. 
Sobre o tema tratamos em O Negócio Jurídico, In  Revista da Faculdade de Caruaru. Anos XIX e XX, no 14. 
Caruaru (PE) 1983, pp.107-142. 

851 Nádia ARAÚJO. Contratos Internacionais – Autonomia da Vontade. Mercosul e Convenções 
Internacionais.  2a ed. Revista e aumentada com a Jurisprudência Brasileira.Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar. 
2000, p.43. 
852 : “Quando si parla di autonomia negoziale, si há risguardo all´ipotesi in cui i singoli siano autorizzati a 
disciplinare da se, i propri rapporti, attribuendosi ad essi una sfera di interessi ed un potere di iniziativa per la 
regolamentazione degli stessi”. Renato SCOGNOMIGLIO. Contributo alla Teoria del Negozio Giuridico. 
Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene. 1956, p.99. 
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§ 1o Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma 

essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira 

quanto aos requisitos extrínsecos ao ato. 

§ 2o  a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que 

residir o proponente. 

Evolução se observou no direito brasileiro, com a aprovação da Lei n. 9.307, de 

23/09/96, autorizando às partes de um negócio jurídico valerem-se da arbitragem, podendo, na 

hipótese, escolher livremente as regras que serão aplicadas, desde que – eis a condição – não 

violem os bons costumes e a ordem  pública, e que o processo de arbitragem seja regido com 

base, não só nos princípios gerais do direito, como também nos usos e costumes e nas regras 

internacionais. Entretanto, a opção pela lei que deverá reger as partes estará condicionada – 

assim estabelece a lei nacional,–  a que as partes tenham, no contrato originário, estipulado 

por escrito cláusula compromissória853. 

Por esse aspecto, a indicação da autonomia da vontade como um dos lastros sobre 

que se fundamentaria a juridicidade da lex mercatoria perde qualquer  força probatória; 

primeiro, porque por esse princípio apenas se devolve às partes “escolherem”, e não, 

“substituírem” a lei nacional que deverá disciplinar o negócio jurídico; e em segundo lugar, 

porque tal opção  quanto à lei a se aplicar, também essa opção não decorre de algum direito 

supranacional ou mesmo natural, e sim como uma decorrência de decisão legislativa de cada 

Estado. No caso do Brasil, –como se considerou acima – a escolha da lei aplicável a um 

contrato internacional, nos moldes reconhecidos atualmente na comunidade internacional, não  

encontra amparo, nem na legislação nem na jurisprudência. 

Referindo-se à lei brasileira n. 9.307/96, que facultou às partes incluírem no 

contrato uma cláusula de arbitragem, pela qual podem estipular a lei aplicável, observa Nadia 

ARAUJO que as decisões arbitrais são consideradas como uma das manifestações da lex 

mercatoria, já que os árbitros não estão adstritos à utilização de um único direito nacional. E 

acrescenta: 

                                                 
853 Lei n 9.307/96: 

 Art. 3o . As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante 
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 

Art. 4o . A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 

§ 1 A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato 
ou em documento apartado que a ele se refira. 
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Neste sentido a lei brasileira de arbitragem inova, ao incorporar a lex 
mercatoria, no sentido compreendido pelo Direito do Comércio 
Internacional, ao sistema jurídico interno, permitindo expressamente sua 
aplicação em arbitragens aqui realizadas, sejam elas internas ou 
internacionais854. 

Entretanto, não se pode esquecer que a sentença do  julgamento arbitral não faz 

coisa julgada, estando – consoante previsto no art. 39 da mesma Lei n. 9.307/96 – passível de 

não homologação pelo Supremo Tribunal Federal, sempre que o litígio não esteja, a juízo 

daquela Suprema Corte, previsto pelas leis brasileiras como suscetível de solução arbitral ou 

se a decisão arbitral colidir com a ordem pública nacional855. 

Precisamente essa é a especificidade do Direito Internacional Privado, um direito 

que regulamenta a vida social das pessoas privadas, quando implicadas por relações surgidas 

na esfera da ordem internacional, indicando, através da utilização de uma norma indireta, 

designada de “regra de conexão”, qual a lei aplicável para a solução de questões de direito que 

envolvem um conflito de leis856. 

Entretanto, uma barreira se ergue perante as normas de conexão, indicadas pelo 

Direito Internacional Privado, a saber, quando no caso concreto está implicada a “ordem 

pública” de um dos  sistemas nacionais em conflito. Razão pela qual se tem convencionado 

que o chamado Direito Internacional Privado nem é internacional nem é privado, mas um 

ramo do Direito Público Interno. 

Na  Lei de Introdução do Código Civil brasileiro lê-se: 

Art. 17. As leis, atos e sentenças de  outro país, bem como quaisquer 
declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a 
soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes857. 

No que concerne ao polêmico sentido de “ordem pública” em Direito 

Internacional Privado, definiu-a Wilson de Souza Campos BATALHA  nos seguintes termos: 

                                                 
854 Nadia ARAUJO, Contratos Internacionais. Autonomia da Vontade, Mercosul e Convenções Internacionais. 
Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2000, p.21. 
855 Lei n. 9.307/95: 
 Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral 
estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que : 
 I – segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem; 
 II – a decisão ofende a ordem pública nacional. 

856 Nadia ARAUJO. Ibidem, p. 131. Cf. também Wilson de Souza Campos BATALHA. Tratado Elementar de 
Direito Internacional Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais Editora Ltda.1961, 2 volumes. 
857 Decreto-Lei n. 4.657 de 4 de setembro de 1942. In Vademecum  Universitário do Direito. Marcus Claudio 
Aquavia. São Paulo: Jurídica Brasileira. 
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Os supremos critérios morais, religiosos, políticos, sociais e econômicos 
que formam um conjunto de estimativas fundamentais que, devidamente 
ponderadas e apreciadas pelo juiz, cortam efeitos à incidência de leis 
estrangeiras, mesmo que tal incidência devesse ocorrer por força de outros 
princípios ou critérios de caráter jurídico858. 

Corroborando o que afirmamos acima, observa Nadia ARAUJO que há uma 

tendência universal, no sentido de se estabelecerem, mediante convenções internacionais, um 

sistema legislativo uniforme, no qual todos os Estados convencionantes encontrem as normas 

uniformes de conflito de leis, de sorte a promover uma certeza jurídica, necessária ao bom 

andamento dos negócios e contratos internacionais. 

Uniformizar não um direito contratual material, porém, um plexo de normas que 

regulem os conflitos entre leis de Estados diferentes, no que atinem aos contratos 

internacionais tem sido objeto das diversas Convenções sobre Direito Internacional Privado. E 

aí reponta, sem dúvida, oportunidade de aplicação do princípio da autonomia da vontade. 

A Convenção de Haia “Sobre a Lei Aplicável às Vendas de Caráter Internacional 

de Objetos Móveis,” finalizada em 1955, reunida por deliberação da Conferência de Haia de 

Direito Internacional Privado, estabeleceu em seu artigo 2o, § 1o, que “a venda é regida pela 

lei interna do país designado pelas partes contratantes”. 

Na “Convenção para a Compra e Venda Internacional de Mercadorias,” celebrada 

em Viena, em 1980 (vigente desde 1988 em 37 países), ficou estabelecido, pelo seu artigo 6o, 

que “[...] as partes podem excluir da aplicação, da presente Convenção, ou, sem prejuízo do 

disposto no artigo 12, derrogar qualquer das suas disposições ou modificar-lhes os defeitos”. 

 A Convenção de Roma (1980), que reuniu países da Comunidade Européia, 

pretendeu que os países convencionantes substituíssem as regras internas que regulavam a lei 

aplicável aos contratos internacionais em cada um dos Estados. Por aquela Convenção foi 

reconhecida às partes contratantes a faculdade de “determinar a lei aplicável”. Estabeleceu-se, 

conseqüentemente, que haveria uma escolha relativamente ao Direito Internacional Privado, e 

não a alguma lei  não-estatal, como seriam os “Princípios do Instituto para Unificação do 

Direito Privado  (UNIDROIT)”859. A escolha a que se referiu a Convenção deveria ser feita 

entre leis e leis, e não entre usos e usos, ou costumes e costumes. 

                                                 
858 Wilson de Souza Campos BATALHA. Tratado Elementar de Direito Internacional Privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais Editora Ltda. 1961, p.435. 

859  O Instituto  para a Unificação do Direito Privado – UNIDROIT – foi criado em 1926, pela Liga das Nações, 
com a finalidade de preparar gradualmente a adaptação, por diversos Estados, de uma legislação de direito civil 
uniforme. 
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No mesmo tom, a “Convenção Interamericana sobre o direito Aplicável aos 

Contratos Internacionais” – CIDIP V – realizada em 1994, na cidade do México, inicia seu 

artigo 1o fixando que “esta convenção determina o direito aplicável aos costumes 

internacionais”  e facultando  que, além da escolha do “direito aplicável” (sic), aplique-se 

também a lex mercatoria860.  

A recepção da lex mercatoria pelo direito brasileiro, através da lei de arbitragem 

n. 9.307/96 corrobora a nossa posição no sentido de que não há um direito supranacional ou 

metanacional ou transnacional, e sim, que todo ordenamento jurídico é nacional e, somente 

quando o ordenamento jurídico, mediante exercício do poder jurídico nacional, der recepção 

aos usos da lex mercatoria, alcança esta o status  de juridicidade, visto que agora, e só a partir 

de agora, os beneficiados por ela passam a usufruir da tutela da incontrastabilidade, privativa 

da força pública estatal. 

 

                                                 
860 Convenção interamericana sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais (Aprovada na CIDIP-V, 
realizada de 14 a 19 de março de 1994 na Cidade do México): 

 Art. 1o Esta Convenção determina o direito aplicável aos contratos internacionais. 

 Arts.2o a 9o ............ ommissis 

 Art.10. Além do disposto nos artigos anteriores, aplicar-se-ão, quando pertinente, as normas, costumes e 
princípios do direito comercial internacional, bem como os usos e práticas comerciais de aceitação geral, com a 
finalidade de assegurar as exigências impostas pela justiça e a equidade na solução do caso concreto. 
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CAPÍTULO 9 

 

DIREITO NATURAL VERSUS DIREITO POSITIVO 

 

Mesmo quando provisoriamente se convenha na pacífica 
coexistência de, pelo menos, dois sentidos distintos da 
palavra Direito Natural e Positivo,  o esforço do 
pensamento filosófico-jurídico terá que dirigir-se a 
formular intelectualmente com simplicidade e clareza a 
profunda unidade, na qual uma e outra forma do jurídico 
se entrelaçam861.  

O problema do fundamento do direito está, pois, ligado 
ao do Direito Natural, visto como, com  esta expressão, 
se admite a existência de algo irredutível ao direito 
historicamente positivado862.  

Não posso duvidar que exista o Direito Natural; que ele 
lá está por toda parte em redor de mim, escondido no 
âmago das coisas ou talvez mesmo nesta natureza, cuja 
manifestações diversas são percebidas com meus 
sentidos; todavia sou incapaz de discerni-lo com 
certeza863. 

Intermitentemente no decurso dos últimos 2500 anos tem 
aparecido a idéia de Direito Natural, de uma ou de outra 
forma, como uma expressão da procura por um ideal 
mais elevado do Direito Positivo, depois de ter sido, de 
quando em quando, rejeitado e escarnecido?864 

Toda a tradição do pensamento jurídico ocidental é 
dominada pela distinção entre Direito Positivo e Direito 
Natural, embora a designação Direito Positivo seja 
relativamente recente865.  

A experiência histórica, especialmente a mais recente, 
ensina, entre outras coisas, que nenhuma ordenação 
jurídica pode durar muito tempo quando contrariar, 
irredutivelmente, os princípios essenciais de  
Direito Natural, de forma que este último pode 

                                                 
861  . L.Legaz y LACAMBRA. Filosofia del Derecho. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1962, p.313. 
862 M.REALE. Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Saraiva, 1983,  p. 590. 
863 Edmond PICARD.“Je ne puis douter que le droit naturel existe; qu’il est lá, partout autour de moi, caché au 
fond des choses, ou peut-être même réalisé dans cette nature dont mes sens perçoivent les manifestations 
diverses; mais je suis incapable de le discerner avec certitude”. Edmond Picard Essai sur la certitude dans le 
droit naturel.In S. Goyard-Fabre Les Grandes Questions de la Philosophie du Droit p.49.  
864 “Aigain and aigain, in the course of  the last 2500 years the idea of natural law has appeared, in some form 
or other, as an expression of the search for an ideal higher than positive law, after having rejected and derided in 
the interval . W. Friedman, Legal Theory, London, Stevens & Sons. 1967, p. 95. 
865 Noberto BOBBIO. O Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito. Coleção Elementos do Direito. 
São Paulo: Icone Editora, 1996, p.15. 
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aparecer como um limite válido e eficaz aos eventuais 
desvios do Direito Positivo866. 

 

9.1 Delimitação conceitual dos termos da controvérsia 

 

O tema Direito Natural, presente em todo trabalho sobre filosofia do direito não 

poderia ficar alheio à nossa tese, embora o autor considere um falso problema, sobre tudo 

porque a aceitação da existência de um Direito Natural constituiria uma à objeção à unicidade 

do direito, consoante vimos defendendo. As citações referidas em epígrafe bastam  para 

enfatizar a importância que o tema ocupa nessa matéria. 

A questão costuma ser posta nos seguintes termos: há um direito que vale, que 

produz efeitos e que se faz sentir nas relações entre os homens; é o direito emanado do Estado 

e pelo Estado assegurado. E há um outro direito, este não emanado do Estado, mas da própria 

natureza do homem; o conhecimento de tal direito é –  segundo uma corrente racionalista, que 

se costuma dizer jusnaturalista, racional ou antropológica – deduzido a priori da própria 

razão, e, segundo uma outra corrente, de inspiração aristotélico-cristã, designado também 

jusnaturalismo teologal ou metafísico867 – o conhecimento de tal direito é obtido mediante 

processo cognitivo  por indução da experiência empírica.  

Estamos convencidos de que, tal como ocorre com outras expressões consagradas 

pela ciência jurídica, também essa dicotomia tem derivado de um problema de natureza 

analógica. Na verdade, a dicotomia resulta do fato de uma e outra das posições antagônicas – 

a que patrocina a existência de um Direito Natural e a que reconhece como único plano de 

direito, o Direito Positivo – terem por pressuposto uma redução da realidade jurídica ao 

conceito de lei ou norma.  

Sem dúvida, a expressão “Direito Positivo” induz à idéia de direito posto, e neste 

sentido já fora inclusive considerado por Santo Tomás868; e na antiguidade romana ULPIANO 

faz referência a um direito derivado da natureza e que é comum aos homens e aos animais, 

bem como a um direito, que é peculiar da razão natural e  que é igual em todos os povos – o 

                                                 
866 Paolo Biscaretti di RUFIA. Direito Constitucional – Instituições do Direito PúblicoSão Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1984, p.34. 

867 Cf. João Mauricio Adeodato. Legitimidade e Efetividade – no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária. p. 39 

868 Santo TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. II-II, Q. 57, art. 2º. 
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jus gentium – frente a outro direito constituído e que seria peculiar a cada povo – o jus civile 
869. 

 No que se refere ao conceito de Direito Positivo ou à positividade do direito – tal 

como outros preferem dizer – há os que identificam Direito Positivo e direito vigente, e há os 

que atribuem realidades diferentes a uma e outra designação, ou seja, para alguns, Direito 

Positivo é aquele que é vigente, porquanto rege efetivamente a convivência social num lugar e 

época determinados; para outros, porém, é Direito Positivo, tanto aquele que não tem efetiva 

aplicação atual (como é o caso das leis formalmente sancionadas, porém, que deixaram de ser 

aplicadas)870, como aquele que não tem vigência atualmente, mas já teve em épocas passadas, 

tal como se pode afirmar do direito romano. Nessa linha de opinião, escreveu Miguel REALE, 

que Direito Positivo se diz daquele que tem, que já teve ou está em vias de ter eficácia e 

vigência871. Já para outros, como Abelardo TORRÉ, a expressão “Direito Positivo” é 

pleonástica, pelo simples motivo de que o único direito é o positivo.  

Como se verifica das variantes, a expressão Direito Positivo carrega uma 

equivocidade, tributária, não da noção de direito, e sim, da noção de positivo872, o que tem 

favorecido à tendência para se considerar oportuno acabar com o emprego, cada vez mais 

equívoco, da expressão Direito Positivo873.  

Por outro lado, as distinções controvertidas, acima aludidas permitem verificar 

que, na perspectiva em que se coloca a controvérsia:  Direito Positivo versus Direito Natural, 

pela palavra direito entende-se - e isso ajuda muito a diagnosticar a equivocidade da questão - 

tão somente a norma ou conjunto de normas, não excluída a norma consuetudinária, enquanto 

aplicadas ou aplicáveis.   

No que concerne ao conceito de Direito Natural, encontramos duas vertentes e 

duas concepções divergentes: uma, conhecida mais pela designação de Escola do Direito da 

                                                 
869 “omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium iure utuntur: 
nam quid quisque populus ipse sibi constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi 
proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos 
peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur Ulpiano.  Inst. L.1,I (1,2). 

870 Abelardo TORRÉ. Introducción al Dxerecho. Buenos Aires: Editorial Perrot, 1965, p. 27, exemplifica com 
o duelo, que é por lei proibido, mas que se pratica sem que disso resulte sequer indiciamento processual; e 
poderíamos acrescentar o jogo do bicho, que proibido no Brasil, como contravenção penal, é publicamente 
praticado nos Estados do Nordeste, onde se mantém até associação para dar assistência aos cambistas. 

871  Miguel REALE. Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Saraiva, 1983,. p. 601. 

872 Alfred DUFORD. Droit naturel / droit positif In Archives de Philosophie do Droit. 1990, p. 68.  

873 Alfred DUFOUR, à página 97 do artigo supracitado,  inclui entre os que assumem tal posicionamento o 
jusfilósofo Paul  Amsleck  in L’Héritage Jusnaturaliste du Positivisme Juridique.  
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Natureza e das Gentes, nascida no século XVIII, por obra de filósofos racionalistas GRÓCIO 

(1583-1645)874, HOBBES (1588-1679)875 PUFENDORF (1632-1694)876, Christian 

WOLFF(1679-1754)877, LOCKE(1632-1704)878, ROUSSEAU879, KANT880, entre os mais 

destacados – e outra vertente, conhecida mais por Escola do Direito Natural, que foi 

difundida, sobretudo, pelos filósofos medievais de inspiração escolástica, embora 

influenciados também pelo pensamento platônico e, sobretudo, aristotélico881. Dessa corrente 

destacam-se como representantes, TOMÁS DE AQUINO, FRANCISO DE VITORIA (1492-

1546)882, FRANCISCO SUAREZ (1548-1617)883 e toda a tradição católica. Uma e outra 

posições divergentes têm sido confusamente designadas de jusnaturalistas. O jusfilósofo 

Paulo Ferreira da CUNHA designa uma e outra correntes de jusnaturalismo como Direito 

Natural clássico, ou, “realismo clássico” jusnaturalismo medievo e  Direito Natural moderno 

ou “jusracionalismo”884. Outros, como João Maurício ADEODATO,885 distinguem entre 

                                                 
874 Hugo GROCIO (Huig de GROOT) De Jure belli ac pacis. Acessível em 
http://gallica.bnf.fr/scripts/consultationtout.exe?o=n058022  disponível em 25.03.2004. 

875 Thomas HOBBES. De Cive.Elementos do Direito Natural e Político..Trad. Fernando Couto. Porto 
(Portugal): RÉSJURíDICA, s.d., p.102. 

876 Samuel, Barão von PUFENDORF. De Iure naturae et gentium. De officio hominis. Consoante informação 
de DEL VECCHIO. Lições de Filosofia do Direito.  Coimbra: Arménio Amado, Editor, 1959, p. 124)  
PUFENDORF desenvolve longamente a teoria do estado de natureza ( isto é, anterior à convivência política) no 
qual todos os homens eram livres e iguais, mas  por falta de garantias dos seus direitos, expostos a todos os 
vexames e enganos. Por isso tiveraam de se submeter a um soberano, criando o Estado. 

877 Christian, L.B. de WOLFF. Jus Gentium Methodo scientifica pertractatum in quo Jus Gentium Naturale ab 
eo quo voluntarii pactitii et consuetudinarii est, accurate distinguitur. Halae Magdeburgicae MDCCXLIX 
Prostat in Officina Libraria Rengeriana. Institutiones juris naturae et gentium  Jus Gentium acessivel in 
http://gallica.bnf.fr/scripts/consultationtout.exe?O=n093828 disponível em 2004.12.06. 
878 Jonh LOCKE. Segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros escritos. Ensaio sobre a origem, os limites e 
os fins verdadeiros do governo civil. Introdução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Pretópolis: Vozes. 
1994, p.84. 
879 Jean Jacques ROUSSEAU. Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da desigualdade entre os homens. 
Trad. de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural. 1999; Contrato Social ou princípio do Direito 
Político. Trad. de Pietro Nasseti. Texto integral. São Paulo:Martin Claret, 2003. 
880 Immanuel .KANT. Princípios Metafísicos del Derecho – Nota Preliminar de Francisco Ayala. Buenos 
Aires: Americale, 1943. 
881 No que concernne à influência platônica sobre os medievais, esclarece Hans WELZEL: ”La teoria platonica de 
las ideas, en tanto que teoria de contenidos  esenciales a priori del mundo, constituye el nervio teórico de toda 
teoría ideal iusnaturalista.” Introducción a la Filosofia del Derecho – Derecho natural y Justicia material;.Trad. 
del alemán por Felipe Gonzales Vicen. Madrid: Aguilar, 1977, p. 17. – Quanto a Aristóteles é conhecida a sua 
distinção entre o justo por natureza e o justo por convenção. Ética a Nicômaco Texto Integral Trad. Pietro 
Nasseti. São Paulo: Martin Claret, 2000, p. 117 (n.1134). 
882 Francisco de VITÓRIA. Derecho natural y de gentes. Buenos Aires: Emecé Editores, S.A. 1946. 
883 Francisco SUAREZ. De Legibus.-Liber Primus. In Opera Omnia. Editio Nona, A Carolo Berton, Tomus 
Quintus. Parisiis. Apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam ditorem. MDCCCLVI. 
884 Paulo Ferreira da CUNHA. Princípios de Direito – Introdução à Filosofia e Metodologia Jurídicas. Coleção 
Resjurídica, Porto: Editora Res. p. 19. 

885 João Maurício ADEODATO. Poder e Legitimidade – no rastro do pensammento de Hannah Arendt. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1989. 
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Direito Natural teológico e  Direito Natural antropológico e BOBBIO entre Direito Natural 

Medieval e Direito Natural Moderno886.  

 

9.2 Jusnaturalismo de inspiração racionalista 

 

O jusnaturalismo de inspiração racionalista pretende demonstrar, a partir de 

alguns princípios racionalmente elaborados887 – independentemente da experiência – um 

sistema completo, válido para todos os tempos e lugares, um código de razão, que não podia 

ser confirmado pela experiência. Na Parte Primeira do livro Jus Naturae Methodo scientifica 

Pertractatum, Christian WOLF888 se propunha demonstrar, a priori, como da própria natureza 

humana surgem  as obrigações e os direitos do homem, bem como os sólidos fundamentos de 

toda a filosofia moral e de todo o restante direito. Noutro livro, Institutiones juris naturae et 

gentium argumenta que “há um nexo constante entre todas as obrigações e direitos, de tal 

sorte que mediante um  continuado fio de raciocínio se possam deduzir um do outro, 

constituir um compacto de verdades conexas entre si, o que se denomina sistema”889. 

 Entre os pressupostos assumidos, impunha-se a hipótese de um estado de 

natureza – por alguns (HOBBES890   LOCKE891,) entendido como fato verdadeiramente 

                                                 
886 Norberto BOBBIO. Locke e o Direito Natural. Trad. Sérgio Bath. Revisão técnica Dourimar Nunes de 
Moura. Brasília: UnB. 1997, p. 44. 

887 “Jus naturale est dictatum rectae rationis indicans, actui alicui, ex eius convenientia vel inconvenientia cum 
ipsa natura rationali, inesse moralem turpitudinem aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae 
Deo talem actum vetari aur  praecipi”. GROCIO. De Jure belli ac pacis, capítulo III,§ 8º. 

888 “Pars Prima in qua obligationes et iura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur 
et totius philosophiae moralis omnisque iuris reliqui fundamenta solida iaciuntur” Christiani WOLFF. Acessível 
em hhtp://gallica.buf.fr/scriptis/consultationtout.exe?O=n093838. Disponível em 20/04/2004. 

889 “Constans nimirum omnium obligationum et iurium inter se nexus est, ut alia ex aliis deduci continuio 
ratiocinationis filo possint et veritatum inter se connexarum compaginem constituant, quod systema appelatur “ 
Institutiones iuris naturae et gentium” 1752. § 62. 

890 Para HOBBES – observa José Reinaldo LOPES – a necessidade comum da vida em sociedade é que torna 
possível sair do estado brutal de natureza. O Direito natural é um artefacto da razão para sair do estado de 
natureza. José Reinaldo Lopes As palavras e a lei. Direito, ordem e justiça na história do pensamento jurídico 
moderno. São Paulo: tese para o concurso de livre docência no Departamento de Filosofia do Direito e Teoria 
Geral do Direito, na Universidade de São Paulo, 2003. p.87. 

891 “O estado de natureza é regido por um direito natural que se impõe a todos, e com respeito à razão, que é 
este direito, toda a humanidade aprende que sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em 
sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus bens“. Jonh LOCKE. Segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros 
escritos. Ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Introdução de Magda Lopes e 
Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes. 1994 
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histórico, por outros, (ROUSSEAU892, DEL VECHIO893) apenas como hipótese dialética e 

que fora sucedido pelo advento da sociedade política – o Estado – mediante a celebração de 

um contrato social; em virtude do aludido contrato social, as vontades individuais teriam 

concordado em submeter-se a um poder público, daí surgindo os direitos adquiridos e o 

Direito Positivo894. A reminiscência da doutrina teológica de um  estado de inocência e 

santidade, em teria sido criado o primeiro homem, ao qual sucedera o estado de natureza 

decaída, estava no subconsciente desses pensadores, dos quais alguns, como 

PUFENDORF895, não conseguiram deslindar-se inteiramente da tradição escolástica. Todavia, 

adverte DEL VECHHIO896 que todos os escritores jusnaturalistas, PUFENDORF e LOCKE 

incluídos, oscilam entre os dois diversos significados. Christian WOLFF, no mesmo sentido 

diz que uma vez que as casas isoladamente não podem conseguir aquilo de que têm 

necessidade para viver bem, são levadas a fazer contratos entre si. Daí porque as cidades 

tiverem de ser constituídas mediante contrato entre os homens, visto que a finalidade da 

sociedade está na auto-suficiência de vida.897No que  diz respeito a John LOCKE, assevera 

Carl Joachim FRIEDRICH que o que queria dizer o filósofo da gloriosa Revolução, foi que o 

estado de natureza poderia ser o estado de perfeita liberdade, se os homens fossem na 

realidade aquilo que deveriam ser898. 

 

 

                                                 
892 “Achar uma forma de sociedade que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada 
sócio, e pela qual, unindo-se cada um a todos, não obedeça todavia senão a si mesmo e fique tão livre como 
antes. Tal é  o problema que resolve o contrato social”. Jean Jacques ROUSSEAU. Do Contrato Social  ou 
Princípios de Direito Político. São Paulo: Martin Claret 2003, p. 37. 
893 O próprio DEL VECCHIO admite que este valor hipotético manifesta-se claramente no pensamento de 
ROUSSEAU, o qual também não hesita em afirmar que o estado de natureza talvez nunca tenha existido muito 
embora acrescente ser necessário referir-se a este conceito. E no mesmo sentido se posicionam expressamente 
KANT e outros filósofos posteriores. Lições de filosofia do Direito. Coimbra: Armênio Amado, editor Suc. 
1959, v. II, parte sistemática, p.220. 
894 Observa BOBBIO,  em Locke e o Direito Natural. Trad. Sérgio Bath. Revisão técnica Dourimar Nunes de 
Moura. Brasília: UnB. 1997, na obra supra citada  (p. 169), que antes de HOBBES, não se desconhecida o 
conceito de estado de natureza, mas só HOBBES fez dele um elemento essencial do sistema. 
895 A observação, bastante verossimil, é de Hans WELZEL (Introduccion a la Filosofia del Derecho – Derecho 
Natural y Derecho material, Madrid:Aguilar, 1977, p.139) e, até certo ponto, assimilada por BOBBIO, na obra 
aqui citada, p.170. 
896 “Os jusnaturalistas seguem um método ambíguo e, por conseguinte, imperfeito. Dão forma de narrativa 
histórica a postulados de natureza ideal e não confirmam estes sem procurar qualquer confirmação histórica. 
Giorgio DEL VECCHIO, Lições de Filosofia do Direito, Coimbra: Arménio Amado, Editor, suc., 1959, vol. I, p. 
125. 
897  “Necesse igitur est ut conjunctis viribus obtineatur quae domus singulae per se consequi  nequent, adeoque 
societates contrahendae.” CHRISTIAN WOLFF. Acessível em 
hhtp://gallica.buf.fr/scriptis/consultationtout.exe?O=n093838. Disponível em 17/04/2004. 

898 Carl Joachim FRIEDRICH. Uma Introdução à Teoria Política. Trad. Leonidas Xausa e Luiz Corção. Rio de 
Janeiro:Zahar Editores, 1970, p. 30.  
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9.3 Jusnaturalismo na tradição católica 

 

A outra corrente jusnaturalista, designada mais como “escola do Direito Natural”, 

parte da consideração da ordem que existe na natureza cósmica e na própria constituição 

ontológica da pessoa humana, conseqüentemente tem como ponto de partida a constatação 

experiencial da ordem que decorre de uma Lei da própria natureza – Lei Natural – a qual, por 

sua vez, é derivada de uma Lei da Criação, designada por AGOSTINHO e pela filosofia 

escolástica, como Lei Eterna. No ensinamento do Doutor ANGÉLICO, a Lei Eterna que 

preside à constituição metafísica de todos os seres, impondo a cada um, previamente ao 

existir, as propriedades ontológicas respectivas, essa lei, em sendo impressa nas faculdades da 

natureza racional do homem recebe a designação de Lei Natural899.  

Ao contrário da perspectiva racionalista, que parte de um a priori, sustenta essa 

corrente doutrinária que a Lei Natural é apreendida nas inclinações profundas do homem, não 

só nas inclinações que lhe são comuns com os animais irracionais, mas também, e sobretudo, 

nas inclinações que lhe são peculiares pela condição humana e é verificada, ainda, na 

necessidade de que a concreção dos fins existenciais seja extraída das condutas recíprocas e 

livres dos homens – uns dos outros. 

Como decorrência dessa lei da natureza, já em seu tempo ensinara 

ARISTÓTELES, que nas relações humanas há coisas que são “justas por força da própria 

natureza” – physein dikaion – e coisas que são “justas por convenção dos homens” – nomikon 

dikaion 900. Fala-se então do “que é justo por natureza” e do “que é justo por disposição 

legal”. Dessa distinção derivou-se a dicotomia, em voga já na Idade Média, entre Direito 

Natural, contraposto a um direito legal.  

Os romanos distinguiram entre um jus naturale, um jus civile e um jus gentium. 

Para Ulpiano, o jus naturale seria um direito que teria sido ensinado pela natureza a todos os 

animais jus quod natura omnia animalia docuit. Santo TOMÁS DE AQUINO refere-se a um 

justum naturale contradistinto de um justum ex condicto,  distinção que, noutro lugar, designa 

como jus naturale, e jus positivum, respectivamente. Consoante informa Bobbio a antítese 

Direito Natural versus Direito Positivo teria aparecido pela primeira vez na Idade Média, num 

                                                 
899 “Lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis eternae in rationali creatura”  Santo TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theol. I-II, Q.91, art. 2º. 

900 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, Liv. V, 7, trad. de Pietro Nasseti, São Paulo: 2001.Martin Claret. 
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escrito de ABELARDO901. 

Considerando a autoridade ímpar que o Doutor Angélico exerceu no pensamento 

católico, convém fazer uma excursão sobre a sua posição doutrinária, bem como sobre a 

tradição jusnaturalista no pensamento filosófico católico. 

Que Santo TOMÁS tenha enfatizado no conceito de Direito Natural mais o 

sentido de “aquilo que é justo” e “ aquilo que é devido a alguém segundo uma certa 

proporção” (id quod justum est e id quod debetur alicui secundam aliquam aequalitatem),  

melhor se entende, quando se considera que o ANGÉLICO tratou do direito, não como jurista, 

porém, como teólogo e moralista. Para Santo TOMÁS AQUINO o direito é o objeto da 

virtude moral da justiça, a qual consiste, na vontade constante e permanente de dar a cada um 

o que lhe é devido. Destarte, o direito vai delimitar o âmbito de atuação “da virtude justiça”, 

definindo-lhe o objeto, ou seja, estabelecendo em que consiste o seu de cada um a que o 

homem se encontra obrigado pela virtude da justiça. Daí, considerar que o seu de cada um 

pode ter por título, ou a própria natureza, – donde o justum naturale – ou a lei, isto é, o justum 

ex condicto. 

Impende observar que na maior parte dos textos em que Santo TOMÁS DE 

AQUINO faz referência a um Direito Natural, toma-o no sentido de Lei Natural, e não sem 

fundamento, porquanto, “o seu de cada um” que é determinado pela natureza, outra coisa não 

é senão aquilo que é urgido, tanto pela Lei Natural – justum naturale – como pela lei divina 

positiva ou, ainda, pela lei positiva humana – justum legale. Em conclusão: dir-se-á que a 

dicotomia empregada por Santo TOMÁS DE AQUINO estabelece-se verdadeiramente entre 

Lei Natural e Lei Positiva humana, o que se evidencia ao considerar-se que o mesmo 

indiferentemente emprega as palavras Lei Natural, como contradistinta de Direito Positivo, e 

não entre Direito Natural e Direito Positivo, no sentido em que hoje conceituamos a palavra 

“direito”, em toda a extensão de sua inteligibilidade. 

Não sem razão George KALINOWSKI observa que Santo TOMÁS DE AQUINO 

usa, uma pela outra, as palavras lex e jus. E a razão de tal opinião assenta em  que,  existe – 

diz ele – entre lex e jus uma relação tanto de causa e efeito e de efeito e causa, o que justifica 

em ambos os casos o emprego da metonímia. E cita como um dos textos mais adequados a 

esse raciocínio o seguinte: 

É necessário lembrar que o direito divino jus divinum tem esse nome, pelo 
                                                 
901 Cf. Norberto BOBBIO. O Positivismo Jurídico   – Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Icone Editora, 
1996, p. 19. 
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fato de ser promulgado por Deus. Concerne, em parte, às ações justas por 
natureza, cujo caráter permanece ignorado pelos homens e, em parte, às 
ações justas por instituição divina. Destarte, o direito divino, como o direito 
humano, se deixa dividir em dois grupos de preceitos: visto que, por um 
lado, a lei divina prescreve certas obras porque são boas, e proíbe outras 
porque são más, e, por outro, certas ações às quais esta lei se refere, são 
boas  porque ela as prescreve, ao passo que outras são más porque ela as 
proíbe902. 

Conclui o filósofo, acima citado: 

Em um e outro casos, deparamo-nos com uma relação de causa e 
efeito: ou que a ação justa em si mesma (intrinsecamente justa) seja a 
causa da evidência com que se impõe a lei que a prescreve, ou que a 
lei constitua a causa do caráter justo da ação e o que a faz tal. E é em 
razão dessa relação que jus – nome próprio da ação justa – passa a 
designar metonimicamente a lei (lex)903.  

Verificamos que na Quaestio 94, art. 4, ad 1um, da Summa Theol., I-II, usa o Santo 

Doutor indiscriminadamente Lei Natural e Direito Natural. Propondo-se demonstrar que “a 

Lei Natural  é uma só para todos os homens”, aduz a seguinte objeção: “Parece que a Lei 

Natural não é uma para todos os homens”, e justifica a assertiva com o seguinte argumento: 

“Porque está dito nas Decretais [...] que o Direito Natural  (sic) está contido  na Lei e no 

Evangelho”. Depois de afirmar, na premissa menor do mesmo silogismo, que “a lei e o 

Evangelho não são comuns a todos [...]”, conclui: ”Portanto, a Lei Natural não é uma para 

todos”. E finalizando a demonstração do art. 1o da mesma Quaestio, aduz um argumento de 

autoridade, dizendo: “Contudo disse Isidoro: o Direito Natural  é comum a todas as 

nações”904.  

No art. 5o da mesma Quaestio 94, pretendendo Tomás de Aquino provar que “a 

Lei Natural pode ser mudada”, enuncia, ao término de três objeções levantadas,  a sua tese nos 

seguintes termos: “Contudo está afirmado na Quinta distinção das Decretais que ‘o Direito 

Natural’ vem desde o começo da criatura racional.” – Ainda no mesmo artigo 5o, da Qaestio 

94, refutando a objeção 3a, na qual se afirma textualmente: que “a Lei Natural não pode 

extinguir-se”, soluciona com os seguintes termos: “Quanto à terceira objeção de que a Lei 

Natural é imutável, responde-se assim: algo é de Direito Natural, de duas maneiras, etc.” 

                                                 
902 Isso está na Summa Theologica II-II, Q. 57, art. 2, ad 3um . 

903 , George KALINOWSKI. Concepto, Fundamento y Concreción del Derecho – Estudio Preliminar de Carlos 
Ignacio Massini”..Buenos Aires: Abeledo Perrot. 1982, p. 74. 

904 “Ad quartum sic proceditur: Videtur quod lex naturae non sit una apud omnes. – 1, Dicitur in Decretis, dist. 
I, quod ius naturale est quod in Lege et in Evangelio continetur. Sed hoc non est commune omnibus: quia ut 
dicitur Rom.10 (16) non omnes obediunt Evangelio, Ergo lex naturalis non est una apud omnes”. 
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Também aqui as expressões Lei Natural e Direito Natural se usam uma pela outra905.  

 Na Quaestio 95, art. 2, da I-II,  para demonstrar a objeção de que “nem toda lei 

estabelecida pelos homens deriva da Lei Natural”, utiliza o seguinte argumento:  “o Direito 

Positivo contrapõe-se ao Direito Natural, como disse Isidoro”.  

 No comentário ao IV Livro das Sentenças, o Doutor ANGÉLICO identifica o 

Direito Natural com aquela parte da Lei Natural que regula as inclinações que são comuns aos 

homens e aos animais, a ponto de afirmar que, em sentido estritíssimo somente se dirá que são 

de Direito Natural aquelas inclinações que são comuns aos homens e aos animais906.  

E este parece ser o sentido que preponderantemente adota, conforme se vê dos 

seguintes tópicos. Tendo na Quaestio 94, art. 2º da I-II da Summa Theologica tratado da Lei 

Natural, e dos bens a que pela própria natureza, está o homem inclinado, distingue as 

inclinações em três gradações: inclinações comuns a todos os seres, inclinações próprias aos 

animais e inclinações próprias apenas ao homem. No comentário ao Livro V da Ética, lect. 

XII, observa que os juristas romanos chamavam de Direito Natural tão somente aquilo que 

acompanha a inclinação da natureza naquilo que é comum ao homem e aos demais animais, 

como sejam, a cópula do macho com fêmea, a educação da prole, e outras coisas 

semelhantes907. De igual maneira, tendo na Quaestio 95, art. 2º da I-II da Summa Theologica, 

explicado como os preceitos da Lei Natural dependem de determinação por lei positiva, repete 

no Supplementum 3, 42, 2, ad 1um, a mesma argumentação, apenas designando como 

“determinação do Direito Natural”, aquilo que na Quaestio 95 designa como “determinação 

da Lei Natural”908. 

Reconhecendo as oscilações a que se submeteu o texto de Santo TOMÁS DE 

AQUINO, oscilações motivadas pela preocupação de conciliar o inconciliável, ou seja, 

                                                 
905 “Videtur quod lex naturae mutari possit...(1. 2. 3. ommissis) Sed contra est quod  dicitur in Decretis, dist. 5: 
Naturale ius ab exordio ratkionalis creatrurae. Nec variatur tempore, sed immutabile permanet.... Ad tertium 
dicendum quod aliquid dicitur esse de iure naturali dupliciter. Etc. .. Et sic in hoc lex naturae non est mutata nisi 
per additionem”.Summa Theol. Q.94, a . 5º 

906 “Strictissimo modo accipiendo ius naturale, illa tantum quae naturali dictat de his quae sunt homini rationis 
naturalis, non dicuntur esse de iure naturali, sed illa tantum quae natura dictat de his quae sunt homini aliisque 
animalibus communia; et sic definitio, scilicet, ius naturale omnia animalia docuit” In IV Sent. D. 33, Q.1, art. 1º 
ad 4um. 

907 “Juristae autem illud tantum dicunt ius naturale quod consequitur inclinationen naturae communis homini et 
allis animalibus, sicut coniunctio maris et foemine, educatio natorum, et alia huijsmodi”. TOMÁS DE AQUINO, 
In Éthicam, lect. XII.   

908 “Illa quae in communi sunt de iure naturali indigent institutione quantum ad eorum determinationem quae 
diversimode competit secumdum diversos status: sicut de iure naturali est quod maleficia puniantur; sed quod 
talis poena tali culpae apponatr, per determinationem iuris positivi fit.” 
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acomodar-se às tradições deixadas pelos Santos Padres, no que se refere ao sentido de Lei 

Natural, entende Luis Alberto DE BONI, que “sobre o tema da lei ainda não se escreveu um 

texto que se equipare ao de TOMÁS DE AQUINO909. 

Em coerência com o seu plano e a sua perspectiva de trabalho, o direito se reduz, 

para Santo TOMÁS DE AQUINO, a ser apenas o objeto da justiça comutativa. Entretanto,   

impende, desde já, observar que  a realidade onto-social, que hoje é designada por direito, 

compreende, em todos os povos, não apenas o valor justiça, mas o exigir de quaisquer 

condicionamentos de perfectibilização da pessoa humana e que sejam descobertos pela 

consciência áxio-jurígena do homem, implicando, além do mais, a positividade e a 

politicidade. À toda evidência, a inteligibilidade que cabe no âmbito do conceito do direito, 

como realidade onto-social é muito mais ampla do que a inteligibilidade do conceito de 

direito como foi apreendido pelo pensamento de TOMÁS DE AQUINO, que o considerou 

apenas como simples objeto da justiça, embora eventualmente tenha designado como lei o 

direito, decorrência da condição gnosiológica da razão humana, que costuma designar a causa 

com o nome do efeito e vice-versa, como ele próprio explicou 910. 

Entende-se, destarte que, uma vez que o justum, em que consiste o núcleo do 

direito, possa ser conhecido e designado, ou pela própria “natureza das coisas” ou por 

convenção privada (ex condicto) ou pelo “consenso (placito) público”... insiste o ANGÉLICO 

em definir o direito como sendo “um produto de ação humana (opus) que está em adequação 

com outrem, segundo um certo modo de igualdade (eqüipolência)“. Se essa medida de 

igualdade, pela qual algo está ajustado a outrem deflui da própria natureza da coisa ou do caso 

(seria, por exemplo, alguém devolver um empréstimo na mesma proporção em que recebeu) 

hipótese em que se diz que “o justo é justo pela natureza”, noutra hipótese, o aliquod opus 

adaequatum alicui, o produto de ação pode estar adequado ou proporcionado a outrem, por 

força de um pacto ou seja por força de comum acerto. 

E essa hipótese admite dois modos: quando o combinado é feito entre 
pessoas privadas, ou quando o combinado foi feito com todo o povo, qual 
seja, quando o povo inteiro concorda em que certo produto de ação (aliquod 

                                                 
909 Luis Alberto DE BONI. De Abelardo a Lutero: Estudo sobre filosofia prática na idade média. Porto Alegre: 
Edipucrs, 2003, p. 102. 

910 “Ad primum ergo dicendum est quod consuetum est quod nomina a sui prima impositione detorqueantur ad 
alia significanda: sicut nomen medicinae impositum est primo ad significandum remedium quod praestatur 
infirmo ad sanandum, deinde tractum est ad significandum artem qua hoc fit. Ita etiam hoc nomen ius primo 
impositum est ad significandum ipsam rem iustam; postmodum autem derivatum est  ad artem qua cognoscitur 
quid sit iustum et ulterius ad significandum locum in quo ius reddatur, sicut dicitur aliquis comparere in iure; et 
ulterius dicitur etiam ius quod redditur ab eo cuius officium pertinet iustitiam facere, licet etiam  id  quod 
decernit sit iniquum. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theol. II-II, Q. 57, art. 1º, ad 1um. 
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opus) seja considerado como adequado e proporcionado (comensuratum) a 
outrem, ou ainda, quando é o governante ou seu lugar-tenente (vice gerens) 
que assim estabelece. E temos aqui o Direito Positivo911. 

Em qualquer das hipóteses aduzidas, evidencia-se para o santo Doutor, o direito 

consiste no seu de cada um, conforme tenha sido estabelecido por lei positiva humana ou por 

lei da natureza. Para ele, o direito é o objeto da justiça; quando alguém quer ser justo, 

encontrará no direito a medida do justo, o seu de cada um. Ora, consoante o seu ensinamento, 

a lei é a causa do direito; a lei determina o justo, consoante interpreta George 

KALINOWSKI912. Dessa consideração nos certificamos de que o conceito de Direito Natural, 

bem como o de Direito Positivo corresponde à “fixação do que deve ser feito”, o que pode 

resultar ou de “ordenação” pelo príncipe ou quando todo o povo assim convenciona”913.  

Considerando, sob outro aspecto, que o justo, o opus justum, que é devido a 

outrem, segundo uma certa igualdade, antes de ser “produto de ação” –  aliquod opus – 

preexiste na mente como uma regra de prudência, ensina o Aquinatense que, quando esse 

justo, que preexiste na mente, passa a ser escrito, recebe a designação de “lei”. Daí porque, 

para o Doutor ANGÉLICO, não abrange a lei a inteligibilidade integral do conceito do direito, 

mas dele é  apenas uma certa manifestação aliqualis juris ratio. direito continua sendo o 

aliquod opus commensuratum alicu, e ao passo que lei é apenas aquela  medida do opus 

debitum, e que foi percebida pela lei e derivada da mente do legislador.  

A noção do direito, como “algo justo que deve ser feito a outrem” estava tão 

profundamente arraigada na mente do ANGÉLICO, a ponto de negar a propriedade semântica 

à expressão  “direito divino”.  

Nós não podemos – diz ele – prestar a Deus ‘o justo’, no seu sentido 
perfeito, pela razão de que a justiça – da qual o direito é objeto – implica 
numa igualdade e nós não podemos compensar a Deus com algo que seja 
equivalente ao que a Ele é devido.   

                                                 
911 “... ius sive iustum est aliquod opus adaequatum alteri secudum aliquem aequlitatis  modum. Dupliciter 
autem potest alicui homini aliquid esse adeaquatum. Uno quidem modo, ex ipsa natura rei; puta cum aliquis 
tantum dat, ut tantundem recipiat. Et hoc vocatur ius naturale. Alio modo aliquid est adaequatum vel 
commensuratum alteri ex condicto, sive ex communi placito; quando scilicet aliquis reputat se contentum si 
tantum recipiat. Quod quidem dupliciter fieri potest: uno modo, per aliquod privatum condictum: sicut quod 
firmatur aliquo pacto inter privatas personas. Alio modo ex condicto publico: puta cum totus populus consentit 
quod aliquid habeatur quasi adaequatum et commensuratum alteri; vel cum hoc ordinat princeps, qui curam 
populi habet et eius personam gerif. Et hoc dicitur ius positivum. Idem Summa Theol. II-II, Q. 57 art, 2º.   

912 George KALINOWSKI, Concepto, Fundamento y Concreción del Derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
p. 20-21. 

913 “...sicut eorum quae per artem exterius fiunt quaedam ratio in mente artificis praeexistit, quae dircitur regula 
artis, ita etiam illius operis iusti quod ratio determinat quae ratio praeexistit in mente, quasi quaedam prudentiae 
regula. Et hoc si in scriptum redigatur, vocatur lex”. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theol.   II-II, Q. 57, art. 2º, 
ad 1um. 
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E acrescenta : 

Daí porque não podemos, com propriedade, designar a lei divina como  
direito – jus – e, sim, como “permitido”, “conveniente” – fas –, porquanto 
nas relações com Deus é suficiente que façamos aquilo que está em nossa 
possibilidade914. 

Concludentemente, o que na linguagem de TOMÁS DE AQUINO se designa 

“Direito Natural” corresponde ao “núcleo” ou “à medida do justo”, ou seja, “à delimitação do 

seu de cada um”, pois, tal é o objeto da justiça, consoante exigido pela própria Lei Natural e 

também aquela ordenação de que resulta o justo natural, precisamente a Lei Natural.  

O direito é, pois, um pressuposto da virtude da justiça, a qual, como virtude 

moral, coloca a pessoa humana no rumo da finalidade de sua existência, a perfeição de sua 

essência. Aquilo que o homem precisa saber para fazer o que deve fazer, a fim de ser justo, no 

plano de intersubjetividade “política” (diríamos hoje estatal, ou citadina) é o campo do direito. 

Enquanto o direito marca o seu de cada um, a Moral impõe que  esse seu de cada um, 

estabelecido ou definido pelo direito, deve ser feito.  

Tirando conseqüências próprias e pragmáticas da premissa do ANGÉLICO, dir-

se-á, coerentemente que, enquanto o direito marca o seu de cada um e  a moral, uma vez 

conhecido o seu de cada um impõe, a respeito dele “um-dever-ser-feito”, – um sollen 

(expressão corrente entre axiólogos) – a sociedade política acrescenta, através  da norma 

jurídica o “ter-que-ser-feito” “àquele-dever-ser-feito”,  exigido pela virtude da justiça; o 

müssen  que RADBRUCH distinguiu adequadamente do sollen. O dever jurídico é, 

ontologicamente, um posterius que sucede ao dever moral; na verdade, para a consciência 

coletiva de cada grupo aquilo que se intui como dever moral, passa a ser dever jurídico 

quando se torna revestido de efetibilidade. Nem todos fazem o devido da lei, apenas por que 

devem, mas porque sobre eles paira uma ameaça de perder bem maior ou equivalente ao bem 

normado descumprido, qual seja a possibilidade do Bem supremo.  

 

                                                 
914 “Ad tertium dicendum quod quia iustitia aequalitatem importat, Deo autem non possumus aequivalens 
recompensare, inde est quod iustum, secundum perfectam rationem, non possumus reddere Deo. Et propter hoc 
non dicitur proprie ius lex divina, sed fas: quia videlicet sufficit Deo ut impleamus quod possumus. Iustitia 
tamen ad hoc tendit ut homo, quantrum potest, Deo recompenset, totaliter animam ei subiiciens”. Summa Theol.  
II-II, Q. 57, art. 1º, ad 3 um. 

NB. Comentando a frase de Virgílio nas Geórgicas fas et iura sinunt, “Permitem-no tanto o direito divino como 
o humano”. Servius esclareceu: Efetivamente, o direito (iura) tem relação com os homens, ao passo que o fas - o 
permitido – tem referência com a religião. Cfr. Vandick Londres NOBREGA, História e Sistema do Direito 
Romano ,  3a ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos s/n, 1961, p. 110 
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Impende observar que com o nome de “Escola do Direito Natural” ou 

jusnaturalismo neotomista, - consoante qualificação de Michel VILLEY para os escolásticos 

espanhóis do século XVI (Vitória, Suarez, Molina) – tem se divulgado uma noção de Direito 

Natural que não se identifica exatamente com o pensamento de Santo TOMÁS DE AQUINO.  

Na apreciação do jusfilósofo francês, diferentemente da construção elaborada por 

Santo TOMÁS DE AQUINO, que considerou o  jus gentium como o Direito Natural, em 

sentido relativo,  Francisco de VITÓRIA fazia do jus gentium um Direito Positivo repousando 

sobre o consentimento universal de todos os povos civilizados ou de um grupo de nações 

cristãs. Mais do que filósofo especulativo, VITÓRIA teria sido –  opinião do professor da 

Universidade de Paris - – um pragmático, que estaria a serviço de uma causa, a saber, o 

fortalecimento de uma ordem cristã e monárquica. Ademais, como toda a Segunda 

Escolástica, ao passo que se intitulavam de tomistas, os teólogos espanhóis, se abeberando 

mais na tradição deixada por Ockam e Scotus, ao invés de procurarem um Direito Natural a 

partir das coisas, teriam-no procurado a partir de idéias puras, levados pela obsessão de fundar 

o direito axiomaticamente. Para ele isso constitui o desviamento total do que fora ensinado 

por Santo Tomás915.  

Essa avaliação do filósofo francês não encontra total apoio na estimativa de 

Giovanni AMBROSETTI916. Para Enrique Luño PEÑA,  SUAREZ é tomista, e o primeiro. 

escolástico entre os escolásticos, nos pontos essenciais de sua doutrina e na inspiração geral 

de sua obra917; e no que concerne a Francisco de VITORIA, observa que, sobre ter sido o 

fundador do Direito Internacional Público, não se pode esquecer que foi um grande defensor 

dos direitos dos Índios918. 

No magistério oficial da Igreja encontram-se passagens aludindo ao Direito 

Natural. Podem-se enumerar entre outros Leão XIII, na Encíclica Quod Apostolici Muneris 

(1878): “Sabeis que a reta razão desta sociedade doméstica fundamenta-se, antes de tudo, na 

                                                 
915 Michel VILLEY. Questions de Saint Thomas sur le Droit et la Politique”. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1987, p. 173. – Oportuna a nota de Paulo Ferreira da CUNHA a respeito do jusnaturalismo de Michel 
VILLEY,  por ele considerado um dos maiores filósofos do século, que, não obstante  afirmar-se a favor do 
Direito Natural, teria acabado por se declarar um não jusnaturalista, por considerar o jusnturalismo hoje, não 
tanto uma teoria, mas antes uma mistura de ideologias. Cf. Princípios de Direito. p. 23. 

916 Giovanni AMBROSETTI. Diritto Naturale Cristiano.Editrice Studium. Roma, 1964, p.139. 

917 Enrique Luño PEÑA. Historia de la Filosofia del Derecho Barcelona: Editorial la Hormiga de Oro, S. A 
1949, tomo II, p.126.. 
918 Enrique Peña Luño faz suas as palavras do inglês J.Brown Scott: “O P. Suarez foi o mais genial filósofo do 
direito Internacional; Grocio, o holandês, seu hábil e oportuno expositor. Porém Vitoria não se limitou a derrubar 
títulos falsos e princípios incompativeis com a mral mais rígida. Não foi quem afastou escombros,  porém, 
aquele que criou e fundou o direito Internacional  que hoje nos rege. Idem ibidem, p.65. 
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união indissolúvel do homem e da mulher, segundo a necessidade do Direito Natural”919. Na 

Encíclica Arcanum illud (1880), o mesmo Pontífice faz referência ao “direito de propriedade 

sancionado pela Lei Natural”: jus proprietatis... lege naturali sancitum. De modo semelhante, 

na Encíclica Rerum Novarum. Um leitura atenta dos textos, verifica-se que com a expressão 

Direito Natural referiam-se os Pontífices ao conceito de Lei Natural ou a direitos derivados da 

Lei Natural, como nos seguintes termos da Rerum Novarum: “é um Direito Natural do homem 

ingressar em sociedades privadas: o Estado existe para defender e não para destruir o Direito 

Natural; a propriedade é um Direito Natural universal”. Vale observar que nos documentos do 

Concílio VATICANO II, celebrado entre  1962-1965, poucas referências foram feitas ao 

Direito Natural920 e possivelmente a explicação para tal comedimento por parte dos Padres 

Conciliares tenha sido a que deu Eduardo Novoa MONREAL: 

Com efeito uma doutrina filosófica de fundo conteúdo metafísico, que 
procura desentranhar a última natureza abstrata do homem e do mundo que o 
rodeia e que sobre sua base edifica uma normatividade complexa e abstrata, 
destinada a reger o comportamento social do homem e que se diz susceptível 
de ser conhecida em seus princípios gerais pelo entendimento humano 
comum, é uma ciência humana de razão, que por sua índole deve ser 
qualificada como puramente terrena921.  

Entre os autores modernos identificados com essa linha de pensamento, o Direito 

Natural costuma ser considerado como uma instância superior ao Direito Positivo. Entretanto, 

não existe unanimidade nessa corrente de pensadores, quando se trata de definir em que 

consiste o Direito Natural: para uns – entre os quais se incluem  Charles BOYER922 e Jacques 

LECLERQ923 o Direito Natural se identifica com a própria moral natural, para outros,  entre 

os quais se pode enfileirar Santo TOMÁS DE AQUINO e, modernamente, Victor 

CATHREIN924, Regis JOLIVET925, Nicolas DERISI926, Alexandre CORREIA927, Jacques 

                                                 
919 “Nostis... rectam huius (scil.domesticae) societatis rationem secundum iuris naturalis necessitatem in 
indissolubili viri ac mulieris unione primo inniti”. Encíclica Quod Apostolici Muneris. 
920Cf. Eduardo Novoa MONREAL. Que queda del Derechyo Natural? Buenos Aires: De Palna Benavides, 
1967, p. 181. 
921 Eduardo Novoa MONTREAL. Ibidem p.183. 
922  Charles BOYER. Cursus Philosophiae, volumen alterum. Parisiis: Typis Desclée de Brouwer et Soc.. 1936, 
p. 500. 
923  Jacques LECLERQ. Do Direito Natural à Sociologia – Doutrina e Problemas. São Paulo : Duas Cidades, 
s.d.. 
924 Victor CATHREIN. Filosofia del Derecho – El Derecho Natural y el Positivo.. Madrid: Instituto Editorial 
Reus, 1958. 

925 Regis JOLIVET. Tratado de Filosofia – IV Moral. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1966, p.193. 

926 Nicolas DERISI. Los Fundamentos Metafísicos del Orden Moral. Buenos Aires: 1941, p. 229. 
927 Alexandre CORREIA,. Ensaios Políticos e Filosóficos – Textos 3.  São Paulo: Editora Convívio, 
EDUSP,1984, p. 36. 
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MARITAIN928, Francisco VIOLA929, Johannes MESSNER930, o Direito Natural se identifica 

com a própria Lei Natural. Sergio COTTA parece olhar pela mesma perspectiva da Lei 

Natural931 quando constrói sua teoria do Direito Natural vigente932.  

Não é sem importância chamar a atenção para a circunstância de que a 

ambigüidade em que se labora com o emprego da palavra Direito Natural e Lei Natural, de 

sorte a se empregar uma pela outra ocorre não apenas entre os jusnaturalistas católicos, como 

vimos acima, mas também entre os jusracionalistas,  tais como HOBBES, LOCKE, WOLFF e 

o próprio WELZEL Um verdadeira selva selvaggia. 

Quanto ao pensamento exato de Santo TOMÁS DE AQUINO, oportuno frisar 

ainda, que no tratado De Legibus, ocupando as questões de 90 a 100, o santo Doutor não se 

ocupou do direito e, sim, da lei moral, aquela que foi insculpida pelo Criador nas inclinações 

da natureza humana. Naquele tratado, respeitando e tentando conciliar-se com a autoridade 

dos Padres, principalmente  ISIDORO e das Decretais , emprega a expressão Direito Natural, 

no mesmo sentido  que lhe dão os textos invocados.  

Tratando do direito,  ex professo, na Questão 57 da II-II da Summa Theologiae,  

distingue claramente “com os juristas”, a saber, os jurisconsultos romanos, as categorias do 

Direito Natural, como sendo aquele que a natureza ensinou a todos os animais, o direito, 

como aquilo que cada cidade escolheu para si e aquele que, como produto da razão cultural, 

aparece em todos os povos civilizados 

 Entretanto, na evolução histórica da dicotomia Direito Natural X Direito 

Positivo a problemática recebeu uma conotação ideológica, na medida em que os partidários 

da escola historicista e autores do positivismo jurídico tomaram o compromisso de afastar do 

âmbito da ciência e da filosofia jurídica qualquer consideração do Direito Natural. Nesta ótica 

se há de entender a expressão verrina com que se referiu ao Direito Natural Alf ROSS: 

“Como uma prostituta, o Direito Natural está à disposição de todos. Não há ideologia que não 

possa ser defendida recorrendo-se a Lei Natural”933. O uso ambivalente das expressões Direito 

                                                 
928 Jacques MARITAIN. O Homem e o Estado,  trad. de Alceu Amoroso Lima, 3a ed. Rio de Janeiro: Agir 
Editora. 
929 Francesco VIOLA Diritto dell’ Uomo Diritto Naturale Etica Contemporânea.. Torino: G. Giappichelli 
Editore, 1989. 
930 Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no Mundo Moderno. São Paulo: Editora Quadrante, 
s.d. p. 300. 
931 Sergio. COTTA. Giustificazione e Obbligatorietà delle Norme. Milano: A.Giuffrè Editore 1981, p.80. 

932 Idem. Il Diritto nell’Esistenza. 

933 Alf ROSS. Direito e Justiça. Trad. Edson Boni.São Paulo: Edip´ro, 2000, p.304. 
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Natural e Lei Natural,  aqui atribuído por Alf ROSS, traz-nos a oportunidade de observar que 

não só entre os jusnaturalistas católicos, mas também em HOBBES934, LOCKE935 verifica-se 

o emprego ambivalente de Lei Natural por Direito Natural. 

Por obra do positivismo jurídico ocorre a redução de todo o direito a Direito 

Positivo, e o Direito Natural é excluído da categoria do direito: o Direito Positivo é direito, o 

Direito Natural não é direito936. É verdade que os argumentos dirigidos pelo juspositivismo, 

sobre a imutabilidade e universalidade de um Direito Natural alvejam – na avaliação de L. 

Legaz y LACAMBRA937  – mais as posições do jusnaturalismo racionalista, do que as do 

jusnaturalismo católico-escolástico.  

 Em um ponto comum se encontram, tanto o jusnaturalismo de inspiração 

racionalista (jusracionalismo), como o jusnaturalismo metafísico (realismo clássico): no 

considerar o Direito Natural como critério de validade do Direito Positivo. 

 

9.4 Direito Natural, como critério de validade do Direito Positivo 

 

O jusnaturalismo, em qualquer das vertentes gnosiológicas aludidas, na medida 

em que contrapõe ao Direito Positivo um direito superior, ou um direito justo, deixa em aberto 

um problema que faz parte da própria essência do jurídico, a saber: a certeza, a extensão e a 

medida dos preceitos do Direito Natural, bem como a fonte de conhecimento donde se possa 

extrair toda dúvida quanto ao discernimento dos deveres e obrigações jurídicas. 

Por outro lado, a pretensão de que o Direito Natural seria o critério de validade do 

Direito Positivo esbarra numa dificuldade, qual seja, a de responder à seguinte indagação: 

Qual será a instância julgadora do Direito Positivo, quando o chamado Direito Natural não se 

faz perceptível mediante a atuação de algum órgão social? – E mais: Qual a exata extensão do 

Direito Natural? – Onde começa? –  Onde termina? – E quem o delimita? 

 

                                                 
934 Thomas HOBBES. Elementos do Direito Natural e Político. Porto: Resjuridica s.d. p. 105.  

935 Cf. de John LOCKE entre outrros lugares,  Segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros escritos. Ensaio 
sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Introd. De L.W.Gough Trad. Magda Lopes e 
Marisa Lobo da Costa. Patrópolis: Vozes, 1994,p.85. 

936 Norberto BOBBIO.  O Positivismo Jurídico. Lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996,  
p.26. 

937 Luis Legaz y LACAMBRA. Filosofia Del derecho.  Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1962, p. 331. 
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No que concerne à Lei Natural, sabemos que os seus preceitos são conhecíveis 

através das inclinações naturais, percebidas pela razão e que o seu conhecimento pode ser 

mais perfeito ou menos perfeito, consoante o grau de cultura dos grupos sociais; admite-se, 

também, que as conseqüências decorrentes da não observância da mesma Lei Natural 

circunscrevem-se ao âmbito da consciência moral e da sanção, relativamente à perda ou 

alcance do fim último. 

Santo TOMÁS DE AQUINO foi bem claro ao explicar que o conhecimento da 

Lei Natural, quanto aos primeiros princípios comuns é a mesma para todos, tanto no que diz 

respeito à sua retidão como no que respeita à sua cognoscibilidade.  

Mas, quanto a certas particularidades que se seguem como conclusões dos 

princípios comuns, na maior parte, igualmente retas e claras para todos, em alguns poucos 

casos, porém, podem falhar (tal como as naturezas sujeitas a geração e a correção podem 

falhar, em alguns casos, devido a impedimentos), quer quanto à sua retitude quer quanto à sua 

cognoscibilidade938. 

Já o mesmo se não admitirá, a respeito da realidade onto-social chamada direito, 

porquanto a sua inteligibilidade compreende não só a norma, mas também o devido normado  

(isso que se tem designado direito subjetivo) e o ter-que-ser-feito-o-devido-normado 

necessariamente se terá que admitir que importa conhecê-lo em sua exata dimensão e 

compreensão, não podendo ficar circunscrito ao âmbito secreto da consciência moral, estando, 

como estão, a sua positividade e a sua politicidade, situadas no plano da alteridade relacional. 

Enquanto que os preceitos secundários da Lei Natural encontram a sua 

determinação no próprio atuar do Direito Positivo e o Direito Positivo encontra a sua vigência 

e imperatividade na promulgação, seja por ato formal do legislador, seja pelo hábito da 

consciência jurígena, efetivando as normas consuetudinárias de validade não contestada pelos 

destinatários do grupo social, já no que concerne ao chamado Direito Natural, desconhece-se 

qualquer tipo de órgão promulgador ou definidor do que seja  jurídico ou injurídico, qualquer 

tipo de instância que enseje a efetividade do bem normado, quando ocorrer a resistência por 

parte de algum destinatário recalcitrante da norma. 

                                                 
938 Sic igitur dicendum est quod lex naturae, quantum ad prima principia communia, est eadem apud omnes et 
secundum rectitudinem, et secundum notitiam. Sed quantum ad quaedam propria, quae sunt quasi conclusiones 
principiorum communium, est eadem apud omnes ut in pluribus et secundum rectitudinem et secundum notitiam; 
sed ut in paucioribus potest deficere et quantum ad rectitudinem, propter aliqua particularia impedimenta (sicut 
etiam naturae generabiles et corruptilibiles deficiunt ut in paucioribus, propter impedimenta), et etiam quantum 
ad notitiam... etc”. TOMÁS DE AQUINO. Summa Theol. I-II, Quaestio 94, art. 4º. 
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O direito, pois, – qualquer que seja a adjetivação que se lhe queira acrescentar – 

pressupõe a positividade, isto é, a determinatividade dos seus conteúdos, bem como o acesso 

de todos os destinatários ao seu conhecimento, seja mediante ato de promulgação formal, seja 

mediante adesão espontânea aos valores jurígenos consagrados pela consciência axiológica do 

grupo social (normas consuetudinárias),  e não se entenderia um direito, que pairasse nas 

nuvens do ideal ou da subjetividade da consciência moral de cada um e, menos ainda, que 

surgisse de um a priori  dogmaticamente afirmado. 

Em face das  dificuldades criadas pelos sistemas ideogênicos, de inspiração 

criticista ou fenomenista, impõe-se uma reflexão sobre a cognoscibilidade do direito, no qual 

se inserirá o texto infra de MESSNER.  

O que Johannes MESSNER designa de “condicionalidade histórica do Direito 

Natural” corresponde à evolução da consciência moral de cada geração e que serve de 

pressuposto para a “imputabilidade moral”. Mas, no campo do direito, tout court, é a 

consciência axiojurígena que serve de prius para a exteriorização ou epifania do direito ou 

desdobramento da unicidade existencial do direito.  

O direito cresce e se dilata à medida em que as fronteiras do horizonte axiológico 

de cada grupo social se expande e cresce com o crescimento das descobertas axiológicas do 

homem.  

Modalidade variável de sistematização do Direito Natural racionalista é a teoria 

que se tem designado como “natureza das coisas”, expressão que, segundo informa José 

Luongo da SILVEIRA939, teria sido empregada pela vez primeira por Gabriel VAZQUEZ 

(1531-1604), e que, na avaliação de Antonio Braz TEIXEIRA940 constituiria uma excelente 

maneira de elidir a dificuldade de resolver o problema do Direito Natural e justificar os 

limites éticos ao arbítrio do legislador. Não só Radbruch941, porém numerosa plêiade de 

autores referidos no citado livro de Antonio Braz TEIXEIRA, remetem para o abrigo da 

“natureza das coisas” a explicação do Direito Natural. 

O recurso ao conceito de “natureza das coisas” é explicado por PERELMAN, 

como a reação provocada na jurisprudência européia, em  face dos excessos do nacional-

                                                 
939 José Luongo da SILVEIRA. Noções Preliminares de Filosofia do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 1998, p. 145. 

940 Cf. Antonio Braz TEIXEIRA. Sobre algumas aporias actuais do Pensamento Jusnaturalista In Nomos, n.7, 
1989, p.66 e  Sentido e Valor do Direito p.150-161. 
941 Gustav RADBRUCH. Filosofia do Direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor, 1961, t. II, p. 204. 
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socialismo942. Outros, como BATTIFOL, identificam-no com o próprio conceito de Lei 

Natural943. 

Hoje já se fala em moderna concepção do Direito Natural, considerando-o como 

um conjunto de princípios e não mais como um Direito Natural normativo e sistematizado944. 

Para Miguel REALE o Direito Natural seria constituído de normas resultantes de patamares 

axiológicos que atuam como ideais diretores, universais, de conduta ética, costumeira e 

jurídica”945.  

 

9.5 Direito Natural versus Direito Positivo: antítese injustificável 

 

Sob o Direito Positivo circula a seiva do Direito Natural 
que é também erosiva de privilégios: homo sacra res 
homini, de Sêneca, entre romanos, causa pasmo946. 

Nada mais inconciliável com o conceito de direito do que essa antítese, segundo  a 

qual se teriam que admitir duas espécies de direito, precisamente, o positivo e o natural, como 

subclasses de um direito que seria o gênero superior, comum a um e outro. 

Na verdade, não se trata de duas espécies de um mesmo direito, o qual seria um 

gênero superior e comum e, sim, de duas manifestações de uma “mesma e única” realidade 

onto-social e natural, a realidade jurídica. Não se trata também de encontrar um direito criador 

de outro, ou mesmo, um direito que seria paradigma de validade do outro. Trata-se, sem 

dúvida, da manifestação fenomenológica do direito, a saber, a norma ou lei que, para ser 

conhecida e observada, necessariamente terá que ser posta, seja mediante um processo 

consuetudinário, no qual um grupo social optou por uma entre outras formas de aplicar algum 

preceito da Lei Natural visando o bem comum na cidade (não se deve esquecer que o Direito 

Positivo assenta sobre os preceitos secundários da Lei Natural, quando a consciência áxio-

jurígena do grupo sociopolítico precisa determinar como aplicar esse preceito), seja  mediante 

um processo legislativo, pelo qual um legislador – individual ou colegiado – optou por uma 

entre outras formas.  

                                                 
942 Chaim PERELMAN, Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p 391. 
943 Henri BATIFFOL. A Filosofia do Direito. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968, p. 81. 
944 Cf. Paulo NADER. Introdução ao Estudo do Direito.  Rio de  Janeiro: 21a edição, Forense, p. 365. 

945 Miguel REALE. Nova Fase do Direito Moderno.  São Paulo: Editora Saraiva, 1992, p. 47. 

946 Djacir MENEZES.Tratado de Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 1980, p.113. 
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 Isto bem se entende ao se observar que, quando o legislador estabelece, por 

exemplo, 12 anos de prisão para o crime de homicídio, ele apenas fez uma escolha dentre 

várias técnicas igualmente adequadas a determinar a forma de tornar efetivo e prático aquele 

preceito da Lei Natural, consagrado pela consciência de todos os povos, segundo o qual 

“deve-se punir o delinqüente”. 

Pelo preceito primário da Lei Natural sabemos que o bem deve ser feito. Ora, 

punir o delinqüente é um bem. Conclusão: “Deve-se punir o delinqüente”  é um preceito 

secundário da Lei Natural, o qual, os homens querendo por em prática determinam a maneira 

de aplicá-lo. Dessa forma originam-se também muitos dos preceitos do Direito Positivo. E se 

alguma norma não se compatibilizar com a noção de bem, se alguma não corresponder a um 

valor consagrado pelo grupo, ou será uma norma evidentemente imoral, e com prazo de 

validade precário, ou será um instrumento de violência daquele que no grupo mantém o 

monopólio da força, ou será uma norma erroneamente adotada como moralmente boa, devido 

a qualquer distorção da razão humana.  

De igual maneira, quando o legislador preceitua que o inquilino deve no dia do 

vencimento, pagar o aluguel estipulado, ou quando a lei trabalhista preceitua que o 

empregador deve pagar, pelo menos, aquele salário legalmente determinado como mínimo 

está, com tal deliberação, determinando como dar aplicação àquele valor, consagrado pela 

consciência de todos os povos e que se traduz como: “deve-se fazer a justiça nas relações 

entre as pessoas”, na verdade, é conteúdo de um preceito da Lei Natural; ou, quando a lei, 

preceituando que com a ocorrência de transação de mercadorias o comerciante deve pagar o 

imposto sobre circulação de mercadorias,  determina uma dentre várias possíveis formas de 

aplicar o preceito da Lei Natural,  segundo o qual “deve-se contribuir para a promoção do 

bem comum da cidade”. 

A Lei Natural – repetimos o que foi explicado supra – realiza-se entre os homens 

através de dúplice manifestação fenomenológica, a saber: quando a razão natural distingue, 

através das inclinações da natureza, algo como bem, que deve ser praticado (estamos diante 

do preceito secundário) e quando, diante da revelação do preceito secundário (algo que deve 

ser feito ou algo que deve ser evitado), a sociedade, por meio do legislador ou da própria 

consciência áxio-jurígena do grupo, através do costume, determina  a maneira de aplicá-lo, 

dando origem ao aparecimento da lei positiva.  

Excepcionalmente ocorrerá que o legislador preceitue uma conduta que se 

incompatibilize com a Lei Natural. Quando isso ocorre – o que não é o normal – terá por 
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causa alguma falha da razão humana; ou, na medida em que os homens de determinado grupo 

social tiveram do “bem por natureza ” uma visão distorcida, falseada. Uma entre outras, seria 

a hipótese de leis preceituando a prática do aborto (segundo a ordem da natureza, ninguém foi 

concebido para ser interceptado de nascer) ou a prática da eutanásia ativa (nunca é lícito 

praticar o mal como meio de atingir algum bem), ou – o que ocorre raramente – terá por causa 

um abuso de poder, quando um tirano ou uma oligarquia demolidora assume o poder, 

contrariando, pela força, as inclinações naturais e racionais da pessoa; nessas hipóteses, então, 

não se fala em direito inspirado pela Lei Natural, mas em violência de um homem mais forte 

ou do grupo dominante e, mesmo em tal hipótese, dever-se-á admitir que é impossível que 

todos os decretos do tirano contrariem o bem comum. 

É aqui onde o juspositivismo deixa aparecer o seu calcanhar de Aquiles: quando 

arrocha por sobre a consciência das pessoas o critério, segundo o qual, seja lá qual for o 

conteúdo normado, lei é lei e tem que ser cumprida coercitivamente. 

Outra é a hipótese das leis consideradas inadequadas ou imperfeitas. Dessas não 

se dirá, sem oferecer qualquer justificativa racionalmente aceitável, que sejam incompatíveis 

com os preceitos da Lei Natural, porquanto não deixam de ser dirigidas ao bem comum, não 

deixam de ser determinações de algum preceito da Lei Natural, embora para determinar a 

forma de sua aplicação, outras técnicas existam que podem ser aplicadas mais adequadamente 

e atingir  o objeto visado. Aliás, tudo quanto procede do agir humano é susceptível de 

imperfeição, não se excetuando os processos legislativos. 

 É de se considerar, por outro lado, que, quando os códigos indicam como fonte de 

heterointegração do direito lacunoso os princípios gerais do direito, levanta-se a indagação 

sobre onde encontrá-los, se não nos preceitos da Lei Natural, que a razão descobre nas 

inclinações naturais do espírito humano? Quando falamos em inclinações naturais do espírito 

humano, referimo-nos aos “valores que a consciência jurígena consagra”. Os valores 

consagrados pela consciência coletiva de uma determinada sociedade – valores no sentido de 

condicionamentos de perfectibilização como tais desejados pela maioria do grupo social – os 

valores constituem o bem que deve ser feito por preceito da Lei Natural. Para atingir a 

perfeição da sua essência – objetivo para o qual está o homem metafisicamente direcionado – 

terá o homem que fazer o bem e evitar o mal.  

Com justificada pertinência se inquire: Onde, senão na Lei Natural encontrar a 

fonte dos chamados direitos humanos? Donde, senão da Lei Natural, extrair o conteúdo desse 

valor que se designa como “dignidade da pessoa humana”, consagrado nas Constituições de 
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numerosos países democráticos? Afirmava já MARITAIN, perante a UNESCO em 1948, 

quando se debatia a redação da “Declaração Universal dos direitos do Homem”: 

Não existe direito algum, senão quando, uma certa ordem que pode ser 
violada de fato, é inviolavelmente exigida por aquilo que as coisas são em 
seu tipo e em sua essência inteligíveis ou por aquilo que a natureza humana 
é e para o que existe947. 

 Donde, senão de uma Lei Natural que determina para assegurar a sobrevivência 

da sociedade a punição dos delinqüentes? E onde, senão numa lei suprapositiva tiveram, 

democratas e tiranos, reunidos no Tribunal de Nuremberg, em 1945, que buscar a justificativa 

para punir os criminosos nazistas por crimes que a lei positiva não capitulara e, mais, por 

cima do princípio positivista de que nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege?   Sobre a 

concepção positivista do fundamento do direito prevaleceu a convicção de que era impossível 

deixar impunes aqueles crimes hediondos, embora não alcançados por um sistema de Direito 

Positivo.948 Finalmente, onde, senão numa lei que preexiste ao aparecimento do homem, 

encontrar a fonte da obrigação de reprimir e punir os malfeitores? 

À alternativa imposta pela realidade sociológica da integração das lacunas não 

fugiu Djacir MENEZES. 

Ao prescrever-se num código, que o juiz tem a faculdade de aplicar 
princípios de analogia e equidade em casos imprevistos ou nos claros 
do Direito Positivo, o que se autoriza na verdade é a aplicação de 
regras de Direito Natural, que o positivismo teima em não reconhecer 
pelo nome. 

E premido pelo preconceito evolucionista, acrescentou que, empregando tal 

maneira omissa de falar, não é necessário concebê-lo no paradigma teológico, tal como o 

afeiçoou a tradição, porquanto, o jusnaturalismo – na perspectiva em que se coloca – é a 

atmosfera vital em que respira toda a jurisprudência949.  

Considerando-se, pois, que há uma lei que vem urgida pela própria natureza do 

homem, conhecida apenas através das inclinações naturais, e uma lei que vem diretamente da 

opção consuetudinária ou da promulgação do legislador, é válido e pertinente aceitar-se a 

distinção entre uma lei que é natural e uma lei que é positiva, o que, de certo, não é a mesma 

                                                 
947 Jacques MARITAIN. O Homem e o Estado. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1959, p.114. 

948 Chaim PERELMAN. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996,  Perelman, “Ética e Direito”. p.395. 
949 “Ao prescrever-se, pois, no direito Constitucional que o lar é inviolável, assumimos a mais plena atitude 
jusnaturalística; não é mister conceber aquele mandamento como ínsito na natureza do homem ou na razão, a 
modo de um prius divino; pode-se perfeitamente admití-lo como posterius, produto de longa e acidentada 
evolução da racionalidade; essa interpretação desfaz o tabu de um Direito Natural hostil á historicidade das 
instituições sociais”. Djacir MENEZES.  Filosofia do Direito.  São Paulo: Ed. Atlas, 1980 p. 136.  
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coisa que dividir a realidade-direito em Direito Natural e Direito Positivo, como se fossem 

duas espécies de um gênero comum superior, que seria: o direito. 

Quando alguém grita: “eu quero o meu direito!” – a inteligibilidade que está por 

trás dessas palavras é de algo que é mais do que norma. Quando as pessoas, revoltadas contra 

alguma injuridicidade cometida, gritam: “isso não é direito!” – vai nesta exclamação de 

inconformismo a inteligibilidade de que é direito algo que proporciona às pessoas bem e 

perfectibilização e que o mesmo terá sido recusado ou obstaculado. Quando o povo clama: “se 

é direito, porque não se faz?” – vai nessa interpelação a inteligibilidade de que o direito, não 

apenas deve ser feito, mas tem que ser feito. O Direito Natural que a tradição católica invoca 

com privilegiada importância, na verdade corresponde ao sentido de Lei Natural, de que 

derivam aquelas tendências acima aludidas, entre as quais se pode enxergar uma que foi 

entendida por HEGEL como sendo o instinto do jurídico950. 

 

9.6 Jus Gentium: mínimo múltiplo jurígeno no ápice das revelações do Direito 
Comparado  

 

Prosseguindo no processo de abstração eidética sobre a manifestação 

fenomenológica da realidade-jurídica – aquilo que vimos designando como quid juris –  

atingimos um mínimo múltiplo jurígeno, cuja consideração permite inferir a unicidade do 

quid jus, como do efeito se pode ascender à causa.  

Como ciência, de natureza mais axiológica do que teorética, o Direito Comparado 

tem sido explorado como método científico, a partir do século XIX, mais exatamente a partir 

do século XX951. Entretanto, como obedecendo a um determinismo, observa-se que 

civilizações antigas revelaram preocupação por investigar ordenamentos jurídicos de outros 

povos, a fim de colherem modelos de legislação.  

Essa tendência de procurar assimilar experiências dos povos, uns dos outros, em 

matéria de normatização de condutas sociais fora já observada por Santo TOMÁS DE 

AQUINO: 

                                                 
950 “Por natureza, tem o homem um instinto do direito, da propriedade, da moralidade, bem como de um 
instinto sexual e um instinto social”. HEGEL. Fundamentos da Filosofia do Direito. Lisboa:Guimarães Editores. 
Ltda., 1986, p. 37. 
951 Consoante informa Ivo DANTAS, (Direito Constitucional Comparado – Introdução, Direito e Metodologia. 
Rio de Janeiro – São Paulo, 2000, p.31) já em 1869 funcionava, em Paris, a Sociedade de Legislação 
Comparada, sendo que o primeiro Congresso Internacional, realizado em 1900, em Paris, já incorporava em sua 
designação oficial a expressão “Direito Comparado”.  
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Para saber  o que deve ser, e descobrir, por exemplo, qual a melhor ordem 
social, não basta a razão; antes, mister se faz atender ao que já existe, 
observar a ordem estabelecida, ter em conta as iniciativas do estrangeiro, 
acompanhar os ensaios verificados em outro país, comparar os resultados 
obtidos e não se descuidar jamais das sugestões dos sábios e dos conselhos 
dos homens refletidos952. 

Apoiado em informes de Vassali, Vicente RÁO lembra que Aristóteles, tendo 

investigado as leis de mais de quinhentas cidades, concluíra pela existência de uma comunhão 

de direito entre os diversos povos por ele pesquisados e que, depois de verificar que não havia 

entre aqueles povos qualquer comunicação, nem mesmo qualquer pacto que explicasse esse 

efeito, induzira como única explicação a presença atuante de uma naturalis ratio953. 

Marc ANCEL  entende que essa fora a pretensão dos ideólogos do Congresso 

Internacional realizado em 1900, em Paris: extrair da confrontação dos sistemas jurídicos, 

assumidos em comparação, a base comum das concepções e das instituições neles latentes954. 

Transcorrido quase um século daquele acontecimento, encontramos autor consagrado dizer 

que “a procura do núcleo comum nunca arrefeceu, continua viva ainda hoje e é, certamente 

legítima”955. 

A história já identificou no tempo os passos de HAMURABI (entre 2ooo e 1687 

A. C.), investigando nos hábitos dos comerciantes fenícios e, provavelmente, entre os 

Sumérios, os elementos para o seu Código. Sólon (entre 640 e 558 A.C., aproximadamente) 

teria procurado no Egito inspiração para a reforma constitucional de Atenas, o mesmo 

processo que empregara Licurgo (900 A.C.), visitando o Egito, Creta e a Ásia, a fim de dotar 

Esparta de uma legislação aprimorada. Para a redação da Lei das XII Táboas, adotada em 

Roma entre os anos 303 e 304 A.C., os romanos credenciaram Apio Cláudio, Málio, Postímio 

e Sulpício, para coletarem informações sobre as experiências jurídicas dos gregos. 

Depois da queda do império romano, os bárbaros que invadiram o ocidente foram 

absorvidos paulatinamente pelo direito dos vencidos, o direito germânico foi assimilado pelo 

direito romano e da simbiose com o direito canônico teve origem o que se denominou de jus 

                                                 
952 TOMÁS DE AQUINO.In Politicorum II, 1. 

953 Cf. Vicente RÁO. O Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: Max Limonad, 1960, p.79. Sobre a atividade 
comparatista de Aristóteles, pode-se ver no livro II da Política,  e o  livro XIII da Retórica. 

954 Marc ANCEL. Utilidade e Métodos do direito Comparado – Introdução ao Estudo Comparado dos 
Direitos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1980, p.30. 

955 Rodolfo SACCO. Introdução ao Direito Comparado. Trad. de Vera Jacob de Fradera. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 29. 
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commune, que disciplinou a sociedade medieval nos séculos XIII a XV956. 

Nos tempos modernos a recepção legislativa constitucional, através dos ciclos 

constitucionais inspirados respectivamente pela Constituição Francesa de 1791, pela 

Americana de 1787, pela de Weimar de 1919 e pela Soviética de 1917957, bem como  a  

recepção do Direito Privado, estimulada a partir do Código de Napoleão, de 1804, como que 

abriram um novo  horizonte para os povos que se emancipavam das  colônias, bem como dos 

povos orientais, cujas distâncias geográficas se encurtaram pela incrementação dos meios de 

comunicação marítima e aérea. 

Se, para Salomão nada de novo existe debaixo do sol958, para Rodolfo SACCO959, 

o nascimento de um modelo original é fenômeno mais raro do que a imitação, não se podendo 

afirmar que código civil algum seja plenamente original. No que se refere às leis não 

codificadas, observa o autor citado que o Código de Napoleão possui inúmeros imitadores, 

entre outros, os piemonteses, o código dos Bourbons, o de muitos cantões suíços, os 

holandeses e outros mais. 

Depois da 2a Guerra mundial, o fenômeno da recepção tornou-se familiar, 

sobretudo por influência dos órgãos internacionais, instituídos sob os auspícios da 

Organização das Nações Unidas. 

O objeto formal do Direito Comparado, cujo estudo vem se incrementando cada 

vez mais, não poderia fixar-se em  comparar por comparar, porém, em comparar, discernindo 

entre os  ordenamentos diferenciados aquele lastro comum no qual se identificam os 

diferentes. 

O impulso pelo ideal de encontrar um direito comum do gênero humano – o que 

inspirou Del VECHIO960, KANT961 e LAMBERT – ou, mesmo, por encontrar-se um nível 

análogo de civilização em um momento determinado da história  da humanidade, – como se 

                                                 
956 Cf. Adolf  F. SCHNITZER. De la Diversité et de l´Unification du Droit – Aspects Juridiques et 
sociologiques BALE, Verlag für Recht und Gesellschaft Ag. Publication de I’Institut Universitaire de Hautes 
Études Internationales, Genève ( The Graduate Institue Of Internationnal Studies) No 24, 1946, p. 22 ss. 

957 A respeito dos ciclos constitucionais  informações oportunas encontram-se no livro de Luis PINTO 
FERREIRA. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. São Paulo: Saraiva, 6a edição ampliada e 
atualizada, volume I, p. 55. 

958 “Nihil novi sub sole”. BÍBLIA: Eclesiástico. 1,10.  

959 Rodolfo SACCO.  Introdução ao Direito Comparado. Trad. de Vera Jacob de Fradera. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001, p.168. 

960 Giorgio Del VECCHIO.Las Bases Del Derecho Comparado Y Los Principios Generales Del Derecho. In 
Instituto de Filosofía Del Derecho Y Sociología. Anuarios IV  - V , Tomo III, La Plata: Universidad Nacional de 
La Plata, 1967, p.31. 

961 Immanuel KANT. Princípios Metafísicos Del Derecho. Buenos Aires: Americale, 1943, p. 196. 
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expressou Marc ANCEl962 – explica os esforços despendidos, sobretudo no período entre as 

duas guerras mundiais, por duas correntes de juscomparatistas,  visando uns, a unificação, 

outros, a uniformização do direito. 

Pelo processo de uniformização projeta-se conseguir que os Estados soberanos 

adotem normas, formuladas de um mesmo modo, sobre determinadas matérias, de sorte a se 

tornar menos complexa a solução de problemas, que interessam ao mundo todo. Muitos 

desses temas têm sido adotados por países que assinaram e ratificaram as convenções de que 

se originaram a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Pela unificação se propõe criar uma norma única, aplicada sob os cuidados de 

autoridades pertencentes a uma única pirâmide ou por operadores que agem com uma unidade 

de objetivos, representada por um corpo unitário de juristas e destinada a substituir uma 

pluralidade de normas divergentes e autônomas963 . 

A tentativa de unificação por meio do Direito Comparado afirmou-se, em termos 

claros, no século XIX, com a intensificação do comércio internacional, sobretudo, em face do 

prejuízo derivado da burocratização que os processos judiciais de Direito Internacional 

Privado acarretam para a realização dos contratos comerciais internacionais, consoante já foi 

comentado no Capítulo 8.5.1.4. 

Tentativas de unificação, efetuadas a nível de Direito Internacional Privado, foram 

feitas através de Convenções, entre as quais as duas celebradas em Bruxelas, nos anos de 

1988 e 1990, sobre direitos autorais e transporte de mercadorias, respectivamente, a 

Conferência de Haia, reunida pela primeira vez em 1893, transformada posteriormente em 

organização internacional de caráter permanente, dedicada à unificação das normas de 

conflito, a Convenção de Genebra (1930 –1931) sobre títulos de crédito, a de Haia em 1964, 

para uniformizar a lei sobre venda internacional de móveis. A unificação do direito, coroando 

a aspiração por um direito do gênero humano, se foi o leit motiv  dos juscomparatistas do 

Congresso de Paris, no ano de 1900, desapareceu com o desfecho da 2a Guerra mundial, que 

deu origem à formação de blocos de influência geopolítica, com pretensões de hegemonia 

universal – período que se denominou de “guerra fria”, envolvendo as duas potências bélicas 

mais poderosas – Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – e, 

                                                 
962 Marc ANCEL. Utilidade e Métodos do Direito Comparado.Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 
141 
963 A distinção aqui feita está baseada em Rodolfo SACCO. Introdução ao Direito Comparado. Trad. de Vera 
Jacob de Fradera. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 30. 
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recentemente, o apogeu da globalização, arremessando no lixão dos povos civilizados as 

populações subdesenvolvidas e os  países, ditos emergentes964. 

Sob os auspícios da Sociedade das Nações, foi criado em 1926 o Institut pour 

l´Unification du Droit Privé – conhecido pela sigla UNIDROIT –, com a finalidade de 

promover a uniformização do Direito Internacional Privado e, em 1924, foi constituída a 

Academia de Direito Comparado de Haia, com o objetivo de promover estudos destinados ao 

aperfeiçoamento das leis de diferentes povos, suprimindo e conciliando as divergências. 

 Para promover a uniformização e unificação das normas de direito comercial 

internacional  foi criada, em 1966 a “Comissão das Nações Unidas para o Direito do 

Comércio Internacional” (UNCITRAL). Ao nível de países do continente americano, além da 

Conferência Especializada sobre Direito Internacional Privado, reunida pela Assembléia 

Geral da Organização dos Países Americanos (OEA) em 1971, cinco Conferências (CIDIPS) 

foram realizadas com o objetivo de aperfeiçoar e uniformizar as normas de Direito 

Internacional Privado965. 

As condições sociopolíticas, supervenientes ao conflito mundial de 1939-1945, 

acirraram a criação de blocos econômicos a nível continental, a formação de novos Estados, 

sempre por imposição dos Chefes de Estados vencedores, a proliferação de guerras intestinas 

(a guerra da Coréia, interrompida com a imposição do Paralelo 38 que deixou separadas até 

hoje as duas Coréias, a Guerra do Vietnam, a divisão entre China Continental e Taipé, o muro 

de Berlim dividindo as duas Alemanhas), tais condições tornaram evidente a impossibilidade 

de se eliminarem as diferenças normativas entre ordenamentos jurídicos nacionais em prol de 

um direito de toda a família humana ou da criação de um Direito Comum Universal. 

A noção de um “direito dos povos” – conhecida mais pela expressão jus 

gentium966 – transmitida até nós pelos romanos sugere que os seus jurisconsultos tiveram uma 

larga experiência juscomparatista. A braços com problemas sociais suscitados com a afluência 

de estrangeiros para a sede do império, criaram, no ano 241 A.C., uma pretoria dos 

peregrinos, a fim de acolher e solucionar as questões envolvendo os estrangeiros, os quais não 

                                                 
964 “ A lei do mais forte deu origem a esta organização supra-nacional, com poderes que a ONU hoje não tem.” 
Carlos BRANDÃO.  Evolução do “Estado” no mundo globalizado. In “O Estado do Futuro” . Coordenador Ives 
Gandra MARTINS. São Paulo: Editora Pioneira 1998, p. 124. 

965 Cf. Nadia ARAUJO. Contrato Internacionais – A Autonomia da Vontade Mercosul e Convenções 
Internacionais. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2000, p. 8. 

966 Expressão que  Michel VILLEY considerou como terme intraduisible, advertindo ademais que se não deve 
traduzí-lo por “Direito Internacional Público”. Cf. do citado autor Questions de Saint Thomas sur le Droit et la 
Politique. Paris: PUF, p.163. 
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eram contemplados pelo direito dos cidadãos, o  jus quiritum. 

 Fruto dessa experiência ficaram  as freqüentes alusões a um “direito dos 

povos” – jus gentium – tanto nas Institutas, como nos escritos de GAIO. 

 Todos os povos que são disciplinados por leis ou por costumes 
servem-se, em parte do direito próprio, em parte do direito que é 
comum a todos os homens. Na verdade, aquele direito que cada povo 
estabeleceu, ele próprio para si mesmo, tal direito é próprio dele, 
sendo chamado direito civil, como se fosse o direito próprio da cidade. 
Entretanto, aquele direito que a razão natural estabeleceu entre todos 
os homens, este é de maneira igual observado em todos os povos e é 
chamado direito dos povos, como a significar aquele direito que é  
observado por todos os povos. Pois bem, o povo romano adota, em 
parte, o seu direito próprio e, em parte, o direito que é comum a todos 
os homens967. 

A noção de jus gentium foi acolhida pelos filósofos e canonistas, dele fazendo 

menção ISIDORO, bem como o autor das Decretalia, consoante informa-nos TOMAS DE 

AQUINO968. Importa advertir que o chamado pelos romanos de direito das gentes nada tem a 

ver com a noção de Direito Natural. Santo TOMÁS DE AQUINO dedicou todo um Capítulo a 

fixar os termos dessa distinção. Admite que a expressão Direito Natural possa envolver dois 

significados: um, em sentido próprio e absoluto, outro, em sentido impróprio e relativo. 

Então, sendo o significado próprio e absoluto de Direito Natural aquele mesmo que 

ULPIANO transmitiu, a saber, o direito que a natureza ensinou a todos os animais, ao homem 

inclusive – ou seja, aquilo que o homem tem por força da sua natureza animal – deveriam ser 

consideradas como de Direito Natural, tomando em sentido apenas impróprio e relativo, 

aquelas regras que foram estabelecidas e observadas, dentro de um patamar de racionalidade – 

naturalis ratio – de maneira idêntica em todos os povos. 

O seu raciocínio está redigido nos seguintes termos:  

Apreender algo como adequado e proporcionado à própria natureza, em 
sentido absoluto é dado tanto aos homens como a todos os animais. Ora, o 
Direito Natural, entendido desse modo, é comum tanto aos homens como 
aos animais. Do Direito Natural, entendido neste sentido (próprio e 
absoluto) distancia-se o direito dos povos (o jus gentium), pois, consoante 

                                                 
967 “Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum 
iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civivitatis est vocaturque ius 
civile, quasi proprium ipsius civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes 
peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur”. Digesto. GAIO Lib. I 
Institutionum.Digesto,1.1.9. 

968 “Sed contra est quod  Isidorus dicit quod ius aut naturale aut civile aut gentium”. Santo TOMÁS DE 
AQUINO. Summa Theologiae, II-II, Q. 57, art. 3º. E conclui dizendo, por si mesmo: “Et ideo ius gentium 
distinguitur a iure naturali” . 
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diz o jurisconsulto, enquanto aquele é comum a todos os animais, este é 
comum tão somente aos homens. E razão aí está: Considerar alguma coisa, 
tomando em consideração aquilo que dela pode derivar como conseqüência, 
isso é propriedade da razão. E isto é peculiar ao  homem, porque tem uma 
razão natural que  lhe impõe tal coisa. Por isso disse GAIO: Aquilo que a 
razão humana estabeleceu entre todos os homens, isso tem sido observado 
em todos os povos, e é o que se chama jus gentium. 

Para situar-se melhor no entorno cronológico e cultural, em que os romanos  

conceituaram um jus gentium, convém lembrar com Michel VILLEY, que o direito romano 

não era um direito codificado, mas jurisprudencial. O pretor pedia a exposição do caso em que 

deveria estar implicado um direito – da mihi factum, dabo tibi jus. Conseqüência dessa atitude 

clínicoaxiológica do jurisperito formou-se a convicção de que não é a regra que dava 

nascimento ao direito, mas do direito era tirada a regra969. 

Torquato de CASTRO observou que os pretores  romanos, ao invés de partirem 

do direito para o fato, partiam da análise e consideração do fato-causa, do qual retiravam as 

soluções jurídicas; ou seja, entendia o mestre da Faculdade de Direito do Recife, que em lugar 

de procurar o direito nos conceitos abstratos, eles procuravam retirar da valoração dos fatos os 

conceitos jurídicos. Em sua avaliação, para os romanos, a expressão “natureza das coisas”, 

que tanto se discute na literatura jurídica de hoje, outra coisa não era para os romanos senão a 

natureza da “causa”, compreendendo por ela, o relevo e a significação dos fatos presentes na 

controvérsia e diante dos quais teria de emergir a solução jurídica. E lembrava que só com os 

glosadores, a partir de Baldo, passaram a definir a causa como fato: omnes jus ex facto 

oritur970. 

Convém, nesse ponto, indagar : qual o hábito psicológico que podia orientar o 

pretor romano na apreciação do caso levado a juízo? – Com certeza aquele que lhe valeu o 

título de jurisprudente.  

Vem a propósito lembrar que, se à razão especulativa pertence   o descobrir 
o que pode favorecer o bem comum, o escolher e  o fazer a opção sobre o 
que é mais adequado entre os meios descobertos para se atingir o bem 
comum, à razão prática pertence, no que se refere ao objeto a produzir, uma 
atitude a mais, qual seja, a de  preceituar, de comandar, porquanto neste ato 
está implicada a aplicação do que foi descoberto e do que foi avaliado como 
indicado para ser feito971.  

                                                 
969 “Non ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat”. Digesto, 50.17.I. Nota bene: Traduza-se ex 
jure como  a natureza axiologica de algum bem que resplende no fato, bem intuido e esperado como 
condicionamento de perfectibilização. 

970 Torquato de CASTRO. Causalidade jurídica no direito romano.- Recife: OAB-PE.Série Monografias, 1983, 
pp.18-20. 

971 Santo TOMÁS DE AQUINO . Summa. Theol. II-II, q.47, art.8. 
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Dentro de tal ótica, se entende que efeito do labor jurisprudencial era procurar 

descobrir o valor incrustado na relação jurídica submetida ao julgamento do pretor; 

encontrado que fossem as diversas soluções, optar pela mais adequada ao fim da justiça 

esperada e, finalmente, solucionar, impondo ás partes o preceito decorrente de seu 

julgamento. Porque à prudência e, não à justiça pertencem, – consoante ensinaria 

posteriormente o Anjo das Escolas – os  atos de descobrir, avaliar e decidir impondo 

condutas, entende-se porque ele dissesse que a lei não é o direito propriamente dito, mas  

aliqualis juris ratio, uma certa analogia com o direito, digamos. Na verdade, ela tem sido 

considerada por KALINOWSKI como a causa formal do direito972 e SUAREZ observa que, 

consoante outra etimologia, derivando a palavra jus  de jubendo  (que significa: mandando, 

preceituando) parece que com propriedade se pode dizer que direito significa lei973. 

Que mesmo entre os romanos a noção de jus gentium  não se identificou com o 

conceito de Direito Natural, verifica-se na simples consideração da diferença de terminologia 

usada pelos jurisconsultos para o modo de manifestação de um e de outro conceitos. 

Referindo-se ao Direito Natural, fala-se em “aquilo que a natureza ensinou” –  id quod natura 

docuit – ,  e referindo-se ao jus gentium, fala-se em “aquilo que a razão natural estabeleceu” – 

id quod  naturalis ratio constituit. Na primeira oração, referindo-se ao Direito Natural, o 

homem “passivamente” é ensinado pela natureza, dir-se-ia, deterministicamente, de qualquer 

forma, instintivamente. Na segunda oração, concernente ao jus gentium, diz-se que o homem, 

orientado pela luz da razão natural, “estabelece”.  

Em coerência, Santo TOMÁS DE AQUINO, a respeito do Direito Natural, diz 

que como o homem, o animal apreende o que lhe é ensinado pela natureza; referindo-se ao jus 

gentium, diz que “é próprio da razão,  considerar avaliando e cotejando (considerare 

comparando) entre si as conseqüências que poderão advir da maneira de se aplicar o que fora 

apreendido pela razão. O direito dos povos  é o direito que não é comum aos animais. É 

produto, não da natureza animal, porém, da racionalidade que avalia, que escolhe e seleciona. 

Tal distinção encontra fundamento na dúplice natureza do homem: enquanto é animal, sendo 

comum  a ele e aos animais irracionais e enquanto é humano, a saber, enquanto, pelo emprego 

da razão, sabe distinguir o que é torpe e o que é honesto. E aí invoca a autoridade dos juristas 

(sic), isto é dos jurisconsultos:  

                                                 
972 Pero nadie puede pronunciarse sobre lo justo ou lo injusto sin referirse a la ley, a la regla divina o humana, 
natural opositiva, escrita o consuetudinaria, la cual estabelece el derecho. La Ley es causa del derecho.  Georges 
KALINOWSKI Concepto, Fundamento y concrecion del Derecho.Buenos Asires .  Abeledo-Perrot. 1982, pp. 
22-23. 
973 “Juxta aliam vero etymologiam, quia jus a jubendo dicitur, proprie videtur jus legem significare” SUAREZ.  
Liber I, De Natura Legis in Communi, Capítulo II – Opera Omnia. Tomus Quintus,p. 5. 
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Os juristas designam como Direito Natural tão somente aquilo que 
compreende a inclinação da natureza comum ao homem e aos outros 
animais, como sejam, a conjunção do macho com a fêmea, a educação dos 
filhos e outras inclinações desse gênero. Entretanto, no que concerne àquele 
direito que, como conseqüência derivam da inclinação própria da natureza 
humana, a saber, do homem como animal racional, denominam os juristas 
de jus gentium,  por ser o direito que todos os povos usam, tais como 
devem-se cumprir os pactos, que os embaixadores tenham segurança junto 
aos inimigos, e outras situações semelhantes. Ora, enquanto é entendido 
aqui pelo Filósofo, um e outro são compreendidos sob a categoria do justo 
natural974. 

Enquanto, Christian WOLFF identifica jus gentium com jus naturale,975 pela 

mesma época (1750) os carmelitas descalços de Salamanca,  fixavam adequadamente a 

distinção:  

O jus gentium não é constituído pela natureza nem promulgado por algum 
príncipe, mas introduzido pelo uso ou pelo costume de todos, ou de quase 
todos os povos, como a separação das nações, a divisão dos reinos, as 
guerras, os contratos de paz e de aliança. Por isso, o jus gentium, embora seja 
conforme à natureza e nela fundado, contudo, a rigor da expressão, é Direito 
Positivo, como  foi considerado por todos976. 

Daí porque pensamos em traduzir como “consciência axiológica” a expressão 

naturalis ratio, constante dos textos justiniâneos, como a concomitante ação da razão prática 

que,  consoante a descrição do Doutor Angélico, envolve o descobrir (consiliari)977, o  avaliar 

(judicare) e o cotejar   (comparare). 

Parece abonar essa interpretação a avaliação de DEL VECCHIO, no sentido de 

que, numa segunda acepção, os romanos reconheceram no jus gentium a marca da natureza, o 

reflexo da Lei Natural. O jus gentium considerou-se como expressão das exigências 

                                                 
974 SANTO TOMÀS DE AQUINO.  Comentário ao Livro V da Ética de Aristóteles, lectio XII. – Adverte 
Alexandre CORREIA que, comentando o livro de Aristóteles – do qual é tirada a citação supra – Santo Tomás 
tentava conciliar o texto aristotélico com os textos de Gaio e Ulpiano. E lembra que para o Angélico, “ao jus 
gentium pertence o que é derivado da lei natural, como conclusões derivam de princípios, como sejam as justas 
compra e venda e outras situações semelhantes, sem as quais os homens não conseguem conviver 
reciprocamentre, pois são da lei natural, enquanto o homem é por natureza animal social”. Cf. Alexandre 
Correia. Ensaios Políticos e Filosóficos. São Paulo: Editora Convívio – EDUSP 1984, p.181. 

975 “Jus naturae ad gentes applicatum vocautr jus gentium necessarium vel naturale. Vocari etiam solet cum 
Grotio a nonnullis Jus gentium internum. Christian WOLFF. Institutiones Iuris Naturae et Gentium Pars Quarta 
Caput I, § 1080. 

976 “Jus gentium nec a natura conditum est nec a Principe latum, sed usu vel consuetudine ab omnibus vel fere 
omnibus gentibus introductum est ut regnorum divisio, bella, contractus, pacis foedera, etc.Ideoque, jus gentium 
liceat naturae sit valde conforme, in illa fundatur, proprie jus positivum est, ab omnibus dictum est” Colegii 
Salmanticensis FF Discalceatorum B. Mariae de M. Carmeli Primitivae Observantiae Cursus Theologiae 
Moralis. Tomus Tertius. Per R.P.F. Andream a Matre Dei.Venetiis: Apud Nicolaum Pezzane MDCCL. 

977 Oportuno observar que a expressão latina consiliari significa não apenas aconselhar, mas também 
aconselhar-se, consultar, conforme o Nuevo Diccionario Latino-Español Etimologico  de D. Raimundo Miguel e 
del Marques de Morente.  
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primordiais e comuns a todos os povos, como a revelação mais direta da razão universal978. 

O ideal de um direito mundial, universal, unificado nada tem a ver com a procura 

de um mínimo múltiplo jurígeno, onde os diversos sistemas jurídicos se comunicam. 

Uma corrente de juristas – entre os quais Konrad ZWEIGERRT979, Adolf 

SCHNITZER980, Giorgio DEL VECCHIO981, Constantin PERIPHANAKIS982 - entenderam 

que o Direito Comparado visava eliminar as diferenças de fronteira axiológica e políticas dos 

ordenamentos jurídicos nacionais e construir um direito universal comum, eliminando o  quid 

juris, um direito universal em que as idiossincrasias nacionais desapareceriam, as opções 

técnicas relativas à efetivação dos valores jurídicos seriam sufocadas e a liberdade de 

criatividade do espírito humano sacrificada. Na interpretação, – irônica, talvez – de F. 

AZULAY, o direito uniformizado seria um redutor da geografia jurídica universal a uma 

cosmópolis do direito, onde o direito em Pequim fosse igual ao de Otawa; o de Manchester 

igual ao do Rio de Janeiro, o direito russo igual ao australiano983. 

O estudo dos juscomparatistas quase unanimemente vislumbram por trás dos 

processos de recepção legislativa, ocorridos de dois séculos para cá, a existência de um como 

minimum de fonds communs,  que se não confunde com as noções polêmicas de Direito 

Natural.  

                                                 
978 Giorgio DEL VECCHIO. Lições de Filosofia do Direito. Trad. de Antonio José Brandão. Coimbra: Arménio 
Amado, Editor, Suc. 1959. Vol. I, p.71. 

979 “[...] si la Asociación Alemana de Derecho Comparado inscribe en el programa de su congreso una ponencia 
sobre El Derecho comparado al servicio de la unificación jurídica se debe ello a que la meta de la unificación 
jurídica supranacional vale la pena”.Konrad ZWEIGERT.  El Derecho Comparado a servicio de la unificación 
Jujridica,  In Boletim del Instituto de Derecho Comparado de Mexico, Año IX, Enero – Abril, 1956, No 25, 
Universidad Nacional A utonoma de Mexico, p.53 

980“ Le droit international et uniforme superétatique n´est pas plus étrange que le droit national uniforme ne l´a 
été pour les hommes qui ont vécu sous le règne de la  coutume local. Le droit international et uniforme n´est 
donc pas un non-sens et il n´est pas contre la nature”. Adolf SCHNIZER De la Diversité et de l´Unification du 
Droit – Aspects Juridiques et Sociologiques. Bale:  Verlag für Recht und Gesellschaft Ag. 1946.p.109 

981 “[...] esta ciencia participa aun aquel processo actualmente en desarrollo, que tiene por meta suprema la 
positiva constitución (incluso aunque sea en un futuro no próximo) de una verdadera societas humani generis, 
fundada en los princípios generales del derecho”. Giorgio DEL VECCHIO.  Las Bases del Derecho Comparado 
y los Princípios Generales del Derecho,  In  Instituto de Filosofia del Derecho y Sociologia de la Universidad 
Nacional de la Plata. Facultad de Ciências Juridicas y Sociales. Anuários IV- V (Tomo III) La Plata 1967, pp. 
23- 37. 

982 “ On arrive ainsi à frayer le chemin qui mène à l´unification du droit de plusieurs pays et à la solution  des 
conflits de lois”. Constantin PERIPHANAKIS.  Les Sources du Droit Comparative et Notions dhu Droit Civil 
Comparè. Athènes, 1964, p. 10. 

983 F. AZULAY.  Os Fundamentos do Direito Comparado.  Rio: Empresa a NOITE, p. 30. 



 392

Josef ESSER984 referindo-se a um “derecho detrás del derecho”, afirmava que não 

deixa de ser frutífera a idéia de que os conceitos elementares da própria cultura jurídica estão 

acordes com um jus naturale, quo omnes utuntur, tal como o demonstra a concepção romana 

e moderna de um jus gentium. 

Se, pois, o jus gentium não era o Direito Natural, se não era direito próprio e 

específico de cada povo ou Estado, na convicção de GAIO, provavelmente, estivesse a idéia 

de um patamar axiojurígeno, no qual os povos conhecidos pelo mundo romano se 

encontravam.  

Algo como o ápice do labor juscomparatista, pois, como observa F. AZULAY, só 

se compara o que é semelhante, congênere, analógico e diferente. Aliás este é precisamente o 

sentido do termo “análogo” : aquilo que é em parte igual e em parte diferente. Por outro lado, 

incompatível com a psicologia humana: comparar por comparar.  

Em se comparando objetiva-se discernir, dentro das diferenças, o que é igual  ou 

comum. São aos valores, “fruto de percepção axiológica universal” – que GAIO conceituou 

como naturalis ratio – verificáveis no ordenamento  dos povos civilizados, que atribuímos o 

conceito de “mínimo múltiplo jurígeno comum”. 

A isso quis chegar ZWEIGTER, embora impregnado por um preconceito 

jusnaturalista, com a seguinte observação: 

Através da diversidade dos sistemas jurídicos e da sua infinita variedade de 
detalhes, normas constantes existem que derivam da natureza comum dos 
homens e tributárias do Direito Natural, mas que são cristalizadas em regras 
positivas985. 

                                                 
984 Josef ESSER. Princípio y Norma en la elaboración Jurisprudencial del Derecho Privado. Barcelona: Bosch, 
Casa Editorial – Urgel,51 bis, p. 38. 

985 “Travers la diversité des systèmes juridiques et leur infinie variété de détail, il y a des normes constantes qui 
découlent de la nature commune des hommes et qui relèvent du droit naturel, mais qui sont cristalisées en règles 
positives”. Konrad ZWEIGTER. El Derecho Comparado a servício de la Unification Juírica”. In Boletin del 
Instituto de Derecho Comparado a Mexico-Universidade Nacional Autonoma de Mexico. Año IX Enero-Abril, 
1956, N.25, p. 11. 
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CAPÍTULO 10 

 

DEFINIBILIDADE DO CONCEITO DO DIREITO 

 

A dificuldade de se encontrar uma definição para o conceito do direito é análoga à 

que se verifica para se formular uma definição de existir. Já fora observado pelo Doutor 

ANGÉLICO que  a intuição do existir fica por fora do gênero de conhecimento. Esse est extra 

genus notitiae”986. Não existe um gênero para cognoscibilidade do existir. Toda conceituação 

humana é efetuada sobre a experiência existencial de que nada chega ao intelecto que não 

tenha antes passado pelos sentidos : Nil in intellectu quod non prius in sensu. Ora, como já 

consideramos no Capítulo 7.1.4.4, na experiência humana não se tem notícia de ser que não 

seja algo. Destarte, em conceptualizando o existir, a condicionalidade gnosiológica  humana 

pressupõe que o existir, seja, como todo objeto conceptualizado, algo que é algo, algo que 

delimite, individualize “aquilo que é”. – O existir é o que? 

 Ora, se do existir se dissesse que é algo, persistiria a necessidade de 

complementação, a saber, esse algo que o existir é, o que é mesmo? Na verdade, algumas 

coisas são “isso”, outras são “aquilo”, cada ser sempre é alguma coisa; mas, quando se pensa 

no existir, se pensa que, aquilo que  alguma coisa é, está sendo e do estar sendo é que resulta 

alguma coisa ser o que ela é.  

Sendo o direito  uma propriedade metafísica do existir humano, o problema do 

definir o direito acompanha a condição da indefinibilidade da noção de existir, embora se 

saiba, por outras inferências, que o existir de homens é sempre “limitado por uma medida de 

existir”. Como manifestação do existir humano-social o direito se revela quando do existir se 

desprende o agir. E, dado que, o agir acompanha o existir – operari sequitur esse987  –, 

também o agir humano, como uma propriedade metafísica do existir, segue as mesmas 

contingências do existir, a mesma problemática de cognoscibilidade do existir.  

Como porém, o agir jurídico se fenomenaliza em cada um dos indivíduos, sob 

idênticas epifanias de quid juris, ou seja, sob modalidades de existir, em parte comuns a todos 

os seres humanos e, em parte individualizadas, tais modalidades diferenciadas de quid juris, 

                                                 
986  TOMÁS DE AQUINO. De Veritate. Q. 3,  a. 3, ad 8 um.    

987  Idem Ibidem. 
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na medida em que são conscientizadas, permitem ser abstraídas pela inteligência através de 

camadas  epstemológicas, culminando em um mínimo múltiplo comum jurígeno, que coincide 

com aquilo que se pode descrever como sendo a juridicidade do jurídico, a forma do jurídico, 

o conteúdo de inteligibilidade do conceito a que corresponde a realidade vivida como direito. 

É sobre a forma do jurídico988 que a ciência e a filosofia do direito encontram e concebem o 

seu objeto de contemplação. O  direito como “ente próprio do existir humano” poderá apenas 

ser descrito, não porém definido, porque só o direito é o direito. Todavia, sobre as epifanias 

do jurídico é possível abstrair-se uma noção comum de gênero e de espécie, tal como em 

torno da identidade de limitação de perfeição existente se pode formar uma noção de essência, 

como o máximo e o mínimo de “sencias” que cada um dos inúmeros seres atingem 

analogamente.  

Da norma jurídica, como uma das modalidades de ser  do direito, pode-se colocá-

la conceptualmente dentro de um gênero comum, qual seja, regra de conduta, situando sua 

diferença específica na finalidade  a que a norma jurídica está ordenada. Quanto ‘a realidade-

direito em si, não se pode dizer que haja um gênero do qual o direito fosse uma espécie, tanto 

quanto não se pode a respeito do existir imaginar que esteja incluído em algum gênero. Existir 

é estar-sendo; gênero é medição conceptual da perfeição de existir989, perfeição atingida por 

alguém que está- existindo ou que pode “estar-existindo”. Ergo, o gênero não abrange o plano 

do existir, ou, como diriam os escolásticos, o plano da ordem transcendental. 

Se por baixo da variabilidade do quid juris permanece, qual suporte substancial, 

imultiplicável o exigir de condicionamentos urgido pela natureza singular de todo ser 

humano, não se esqueça do que ensinou o ANGÉLICO,  a saber que a natureza se encontra 

nos singulares, entretanto sobre o que de comum e específico a razão abstrai e elabora 

envolvendo todas as modalidades e singularizações de quid juris, um conceito universal do 

direito, tal como tentamos na presente tese. 

Assim, pois, como o homem é sempre um homem e em cada homem o existir 

atinge um igual patamar de perfeição existencial – a humanidade – e idênticas propriedades 

metafísicas – (exemplificando: em cada homem a risibilidade é uma mesma, sendo cada 

homem uma fonte individuada de risibilidade) – de maneira análoga, em todo homem a 

                                                 
988 Nota Bene – Empregamos a palavra forma no sentido aristotélico do termo, como aquele princípio 
metafísico que empresta ao ente composto o existir. 

989  Em se dizendo perfeição do existir se diz o até onde pode chegar o estar sendo; equivale dizer, a essência. 
Das essências, em asbtrato consideradas, dir-se-á que se enquadram numa tal espécie ou em um tal gênero. Não 
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juridicidade implica uma mesma dialética movimentação de exigir (em potência e em ato, em 

cada um e em todos), a mesma insubstituível condição de perfectibilização pressupõe a 

interdependência na coexistência, a interferência do livre arbítrio no processo de concreção de 

valores, a mesma condicionalidade axiológica e a energia da consciência social na 

propugnabilidade dos valores – (embora em cada sociedade as percepções e intuições 

axiológicas correspondam a condições culturais variáveis) – em cada homem a 

condicionalidade ao poder e ao bem comum manifesta-se no mesmo grau de dependência e no 

mesmo gênero de exigências.   

 

 

                                                                                                                                                         
assim do ato de existir ou ato de ser. Este – só conhecemos seres expostos na natureza, seres finitos – 
corresponde ele a um  Fiat  criador. Veja-se o que ficou exposto no Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 11 

 

A PESSOA HUMANA ENTRE DUAS ORDENS DE NORMATIVIDADE NATURAL 

 

O direito é essa ordem normativa que exige condicionamentos de perfectibilização 

da pessoa no plano da convivência social, no plano da alteridade, e urgida pelos fins 

existenciais da natureza.    

Mas a experiência humana também evidencia que o ser humano está pendurado 

por aspirações de perfectibilização mais elevada do que aquela exigida pelos fins existenciais 

que condicionam o existir e o existir melhor na convivência social, da cidade; o homem se vê 

impelido, arrastado e atraído por uma inclinação metafísica para atingir, nada menos do que 

“a perfeição da própria essência”, o que somente é possível mediante a conquista de um bem, 

que será o “bem supremo”, fonte, origem e razão de ser de todo bem existente. 

Dizer que o bem deve ser feito é o mesmo que dizer que o fim deve ser atingido.  

Nem com isso se deixou tudo claro; importa especificar que fim será objeto de tal dever. De  

certo, não os fins imediatos, tais como, entre outros, o prazer, as riquezas, a honra, a glória, a 

virtude, o poder etc. etc. , pois, jamais qualquer deles foram suficientes para pôr um non plus 

ultra, um termo final à necessidade de ter satisfeitas as inclinações desencadeadas por eles 

mesmos e, muito menos, para colmatar plenamente a “difetividade” humana, deixada 

insatisfeita depois de experimentados  todos aqueles fins imediatos.  

Essa procura metafísica da condição humana foi descrita por ARISTÓTELES nos 

seguintes termos: 

Se há para as ações que praticamos, alguma finalidade que seja desejada por 
si mesma, de sorte que tudo o mais é desejado por causa dela, e, se não 
podemos ficar até o infinito procurando tudo por causa de algo mais, a tal 
ponto que nossos desejos ficariam sempre vazios e frustrados, então o fim 
que desejamos por si mesmo deve ser o bem e o melhor dos bens”. E 
prossegue: “Se há somente um bem final, este será o que estamos 
procurando e, se há mais de um, o mais final dos bens, este será o que 
estamos procurando”990. 

Do seu raciocínio extraímos a seguinte conclusão: Sendo o fim derradeiro o bem 

supremo, está entendido que nele encontra o homem a plenificação de todas as suas 

ansiedades, aspirações, a convergência de todos os bens parciais, a perfectibilização absoluta 

                                                 
990 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret 2000, no 1096. 
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de todas as suas tendências, aquilo que, para ser traduzido, só uma palavra existe: a beatitude. 

Noutros termos: a perfeição da essência, a que por Lei Natural está ordenada a pessoa 

verifica-se quando o homem alcança o Bem Supremo, no qual se encontra o fim último de 

todas as buscas humanas – se é isto possível – e nele imerge,  à semelhança da esponja que 

mergulha no oceano. 

A moral resulta de preceito da Lei Natural que impele o homem para a perfeição 

da própria essência, a qual se verifica na conquista e posse do fim último. 

É por causa do fim último, pelo qual a pessoa aspira com todas as suas 

potencialidades, que se deve fazer o bem e evitar o mal, precisamente porque, ante a liberdade 

humana deparam-se duas ordens de inclinações e atrações metafísicas, constituindo duas 

ordens de fins: uma, que se identifica com o bem moral, a saber, algo que é apetecido na 

medida em que, segundo a razão retamente iluminada, está em consonância com o fim último; 

e outra, o bem meramente ontológico, que consiste naquela perfeição para a qual está 

ordenada uma faculdade qualquer – espiritual ou corporal –, mas que poderá não coincidir 

com a ordem estabelecida pelo bem moral991. 

Na verdade, depara-se perante a vontade como bem – e tem mesmo o sabor de 

bem – tudo que o homem faz, procura e deseja, na medida em que esse objeto buscado 

satisfaz a alguma de suas paixões naturais; poderá, porém, ocorrer que o bem, assim 

entendido (bem ontológico) seja obstáculo para a realização de algum bem de ordem superior, 

a saber, um bem que a razão conhece, aprova e preceitua como ordenado para o fim último.  

O bem que constitui conteúdo do preceito da Lei Natural e cujo contrário deve ser 

evitado, é  o bem moral – designado também como bonum honestum –, é o  bem que resulta 

da atuação dos instintos, na medida em que a razão reta os aprova; é o bem que reside na 

conduta do homem, quando praticada em harmonia e em consonância com o fim último e, 

ainda, com os fins existenciais.  Destarte, todo ato que impede a concreção de um dos fins 

existenciais, não deixando de ser um bem ontológico – (e tanto é um bem, que provoca 

desiderabilidade no sujeito do mesmo) –  entretanto, pelo fato de obstacular a concreção de 

algum dos fins existenciais que são urgidos pela natureza, torna-se também um empecilho 

para atingir o fim último, que é a beatitude, inserindo-se na categoria do que se designa de 

mal moral.  

                                                 
991 Vem de Santo TOMÁS a ênfase dada à expressão “reta razão” ou “retidão da razão”, pois, é a razão que 
acomoda os instintos especificamente humanos aos fins neles indicados, fazendo coincidir a conduta do homem 
com a verdadeira realidade de sua natureza. Johannes MESSNER. Ética Social – O Direito Natural no Mundo 
Moderno. São Paulo: Editora Quadrante, s. d.  p. 29. 
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De igual maneira, dir-se-á que incidem na categoria de  “mal moral”  os atos 

interiores da vontade que se não manifestam externamente, mas que atuam, como iter actionis 

para a prática de atos incompatíveis com os fins existenciais; nessa categoria incluímos o 

ódio, a cobiça, a inveja, o desejo de vingança. Neste sentido disse Jesus: “É do coração que 

procedem as más intenções, os assassínios, o adultério, as prostituições, os roubos, os falsos 

testemunhos e as difamações”992.  

A experiência permite verificar que na razão prática de cada pessoa existe, em 

forma habitual, a noção dos primeiros princípios da moral, hábito que os escolásticos 

designaram de sindérese, – de modo análogo como na razão especulativa se verifica o hábito 

dos primeiros princípios, como aplicação da noção de Ser (o princípio de contradição, o de 

terceiro excluído, o da razão suficiente, o da causalidade) – e existe, igualmente de modo 

habitual, uma tendência para atuar, tanto como preceptora e legisladora frente a cada decisão 

a ser tomada pela vontade, como também com função julgadora da especificidade moral da 

decisão tomada em cada atitude volitiva. É o que se designa de consciência moral.  

 Com efeito, a experiência pessoal de cada um permite verificar que, ao ensejo de 

cada decisão a ser tomada pela pessoa, fuzila em sua razão um lampejo, que ilumina a 

qualidade moral do ato, cuja prática está sendo proposta à vontade; simultaneamente, em 

sendo iluminada por esse lampejo, a razão prática impõe à vontade um preceito concreto, no 

sentido de fazer ou deixar de fazer algo – consoante se revelou a natureza moral da ação 

proposta – e após a elicitação do ato (interno ou externo), essa mesma luz interior da razão 

consigna a qualidade moral da atitude assumida, como sendo cumpridora ou  infratora do 

preceito da moralidade. Ante o dever de pagar ou de recusar o pagamento de obrigação devida 

(salário, restituição, indenização, tributo, etc.), há, na razão prática, uma intuição-relâmpago, 

definindo que no pagar está a justiça e no recusar pagamento a injustiça e, simultaneamente, 

na consciência psicológica, uma, como voz interior, ressoa dizendo: pagar a obrigação criada 

é um dever moral, sendo imoral recusar de pagar. “Consciência moral” é, pois, o nome com 

que se designa essa voz interior que, na experiência de todas as pessoas, ressoa, preceituando 

em cada caso a decisão certa a tomar e que emite, imediatamente depois de tomada a decisão, 

um julgamento interior, aprovando, se moral, reprovando se contrária à moral  a conduta 

assumida, interna ou externamente.  

Considerando-se que o legislador da Lei Natural é o próprio Deus e que a 

necessidade de atingir o fim último, estabelecido pelo próprio Deus, que criou todos os seres 

                                                 
992 BÍBLIA : MATEUS.15,19. 
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para si, e dotou de razão o homem para com ele repartir a sua própria beatitude – o bem é, por 

natureza, expansivo – bonum est diffusivum –, os filósofos de inspiração cristã identificam esta 

voz da consciência como a própria voz de Deus.  

a consciência  é uma lei do nosso espírito, mas que ultrapassa o nosso 
espírito, que nos faz imposições, que significa responsabilidade de dever, 
temor e esperança... é a mensageira daquele que no mundo da natureza bem 
como no mundo da graça, nos fala sob véus, instruí-nos e nos governa. A 
consciência é o primeiro de todos os porta vozes de Cristo993. 

Como anteriormente aludimos, há condutas de que resulta a concreção (ou 

preservação ou obtenção) de fins existenciais que condicionam a perfectibilização das 

pessoas, tão somente na ordem da politicidade, no relacionamento com a alteridade onto-

social, a saber, a perfectibilização do homem como cidadão;  e há condutas de que podem 

resultar, não só o impedimento dos fins existenciais que condicionam a perfectibilização na 

ordem da alteridade, mas também, obstáculo à conquista do fim último (a beatitude), pelo 

próprio agente da conduta. A ordem desta segunda categoria de condutas constitui a ordem 

normativa da moral e o observar de seus preceitos é absolutamente deixado ao livre arbítrio da 

pessoa, sem que sobre a decisão do mesmo seja exercida qualquer tipo de coerção ou 

coercibilidade. 

E não está o livre arbítrio pressionado por qualquer tipo de coerção, 
precisamente porque, se no que se refere à inclinação para a beatitude não é 
a pessoa livre para sentir ou não sentir a necessidade e o desejo da mesma, 
entretanto, quando se trata de fazer a escolha entre fins intermediários 
diversos, entende-se que, pelo fato de que os fins imediatos são bens 
precários, bens finitos, bens de duração limitada e fugaz – disso tem 
experiência a filosofia popular quando ensina que “não há bem que sempre 
dure e mal que nunca se acabe” – em resumo, bens insuficientes para 
colmatar exaustivamente a perfectibilidade metafísica da pessoa, abre-se 
para a liberdade o optar entre os fins intermediários994 que se ordenam ao fim 
último e os fins intermediários que, não se  ordenando, embora, ao fim 
último, contudo provocam desejabilidade. 

Na busca do Infinito e na necessidade de atingir a beatitude circunscreve-se a 

ordem normativa da moral. Efetivamente, é de um preceito da Lei Natural que resulta o 

homem angustiar-se pela conquista da beatitude, a qual reside no Bem supremo, como razão 

de ser de todos os movimentos existenciais e de praticar aquilo que, segundo lhe demonstra a 

razão reta, se lhe depara como bem honesto. É o bem que deve ser feito – o bem honesto, o 

bem moral – que coloca o homem na direção do fim último. 

                                                 
993 Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica. n. 1780, citando Cardeal Newmann. Editora Vozes – Edições 
Paulinas – Edições Loyla – Editora Ave Maria 1993, p.419.  
994 Designam-se por fins intermediários aqueles bens que se deparam entre a pessoa e o bem supremo. 
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Faz parte da politicidade do direito urgir a concreção dos fins existenciais, que 

servem de pressuposto à perfectibilização, apenas na ordem da alteridade e exercer, mediante 

cominação, a coercitividade, não só quando a coerção se exerce na exterioridade das 

condutas, como também quando se fenomenalizou o influxo dos atos interiores sobre a 

conduta exterior. Na ordem normativa da moral há, como em toda lei, uma sanção, a qual 

consiste na dúplice alternativa, de alcançar ou deixar de alcançar o fim último, mas não 

mediante coerção sobre as condutas normadas. 

Deve-se levar em consideração que, se na esfera da ciência jurídica, o termo 

sanção é empregado em sentido de penalização ou mesmo punição pela conduta injurídica, o 

sentido originário da palavra – do latim sancire”– compreende a conseqüência da aplicação da 

lei, tanto a conseqüência benéfica como a conseqüência punitiva, conseqüência que, de modo 

diverso, vai implicada na observância ou na inadimplência da lei995.  

Impende, ainda, observar que a intenção de alcançar o fim último, que é a 

beatitude, está implícita e inconsciente em todos os movimentos da vontade. Bastará supor 

que se alguém tiver certeza de que, com o optar por determinado bem, perderia para sempre 

toda possibilidade de alcançar a beatitude, desistiria necessariamente de tal opção. Dentro da 

perspectiva aristotélico-tomista do fim último, Carlos BOYER demonstrou como, a não ser 

por causa de um fim que é o Bem Supremo a se desejar, não teriam explicação sequer os 

movimentos da vontade humana: 

Para se entender a razão de ser de todos os movimentos da vontade basta 
verificar como, em todo agir, a vontade se propõe uma finalidade. Ora, esse 
fim que provoca o agir da vontade, ou terminaliza, de maneira absoluta, o 
procurar intencional da vontade, de sorte que absolutamente não funciona 
como meio para outro, e então, estamos diante do fim, absolutamente 
último, no sentido de que não há outro além ou depois dele e em face do 
qual ele seria meio; ou então, esse fim perseguido pela vontade é buscado 
em razão de um outro (fim); entretanto, não pode um fim ser ad infinitum 
ordenado  para outros fins: portanto, ter-se-á que  parar diante de um certo 
fim, o qual é procurado em razão de si mesmo e em razão do qual os outros 
fins são ordenados. 

Ora – prossegue o raciocínio – esse fim que é o último e derradeiro e que 
não serve de meio para outro fim ulterior, não pode ficar dependendo de 
opção da liberdade, antes deve ser procurado por força da própria natureza e 
por necessidade metafísica; na verdade, toda escolha supõe o querer de 
algum fim, para a conquista do qual se faz opção entre ele e outro 
intermediário. Ora, se o fim último fosse objeto de opção, isto só seria 
possível se o mesmo estivesse referido ou ordenado para outro fim ulterior 
e, destarte, dele não se diria que fosse o fim último. Daí a conclusão de que 
a vontade não poderia querer nada (coisa alguma), se não estivesse 

                                                 
995 Soares MARTINEZ. Filosofia do Direito. Coimbra:  Almedina, 1991, p. 252. 
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provocada, por sua  própria natureza, para a busca de um fim que seja 
absolutamente o último996.  

Argumentação difícil de ser refutada é a que Agostinho elaborou nos seguintes 

termos:  

Que as pessoas boas procurem alcançar a vida feliz, não há quem duvide 
disso, por isso mesmo procuram ser bons. Entretanto, no que às pessoas más 
se refere, poderá alguém duvidar que também eles procurem atingir uma 
vida de felicidade.  Penso, porém que, se pudesse separar os maus de um 
lado e os bons de outro, e dizer-lhes: Quereis ser felizes? nenhum deles 
diria: Não quero. A título de exemplo, traga um ladrão: se eu lhe pergunto: 
Porque fazes o furto? – Ele dirá: Para  ter o que não tinha. Mas, porque 
queres ter o que não tens ainda? – Porque não ter é ser miserável. Se, pois, 
miserável é não ter, julga ele que tendo, será feliz. Nisto, porém, se mostra 
desavergonhado e erra, na medida em que quer tornar-se feliz pela prática 
do  mal. Na verdade, ser feliz é um bem para todo mundo. Mas, então, 
donde vem que ele seja perverso? – Porque procura o bem e faz o mal997. 

Outra constatação da experiência humana permite entender que a beatitude ou fim 

último ninguém possui ab initio, não acontece como predeterminação, nem chega como 

prêmio de uma loteria; mas terá que ser conquistado por decisão e ação de cada pessoa. Todos  

sentem que devem buscá-lo, arrancá-lo. – Onde então? – Em que consiste?  

Tal questionamento deu origem às indagações metafísicas efetuadas pelos 

filósofos conhecidos desde a antiguidade. Por outro lado, impende levar em consideração o 

fato de que a razão única de todas as manifestações religiosas outra não tem sido senão: 

alcançar a beatitude, a qual as religiões, em sua quase totalidade, também procuram, situando-

a para  além do tempo. E nisto vai uma intuição racional: Se a beatitude é o fim último, aquele 

que é desejado por si e além do qual outro não existe, então a conquista do fim que é último 

coincidirá com a conclusão do processo de perfectibilização do existir através do tempo;  na 

verdade, enquanto fluir o tempo, estará o espírito humano disputado e provocado por fins 

intermediários, consistentes em bens que são, uns, bens morais – bonum honestum –, 

adequados ao fim último, e outros, bens simplesmente ontológicos, consistentes em condutas 

livres, desviadas da direção do fim último. De certo, enquanto houver para cada pessoa a 

concorrência de fins intermediários de espécies contrárias, estará ocorrendo o processo de sua 

                                                 
996  Charles BOYER.Cursus Philosophiae. Paris: ed. Desclée de Brouwer et Cie.,1936. p. 435. 

997 “De bonis facilis quaestio est, quod beatam vitam quaerant, inde boni sint. De malis forte aliqui dubitant, 
utrum et ipsi beatam vitam quaerant. Sed si separatos malos et a bonis discretos interrogare possem, et dicere: 
Vultis beati esse? Nemo diceret, Nolo. Verbi gratia, pone aliquem furem: quaero ab illo, Quare furtum facis? Ut 
habeam, inquit, quod non habebam. Quare vis habere quod non habebas? Quia misererum est non habere. Si ergo 
miserum est non habere, beatum putat habere. Sed in eo impudens est et errat, quia de malo vult beatus fieri. 
Bonum est enim omnibus beatum esse. Unde ergo ille perversus? Quia bonum quaerit et malum facit“. Santo 
AGOSTINHO. Sermo CL, c. 3, n.4. ML. 38, 809, apud  Carlos Boyer. Cursus Philosophiae. Paris: ed. Desclée 
de Brouwer et Cie.,1936 p. 446. 
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perfectibilização, que transcorre na arena da autodeterminação.  

Não se duvida que  com a posse do fim último, todo movimento existencial de 

perfectiblidade perde a razão de ser; a posse da beatitude que tem sido entendida como sendo,  

a convergência total e simultânea de todos os bens (omnium bonorum tota et simul complexio) 

– torna desnecessário aspirar oxigênio, proceder metabolismos fisiológicos, alimentar e 

realimentar energias, órgãos, células, pensamentos, volições, satisfazer instintos de qualquer 

natureza: a plenificação do  velle  e do intelligere, do querer e do inteligir,  com a posse do 

fim último susta na pessoa humana qualquer atividade ou potencialidade. O Ato Puro, 

Infinito, transforma em ato todas as potencialidades do ser finito. A completude do Ser 

Infinito colmata a incompletude do ser contingente, a Infinitude enche todos os vazios, todas 

as defectividades do ser humano. 

Ser metafísicamente incompleto, o homem é impelido metafisicamente, não só a 

buscar a sua perfectibilização mediante a aquisição de bens finitos, no seu relacionamento 

coexistencial e político, (plano da ordem normativa do direito), mas carrega, ademais, uma 

aspiração instintiva, irreprimível, ilimitada e indefinida por atingir a plenitude de Ser. Embora 

perfectibilizantes, os bens finitos jamais saciaram plenamente a ânsia de ser-mais de um só 

dos seres humanos. Aliás, consoante lembra Louis LACHANCE, graças à plenitude de suas 

faculdades espirituais, que são capazes de conceber o bem absoluto e a beleza ideal, o homem 

é dotado de uma perfectibilidade indefinida998.  A filosofia popular diz: A medida do ter 

nunca enche. 

Para demonstrar que o fim último só pode ser encontrado naquele Bem infinito, 

assim argumentou  A. ARENDT: 

O objeto capaz de fazer o homem feliz deve satisfazer a todos os seus 
desejos, a possessão dele deve ser tranqüila e segura e, finalmente, deve 
estar ao alcance de todos. Ora, nenhum bem criado reúne essas condições 
todas. Portanto, nenhum bem criado constitui o objeto suficiente de nossa 
felicidade 999.  

 A ordem normativa da moral é, pois, a marcha para o infinito, no qual a pessoa 

humana encontra a perfeição da sua essência, marcha provocada pela miragem da beatitude, 

não porém, neutralizando ou sufocando o livre arbítrio por coação ou violência. Enquanto o 

âmbito da ordem normativa do direito é a politicidade (coexistência na cidade) e o tempo, o 

                                                 
998  Louis LACHANCE. Le Concept de Droit d’après  Aristôte et S. Thomas d’Aquin.Paris: Ed. Albert 
Levesque Montreal, Lib. Du Recueil Sirey, 1933,  p. 66. 

999 A. ARENDT. Filosofia Moral. In Tratado Elemental de Filosofia para uso de las clases. Tomo II. 
Barcelona: Luis Gill – Editor, 1910, p.258. 
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da ordem normativa da moral é a eternidade (o pós-tempo) e o infinito. 

 Por outro lado, se, com Sergio COTTA, se considera que o homem é capaz de 

pensar o infinito, o eterno, o absoluto, e capaz, ao mesmo tempo de perceber que são 

limitados, passageiros, condicionados nas suas possibilidades pessoais de realização, entende-

se que desse contraste entre a capacidade de pensar o infinito e a incapacidade de realização 

do mesmo pensar,  nasce a consciência de que a incompletude e a finitude não são para o 

homem o dado derradeiro de sua natureza integral (como se pode dizer dos outros animais), 

mas tão somente uma falha no ser e uma “difetividade“, a qual  há de ser colmatada para que 

chegue a ser plenamente ele mesmo “essere pienamente se stesso”.  “Daí porque” – a 

conclusão é do citado autor: 

sob o impulso para o infinito, para o eterno e para o absoluto, impulsos que 
nele existem, é o homem levado incessantemente para o movimento, para a 
ação, a fim de superar a própria indigência (diffetività) e realizar a própria 
natureza integral, também pelo lado do infinito, do eterno e do 
absoluto“1000.    

Em seu tempo AGOSTINHO, depois de ter percorrido vários itinerários  

filosóficos em busca da verdade Absoluta, dirigia-se ao Ser Supremo, num existencial 

desabafo: “Para Ti, Tu nos fizeste, e esta há de ser a razão pela qual o nosso coração estará 

sempre desassossegado, enquanto não descansar em Ti“1001.  

Deve-se não esquecer que o existir do homem em sociedade encontra-se 

envolvido em duas ordens normativas, uma e outra, propriedades metafísicas quais sejam: 

uma exigida pelos fins existenciais do homem, urgidos pelo impulso metafísico de 

perfectibilização no plano do existir temporal, equivale dizer dentro das fronteiras da cidade e 

uma, exigida pela destinação metafísica a procurar o fim último situado no bem supremo, cuja 

conquista é condicionada pelos preceitos da lei natural.  

E como as movimentações do homem em sociedade são urgidas por uma e por 

outra das ordens normativas, resulta que na tarefa epistemológica de distinguir as vigências 

normadas do existir,  muitas vezes são estas mal discernidas, quando não são por natureza 

vivenciadas nas exigências de ambas as ordens. Condutas há que são urgidas 

concomitantemente pela ordem moral e pela ordem jurídica e outras há, que se intuem como  

tão adequadas e condicionantes da perfectibilização do existir humano no conviver social, que 

passam a ser consideradas como sendo da  ordem normativa do direito,  quando são, de fato, 

                                                 
1000 Il Perché del Diritto.Brescia: Editrice La Scuola, 1979, p. 30. 

1001  “Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec quiescat in Te”. AGOSTINHO.  Confessiones. 
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vigências de uma consciência áxio-moral, às quais entretanto, falta uma das propriedades 

constitutivas da juridicidade, como sejam a politicidade e a efetibilidade;  desse tipo são as  

normas do Direito Internacional Público, as normas extrajurídicas, mas convencionais, 

universalmente aceitas,  as normas do comércio  internacional, as normas designadas Direitos 

Humanos e Direito Comunitário. 

A diversidade de fins a que uma e outra dessas ordens se destinam especifica os 

horizontes axiológicos que envolvem,  em dimensões variadas, a consciência axiológica do 

grupo. Nem sempre porém, se mostram epistemologicamente diferenciadas quanto à matéria e 

quanto à vigência.  Nas sociedades complexas, consoante a cosmovisão vigente em cada 

grupo social, de acordo com o princípio de que não se deseja o que se desconhece e não se 

valoriza o que se não deseja sob risco de impedimento – Nel  volitum quin praecognitum. Nel 

valorabile quin aestimabile –  Entretanto, por baixo da consciência axiológica de natureza 

jurídica, estende-se o mare magnum de valores não coercíveis, porém susceptíveis de 

aprovação que interessam igualmente à maioria do grupo social. Assim é que não basta para 

ser um bom cidadão, que ele cumpra os preceitos legais; necessário se faz,  em face da 

consciência axiológica, que o homem não apenas respeite externamente  a mulher do 

próximo, mas importa que para merecer a confiança da sociedade, que não seja galanteador, 

indiscreto;  não basta que o comerciante tenha contabilidade perfeita, interessa à sociedade 

que ele seja um homem sincero, de palavra, não espertalhão, que não cometa elisão fiscal, que 

não seja maquiavélico no seu trato comercial, enfim, que não apenas pareça ser honesto e 

juridicamente correto, mas que seja, de fato, honesto, veraz, respeitador da palavra 

empenhada, etc. 

A Jerôme BENTHAM se atribui a noção de “mínimo ético” como delimitador das 

fronteiras da ordem jurídica. Entretanto, já entre os romanos, MODESTINO ensinara que nem 

tudo que é lícito, é decente – Non omme quod licet honestum est.  

Certos preceitos do Direito têm por pressuposto valores morais como requisitos 

para imponibilidade dos preceitos normativos. Entre outros: a boa-fé, a veracidade, a lealdade, 

a idoneidade moral, os bons costumes, a obrigação moral, bem como o princípio romano de 

que Ex injuria non oritur jus, donde não ter amparo da tutela jurídica dívidas de jogo,  a 

repetição do indébito, provas obtidas por meios ilícitos, etc.: 

Dogmaticamente, o art. 970 do Código Civil Brasileiro –  observa João 
Maurício Adeodato – efetivamente protege os efeitos jurídicos da obrigação 
natural, ainda que a situe na seção que cuida do pagamento indevido. No 
caso do artigo 971, a obrigação natural, enquanto ausência do direito de 
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Ação, aparece como uma espécie de sanção para quem deu alguma coisa 
para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Os artigos 1262 e 1263 
garantem o direito de retenção de juros pagos,  ainda que não combinados, 
enquanto o artigo 1477 garante o mesmo direito subjetivo para as dívidas de 
jogo espontaneamente pagas. Quer dizer, o Estado Brasileiro reconhece a 
existência jurídica dessas situações,  embora não as proteja com a 
exigibilidade prévia. Há ainda a dívida prescrita, quando uma obrigação 
strictu sensu se torna natural se inexigida após decurso de determinado 
prazo1002. 

Tratando-se de conduta moral, impõe-se considerar o problema que se costuma 

designar como especificação moral. 

Quando se toma em consideração a conduta jurídica, a especificação de sua 

juridicidade encontra-se naquilo que a ciência designa como requisitos de validade do ato 

jurídico, a saber, sujeito capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma 

prevista em lei, sendo a ilicitude caracterizada como ação voluntária ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência e a ação que violar direito ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, ficando por fora de tal hipótese os atos praticados em legítima defesa 

ou no exercício regular de seu direito reconhecido, bem como a destruição ou deterioração de 

coisa alheia ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente1003. Na esfera penal, 

especifica a injuridicidade do ato, qualificando-o como conduta punível, aquela conduta 

praticada por agente imputável, tanto quando o resultado foi querido (dolo específico), como 

quando foi assumido o risco de produzir o resultado (dolo eventual), como quando foi 

produzido por imprudência, negligência ou imperícia,  excetuados os atos que tiveram por 

causa estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento de dever legal ou 

exercício regular do seu direito1004. 

Verifica-se, assim, que na ordem normativa do direito procura-se evitar o 

resultado lesivo aos bens jurídicos, dos quais depende a perfectibilização da pessoa na ordem 

do conviver citadino e incriminar as condutas pelo resultado causado, seja dolosamente, seja 

culposamente. Os cidadãos têm o direito de receber a concreção dos fins existenciais e estão 

gravados pelo  respectivo dever de evitar a frustração dos mesmos, não se eximindo de 

responsabilidade pelos resultados causados, com a desculpa de que não teve a intenção, desde 

que podia evitar, se empregasse a diligência que estava a seu alcance e que era condição de 

                                                 
1002  João Maurício ADEODATO. Ética e Retórica – Para Uma Teoria Da Dogmática Jurídica. São Paulo: 
Editoria Saraiva, 2002, p. 176.   

1003 Lei no 10.406/2002, art. 104, c/c arts. 186 e 188. 

1004 Código Penal: art. 18, c/c art. 23. 
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bem dos demais. Noutros termos: a especificação de uma conduta como jurídica ou injurídica 

identifica-se no nexo de causalidade física que liga o resultado ao agente livre, consciente e 

imputável. 

Pelo mesmo motivo de que o horizonte axiológico da ordem normativa do direito 

compreende a perfectibilização do cidadão, apenas na esfera da intersubjetividade política, 

não incide no espectro desse horizonte os misteriosos arcanos da alma humana, os desejos, os 

sentimentos, os projetos, desde que não transcendam as fronteiras da consciência interior, ou 

não presidam, como iter criminis o desabrochar da conduta ilícita ou punível. Nos códigos há 

referência às hipóteses de boa fé,  declaração de vontade,  atos fraudulentos etc.. A doutrina  

utiliza o brocardo  cogitationis poenam nemo patitur.  

Já no que se refere ao que ocorre debaixo do horizonte axiológico da ordem 

normativa da moral, colimando esta a perfeição da própria essência do homem pela conquista 

do bem supremo, delineia-se a relação de causa e efeito entre a natureza dos fins 

intermediários e a adequação dos mesmos com o fim último, de tal sorte que, não apenas o ato 

que causa efeitos no mundo físico e social, mas também os que se consumam no interior da 

psique humana,  tais atos recebem a especificação de moral ou imoral, consoante estejam ou 

não em adequação com o fim último. 

Sabendo-se que os bens desejados tornam-se uma só coisa com a própria vontade 

que os abraça, os próprios desejos quando têm por objeto bens ontológicos inconciliáveis com 

o bem honesto, sejam meramente interiores, sejam exteriores, têm a especificação de imorais. 

Por outro lado, sendo o ato humano perfeito, aquele que teve origem na apreensão 

intelectual e na decisão da vontade, a imputabilidade moral de autoria de um fato a um  

sujeito requer um  nexo de causalidade, não apenas física, como também psicológica ligando 

o fato ao agente. De sorte que o chamado crime culposo como tal, per se não contrai a 

especificação de imoral, porquanto não está ligado por um nexo de causalidade física e 

psicológica simultaneamente. Sem dúvida, o ato designado culposo, quando resulta de 

desobediência às leis do país que visam a segurança dos cidadãos, estaria, por esse aspecto, 

inquinado de desordem moral, porquanto resultam de desobediência a uma lei civil; na 

hipótese, os atos de imperícia legal de imprudência, nem sempre os atos de negligência ou 

descuido. 
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Os moralistas destinguem entre os fins que presidem a psicologia humana, o  finis 

operis, isto é o objetivo a que a ação se atira, e o finis operantis, a particular intenção que 

move o agente para o finis operis. 

A especificação moral do ato humano depende, pois, de que tanto o finis operis, a 

saber o objeto material, como o finis operantis estejam em adequação com o fim último. 

Conseqüentemente, falta a especificação de moralmente bom, tanto ao ato em que apenas o 

finis operis esteja em desarmonia relativamente ao fim último, como aquele em que  apenas o 

finis operantis esteja em direção oposta ao fim último. Hipótese do primeiro ocorreria quando 

um comerciante, desejando socorrer uma instituição filantrópica (finis operantis , moralmente 

louvável) adultera a qualidade ou a quantidade de mercadoria, a fim de obter um lucro 

indevido, lesando a boa fé dos clientes. Hipótese do segundo ocorreria,  quando alguém 

distribui esmolas aos necessitados (finis operis moralmente louvável), visando obter em troca 

sufragação do seu nome  por parte dos beneficiários em processo eleitoral(finis operantis  

moralmente reprovável, na medida em que violenta a consciência dos necessitados).  

A propósito da última hipótese dizia Modestino: nem tudo que é lícito é 

moralmente bom1005.  A propósito da primeira hipótese está escrito na BÍBLIA: “Não façamos 

o mal com o fim de obtermos bens1006. 

Sob o ponto de vista lógico e teleológico delineia-se uma certa preeminência da 

ordem normativa da moral sobre a ordem normativa do direito. Na verdade,  a consciência 

jurídica apenas aponta o objetivo a atingir, o bem a ser dado a quem devido, mas não possui o 

condão de fazer o bem sair da conduta do destinatário da norma. Aqui, só a virtude da Justiça 

faz o bem normado chegar à existência. Noutro lugar1007, referimo-nos ao fato de que a norma 

jurídica não tem pernas, mas apenas com as pernas da moral é capaz de andar. A imbricação 

onto-psicológica entre o dever jurídico e o dever moral estava profundamente arraigado na 

mentalidade dos jurisconsultos romanos, os quais não hesitaram em escrever para a 

posteridade: Jus a justitia appelatum: O Direito é assim chamado por derivar da justiça.1008 

 

                                                 
1005 non omne quod licet honestum est. Digesto. L. I. 

1006 BÍBLIA: São Paulo aos Romanos, 3,8. 
1007 Elcias Ferreira da COSTA. Deontologia Jurídica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p.8. 
1008 Digesto, 1,1,1.pr. 
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CONCLUSÃO 

 

Propondo-se no enunciado da tese, inferir que seja o direito uma propriedade 

metafísica  do existir humano, partindo da consideração do conteúdo de inteligibilidade a que 

corresponde a realidade jurídica, o Autor deixou clara a sua posição crítico-gnosiológica, da 

qual está afastada qualquer ambigüidade quanto à adequação entre o intelecto e a realidade 

jurídica, como susceptível de ser apreendida pelos sentidos externos e internos e quanto à 

possibilidade de reduzir a essência do jurídico a um mero pressuposto de natureza 

transcendental. 

Considerada a problematicidade criada em torno da noção de metafísica e 

assumindo o sentido de metafísica como foi elaborado por ARISTÓTELES, reelaborado por 

TOMAS DE AQUINO e seguida pela escola tomista, a tese identificou como objeto formal 

da metafísica  a investigação do ser enquanto ser, enfatizando que o plano epistemológico em 

que a metafísica trabalha e que constitui seu objeto material é, não o plano do ser ideal ou de 

razão, nem o ser divino, Causa de todas as causas,  (pois esta é objeto da revelação 

teológica), nem a imortalidade da alma  (tema próprio da ciência cosmológica), mas o ser em 

sua concretude onto-social, perceptível pelos sentidos e vivenciável na coexistência social. 

A tese demonstrou que o ser enquanto ser é um objeto de conhecimento que a 

razão atinge, mediante sucessivos procedimentos abstracionais, partindo não de um a priori 

ou qualquer outra espécie de postulado, mas da realidade bruta do ser, realidade que palpita, 

tanto na substância material, como no ser quanto, considerado no nível da ciência 

matemática, como nos seres separados da matéria. Se o direito existe, é um ser e, 

conseqüentemente, susceptível de ser considerado mediante os três procedimentos de 

abstração eidética, tanto em sua manifestação fenomenológica do quid juris ( plano da 

ciência dogmática), como na  forma sui generis da juridicidade do jurídico e, ainda, na sua 

ultima ratio, ou seja, o direito enquanto é algo no plano transcendental do ser.  

Considera-se propriedade metafísica o acidente que inere a todos e a cada um dos 

seres de uma mesma espécie, só aos seres desta mesma espécie  inere e sempre está inerente 

nos seres dessa espécie. Ora, os elementos que se fazem presentes no conteúdo de 

inteligibilidade abstraído da realidade chamada jurídica se verificam em todos os homens, 

somente nos homens e sempre em todos os homens. Portanto, os elementos que se fazem 



 409

presentes no conteúdo de inteligibilidade do conceito do direito são uma propriedade 

metafísica do homem. 

A premissa maior do silogismo dispensa demonstração porque corresponde 

precisamente ao sentido em que a tese emprega a palavra acidente próprio metafísico. A  

premissa menor, a saber, o conteúdo de inteligibilidade sobre o qual foi efetuada o 

procedimento abstracionista  e que constituiu a parte mais extensa da tese, pode ser resumida 

nos itens a seguir:   

1) Há uma impropriedade em se considerar a norma como pertencendo à ordem 

do dever-ser em antítese com a ordem do ser, não só pela ambigüidade da 

expressão, como pelo significado que se lhe tem atribuído. A norma tem 

realidade ôntica, sendo mesmo princípio de causalidade, operando verdadeiras 

mudanças no mundo da realidade social. 

2) Como potência objetiva, o direito-norma tem sua sede na consciência 

axiológica de determinado grupo social e como potência subjetiva na 

consciência dos indivíduos respectivamente sujeitos do direito subjetivo e do 

dever jurídico 

3) O direito-norma atua como verdadeiro princípio de causalidade eficiente moral, 

toda vez que um fato, incidindo ou ocorrendo dentro do horizonte espectral das 

fatispécies previstas normativamente, faz desencadear efeitos sociais, alterando 

a real situação das pessoas e das coisas no mundo social. 

4) As relações jurídicas, ao contrário de atuarem como princípio de causalidade, 

elas mesmas surgem como efeitos de causalidade da norma, quando transforma 

em fatos jurídicos situações ou fatos sociais implicados em pessoas. As 

relações jurídicas são um novo ad aliud  que, como efeito de causalidade 

desencadeada pela norma, passam a inerir às preexistentes relações sociais. 

5)  Aceitando  que o direito existe unicamente para favorecer os homens – omne 

jus hominum causa constitutum est – entende a tese que, se normas podem 

existir regulando condutas das pessoas entre si, tendo por objeto quaisquer 

finalidades, se normas há entre bandidos, regulando jogos, saques, invasões e 

quaisquer atividades nocivas à sociedade, as normas de direito são 

especificadas pela sua finalidade de favorecer a perfectibilização da pessoa 

humana pala participação no bem comum. 
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6) O homem concreto que a tese tem em vista ao investigar sobre a natureza do 

direito, é o homem que tem por característica essencial a perfectibilidade, o 

homem que foi concebido para nascer, nascido para sobreviver, para adquirir 

sempre novas perfeições – físicas, morais, psicológicas, artísticas – enfim, 

pessoa impelida por um élan de crescer em ser, colimando sempre ulteriores 

perfeições em sendo. Assim, a especificidade da norma jurídica consiste em 

promover a perfectibilização da pessoa. 

7)  A perfectibilização a que o direito-norma colima, é a perfectibilização no 

plano de coexistência social e política, no plano do viver temporal. A 

politicidade que caracteriza a norma jurídica decorre da vinculação do homem 

ao grupo social, da sua dependência em face do bem comum e da sua 

subordinação ao Poder social. 

8) Pela politicidade o direito-norma tem delimitadas as fronteiras de seu horizonte 

axiológico e de sua vinculação ao grupo social a que pertence e ao Poder social 

que lhe dá forma. 

9)  O direito-norma é dotado de coercitividade, pois não existe apenas para dever 

ser observada, antes é norma que tem de ser observada, a gosto ou a 

contragosto, acarretando a imposição de técnicas de coerção para condutas 

recalcitrantes ou de recomposição da ordem perturbada pela frustração do bem 

devido. 

10) A coercitividade é uma decorrência da própria especificidade da norma 

jurídica, enquanto visa a perfectibilização da pessoa humana, como  imbricada 

na coexistencialidade do livre arbítrio, sendo esta (a perfectibilização) uma 

exigência da natureza do homem concreto. Já que sem a concreção dos bens 

normados impossível se torna a perfectibilização da pessoa, a concreção do 

bem normado antolha-se à consciência coletiva, não só como devendo (sollen) 

ser concretizado, mas como tendo que ser (müssen) concretizado.  

11) Como direito em ato, a realidade jurídica compreende a concreção do bem 

normado, por efeito de condutas previstas para a ocorrência de fatos 

relacionando os homens entre si. 

12) Investigando a raiz ontológica do direito, a tese identificou-a na indução  de 

um princípio imanente a toda pessoa e que faz surgir todo movimento,  
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princípio que recebeu de Aristóteles a designação de natureza. A controvérsia 

sobre o que se deva entender por natureza não desfaz a verificação empírica 

de que em todos os seres substanciais o movimento parte de um princípio 

intrínseco. 

13) A noção de natureza, na perspectiva  da escola tomista, permite verificar um 

movimento  dialético que  sacode a natureza humana em um contínuo passar 

de estado potencial para estado de atualidade e numa tendência igualmente  

perfectível de passar de um estado imperfeito para um menos imperfeito, pela 

busca e aspiração de sucessivas perfeições. O ser intelectivo, disputado pela 

atração dos bens que reluzem no desvelamento dos seres oferecidos à sua 

apreensão sensorial, é arrastado por um irreprimível desejo de ser mais e de 

crescer em ser. 

14) A condição de ser incompleto, imperfeito, porém apto a adquirir novas 

perfeições permite induzir que nos bens que atraem o homem, está a 

explicação do seu tender a perfectibilizar-se, bem como a atuação de um 

princípio de causalidade final em todos os movimentos existenciais. 

15) Da constatação da tendência inata e determinante no ser humano pela 

perfectibilização infere-se a existência de uma lei da própria natureza, lei que 

antecede lógica e ontologicamente o aparecer do homem no existir. 

16) Sem adentrar-se em indagações teológicas, a tese contempla o homem 

concreto dentro de uma ordem cósmica,  regulada, também essa, por uma Lei 

Eterna, a qual colocou todos os seres em seu devido lugar e destinação, e da 

qual recebe o homem o estatuto ontológico que preside o seu devir 

existencial. 

17) As tendências inatas do homem em busca do existir melhor, do crescer em 

ser permitem intuir uma analogia entre a promulgação da lei jurídica e a 

impressão da Lei Eterna na faculdade racional do homem, tendo a tradição 

cristã atribuído a impressão da Lei Eterna nas faculdades racionais, o nome 

de Lei Natural.  

18) A constatação de que em todos os homens existe uma tendência para 

apropriar-se do que é bom e rejeitar o que é mal permite considerar como 
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sendo o preceito fundamental e primordial de toda normatividade humana 

fazer o bem e evitar o mal. 

19) A tese discerne adequadamente o que se deve entender por bem que deve ser 

feito e por mal que deve ser evitado,  consoante consta do preceito 

fundamental da Lei Natural. De certo nem tudo que provoca apetibilidade 

pode ser  bem para todos. O desejo de destruir a vida de quem obstaculiza as 

próprias pretensões, não deixa de ser, sob certo aspecto, um bem, na medida 

em que provoca desejo e satisfação a qualquer das faculdades psicológicas do 

agente. Como porém, o bem resultante  de satisfação de qualquer das 

faculdades, na medida em que obstaculiza a  outrem a satisfação de algum 

fim existencial, fere a ordem estabelecida pela Lei Natural, impede a 

concreção do bem comum e sem deixar de ser um bem ontológico, constitui 

um mal moral. 

20) O bem que, segundo o preceito primordial da Lei Natural deve ser feito é o 

bem, próprio de uma razão ordenada ao bem comum e que atende aos fins 

existenciais. 

21) Discernir quando um bem resultante da satisfação de algumas das tendências 

naturais não obstaculiza o bem comum nem viola a ordem dos fins 

estabelecida pela Lei Natural, assim como, conhecer em que consiste o bem 

que deve ser feito, depende de outra intuição axiológica qual seja : o que a ti 

te ofende, se feito por outro, também prejudica a outros se feito por ti.  

22) O consenso axiológico de cada grupo social separa o nocivo do útil, o 

honesto do torpe e identifica o que faz bem e o que faz mal. O conhecimento 

de outros preceitos da Lei Natural são apreendidos, tanto por meio de 

raciocínio silogístico, como por processo de determinação, quando um 

preceito secundário da Lei Natural, suscetível  de múltipla aplicação  recebe 

da consciência jurígena de cada grupo a forma específica de sua aplicação. 

23) Dentro da tendência natural de todo homem para exigir o bem e impedir o 

mal, a tese considera que quando a sociedade determina o modo de praticar 

algum preceito  da Lei Natural, cuja aplicação admite diversos modos  e 

reveste de coercitividade a sua prática, está construindo sobre o alicerce da 
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Lei Natural a ordem normativa do direito, o que se costuma chamar Direito 

Positivo. 

24)  Considerando-se que o existir e o existir-melhor da pessoa estão implicados 

em vários bens, cuja concreção depende da conduta própria, uns dos outros, a 

tese aceita a designação de fins existenciais para significar os bens que 

condicionam o processo de perfectibilização da pessoa. 

25) Estando o homem colocado no mundo com a destinação de marchar rumo a 

sua perfectibilização e que tal destinação aparece encravada no própria 

constituição ontológica da pessoa humana –o que designamos de natureza – 

infere a tese que dar concreção aos fins existenciais de que depende a 

perfectibilização do homem é um exigir da própria natureza de cada homem 

concreto. 

26) Distingue a tese dois horizontes de perfectibilização da pessoa humana: um 

que visa a perfeição da própria essência, e que se manifesta como  atraída por 

um bem  sem limites, e outro que colima a perfectibilização da pessoa no 

âmbito da convivência político-social, como membro da cidade, sendo aquele, 

o horizonte axiológico da ordem normativa da moral e este, o da ordem 

normativa do direito. 

27) A delimitação metafísica do horizonte axiológico da ordem normativa do 

direito, a saber, a perfectibilização da pessoa no âmbito do existir 

intersubjetivo, temporal e citadino dá à norma jurídica o caráter de 

politicidade, tornando inconciliável uma noção de cidadania mundial e de um 

direito cosmopolítico. 

28) Em volta dos fins existenciais, de cuja concreção depende a perfectibilização 

da pessoa humana, estende-se um círculo de fatores condicionantes, a saber: a 

sociabilidade, o bem comum, o livre arbítrio, os valores e o Poder social. 

Desses fatores quatro são propriedades metafísicas do existir humano, na 

medida em que se acham encravados na própria essência da pessoa humana: a 

sociabilidade, o livre arbítrio e a condicionalidade à concreção de valores; o 

bem comum é pressuposto a ser edificado pelos indivíduos, como razão de ser 

dos outros fatores. 
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29) A sociabilidade infere-se da contemplação do existir humano, que é existir 

condicionado  e dependente de  fins a serem alcançados pelas condutas dos 

homens, uns dos outros. 

30) A sociedade é produto, não de algum contrato social, voluntário, mas, por um 

lado, de uma inclinação  da natureza humana – a sociabilidade – e, por outro 

lado, do próprio engenho humano, que para atingir fins procura a 

solidariedade e cooperação, uns dos outros. 

31) A sociedade perfeita, aquela na qual os  homens encontram recursos para 

alcançar a sua perfectibilização, assume a forma política de Estado, quando a 

consciência generalizada dos integrantes de um grupo em torno de valores dá 

origem a normas de conduta, destinadas a obter pela ação dos mesmos a 

concreção dos bens, vistos como condicionantes da perfectibilização de todos. 

32) A sociedade política, que assume a forma de Estado, consiste numa unidade 

plurissubstancial, unidade de ordem, sustentada por uma consciência 

axiológica coletiva e unificada pelo Poder social, atuando como causa formal. 

33) O livre arbítrio é fator condicionante de perfectibilização da pessoa humana, 

enquanto dota o homem da capacidade para optar entre bens de natureza 

diversa, a saber, bens meramente ontológicos e bens ontológicos adequados 

ao bem comum – o bem moral –,  criando a possibilidade de serem impedidos 

de concreção ou  preservação alguns dos bens vistos como condicionantes de 

perfectibilização. Na experiência do livre arbítrio encontram os homens em 

sociedade a necessidade de estabelecerem normas de conduta, efetiváveis para 

todos e de investirem em alguns a energia coletiva – o Poder – para 

governarem a sociedade. 

34)  O Valor é um ente complexo, no sentido de que resulta de um concurso 

simultâneo de causas recíprocas, a saber, de um lado a consciência coletiva  

quanto à impedibilidade dos bens vistos como condicionantes de 

perfectibilização por ação do livre arbítrio e, de outro,  a angústia agônica, 

também coletiva, pela propugnabilidade de tais bens, susceptíveis de 

impedibilidade por ação do livre arbítrio.  

35) A  consciência coletiva quanto à condicionalidade perante os Valores gera a 

energia social, aquilo que TOMÁS DE AQUINO intuiu como sendo uma 
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virtus omnium – energia que emerge das palafitas das consciências 

individuais, dando origem a normas de conduta e revestindo-as de 

coercitividade. 

36) Na consciência coletiva da sociedade está a sede da norma, enquanto potência 

objetiva, ou norma abstrata e na consciência individual dos destinatários da 

norma, quando atingidos pela causalidade jurídica ensejada pela ocorrência do 

fato-hipótese normado está a sede da norma jurídica como potência subjetiva, 

corporificada, tanto no titular do direito subjetivo, como no de dever jurídico. 

37) O Poder social é, pois, a energia emergente da consciência axiológica 

coletiva, que transforma em sociedade a comunidade, emprestando  forma, 

ordem e coesão à multidão que procura se organizar. Inspirado e insuflado 

pela consciência coletiva condicionada por valores, o Poder atua como causa 

formal da sociedade. 

38) Como energia coletiva emergente da consciência axiológica da multidão, o 

Poder social investe-se, mediante processos múltiplos e variados, nas pessoas 

que se identificando – ou parecendo identificar-se – com as aspirações da 

coletividade, assumem a coordenação normativa das condutas e a direção da 

marcha em busca da edificação do bem comum. 

39) O Poder social, como energia coletiva é sempre jurídico; direito e Poder 

social são coevos, para não serem congênitos. Não existe Poder social  

injurídico nem jurisfação do Poder, devendo dizer-se que injuridicidade é 

peculiaridade de condutas de pessoas, quando investidas do Poder. 

40) A ordem jurídica é constituída por normas, das quais a maioria recebeu o 

consentimento ou o assentimento ou a tolerância da consciência coletiva da 

sociedade estatal. 

41) A contingência de normas inadequadas, imperfeitas são conseqüência da 

labilidade da pessoa humana, seja porque os legisladores escolhidos, por 

efeito de sua incapacidade intelectual ou labilidade moral decepcionam 

algumas das expectativas da sociedade, seja porque o legislador tirano impôs 

seus caprichos. Todavia, as normas oriundas de qualquer tipo de legislador, 

sempre que tiverem por objeto disciplinamento de matérias relacionadas com 

o  bem comum, mesmo quando eliminando processos democráticos, são 
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normas jurídicas e de sua observância generalizada e duradoura resulta a 

efetividade jurídica. 

42) Do bem comum não se dirá que seja propriedade do existir humano, sendo 

antes a condição para que a pessoa humana encontre a sua perfectibilização. 

Como pressuposto de perfectibilização, o bem comum é o motivo 

fundamental que explica a convergência das pessoas para o viver em 

coexistencialidade societária e também a motivação das normas jurídicas. 

43) Resultando não da soma dos bens particulares, mas da convergência das ações 

de todos de uma mesma geração, bem como da herança cultural e econômica 

deixada pelas gerações anteriores, o bem comum é inspirado também pelo 

desejo de legar para as gerações futuras um patrimônio indivisível e 

inapropriável por qualquer individualidade. 

44) O bem comum será tanto mais rico quanto menos privilégios forem 

permitidos aos cidadãos, quanto mais elevado for nível de moralidade 

observada pelos cidadãos, quanto mais cultuados forem os sentimentos de 

fraternidade e  de  justiça. 

45) Da consideração de todos esses fatores que condicionam o viver em 

sociedade, podem-se distinguir como integrantes da inteligibilidade do 

conceito do direito: normas visando a perfectibilização da pessoa humana no 

âmbito do viver político-social, título de exigibilidade dos bens atribuídos 

pela norma dada a ocorrência do fato normativamente escolhido, dever 

coercível de dar concreção ao bem normado e tutela do Poder social para dar 

concreção ao título de exigibilidade quando obstaculado ou impedido.   

46) A ação processual é uma modalidade de quid juris pela qual a consciência 

axiojurígena da sociedade faz atuar a energia coletiva do Poder social na 

reconstituição do bem normado, quando frustrado ou ameaçado pela vontade 

recalcitrante. 

47) A unicidade do direito é corolário da noção do direito como exigir de 

perfectibilização da pessoa humana, exigir urgido pelos fins existenciais de 

toda natureza humana, a qual, em todos os indivíduos da espécie humana, 

atinge um idêntico patamar de perfectibilidade e correspectivas exigências 

existenciais. 
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48) Nessa perspectiva, a tese  não supõe  que exista uma natureza universal, 

comum, como um algo a parte suppositorum , isto é, diverso das 

individualidades, algo de extensão universal e duração atemporal, da qual 

seria participe cada indivíduo. Entendemos que cada ser humano carrega no 

seu estatuto ontológico o non plus ultra  de perfectibilidade, atingido num 

gabarito de igual dimensão ao que se encontra em outros e que se 

caracterizam como sendo de uma mesma espécie, sendo válido dizer que cada 

ser humano corresponde a um pensamento divino, a um fiat criador. Neste 

sentido, as naturezas individuais apresentam um igual gabarito de perfeições 

existenciais, uma idêntica condicionalidade em face de idênticos  fins 

existenciais, porque cada uma está presidida e informada por estatuto 

ontológico com igual gabarito de perfectibilidade e igual grau de 

condicionalidade de perfectibilização . 

49) As variedades de opções axiológicas de cada grupo social tornam plúrima a 

causa material do exigir jurídico, não a forma, que, esta de igual maneira 

impregna toda expressão fenomenológica, dando-lhe existir. Diversas são as 

opções axiológicas e as técnicas legislativas, as quais dão ensejo ao múltiplo e 

variegado quid juris e podem ser consideradas como postas pela razão 

humana (Direito Positivo) ou como postas por inferência da Lei Natural, que 

costuma ser designada com a expressão Direito Natural. A multiplicidade que 

necessariamente existe no conteúdo de inteligibilidade do direito opera-se 

apenas no plano da normatividade, a qual pode ter origem e espécies 

diferenciadas.  

50) Não há dois direitos, um dito natural e outro dito positivo, como se fossem   

duas parcelas  de uma mesma quantidade ou duas espécies de um mesmo 

gênero. Não há dois direitos, um natural e outro positivo, como se oriundos, 

um da natureza como tal, e outro, da criação estatal. Só é jurídico o que 

consiste em ser exigir de condicionamentos de perfectibilização e que seja 

urgido pelos fins de cada natureza humana. Daí que não cabe na essência do 

jurídico as chamadas leis injustas, isto é, aquelas que obstaculizam, por 

qualquer razão, diretamente, a concreção de algum dos fins existenciais, 

embora apresentem a aparência fenomênica de uma norma. 
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51) A adequação de matéria fenomenológica do direito-norma com a essência de 

sua especificidade, tal como palpita in corde  das aspirações de todos os 

homens, estaria condicionada às eventuais distorções axiológicas, seja em  

decorrência da labilidade dos legisladores, seja em decorrência, mesmo, da 

labilidade da consciência axiológica de algum grupo social em algum 

momento histórico. 

52) Pressupondo que seja a verdade o objeto próprio para o qual tem aptidão a 

inteligência e que o bem seja o objeto do querer humano, ter-se-á sempre em 

conta a congênita  falibilidade da razão, na busca do verdadeiro, e a labilidade 

da vontade na opção pelo bem, tornando  possível, não só o  erro na busca da 

verdade, como o engano na escolha do bem verdadeiro, permitindo-se inferir 

que será sempre sub specie boni – como se fosse um bem –  que uma 

consciência coletiva faz a sua escolha teleológica. Conseqüentemente, mesmo 

quando os homens revestem de coercitividade, fatos ou imposições 

normativas, que, equivocadamente, se antolham à sua visão científica como 

portadores de bem, a opção é definida pela aparência de bem que o fato ou 

objeto normado oferece.  

53) A pluralidade do quid juris é contingência inevitável da condição humana. 

Assim como o existir é um estar-sendo e a essência é um limite de ser, 

atingido em proporção igual, em todas as pessoas, ao passo que as notas 

individuantes determinam a singularidade e a concreteza da essência existente 

em múltiplas substâncias, assim também o quid juris é a concreção do quid 

jus dentro das plúrimas especificações espaço-temporais de manifestação 

axiológica das consciências coletivas. O quid juris é uma conseqüência 

necessária da individuação do quid jus, pela fenomenalização político-

nacional que a envolve, tal como a matéria determinada pela quantidade atua 

como princípio de individuação da forma substancial. O quid jus se verifica 

uno e idem  na sua natureza de exigir de perfectibilização, de modo idêntico 

em todas as sociedades e é a fonte de que emanam os muitos e variados canais 

de manifestação do quid juris. 

54) A intuição do quid jus, como substractum comum axiológico, em todas as 

manifestações do quid juris inspiradas de modo idêntico pelos fins 

existenciais da natureza, faz-se presente na noção romana de jus gentium, 
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definido por Justiniano como sendo aquilo que de maneira igual aparece e é 

de maneira igual observada em todos os povos civilizados de então, como 

sendo produto de uma  naturalis ratio, expressão que traduzimos como 

“consciência axiológica”. 

55) A reação contra os povos que promovem a aculturação das minorias étnicas 

ou das populações autóctones, nos países colonizados, obedece a essa 

convicção de que a diversidade do quid juris é indispensável para a 

perfectibilização de todos os povos, na medida em que forem respeitados os 

seus valores e idiossincrasias, fenomenalizadas na diferença específica de 

suas normalizações jurígenas.  

56) As diversas formas de normatividade inseridas numa categoria designada de 

pluralismo jurídico – Direito Internacional Público, Direito Canônico, a lex 

mercatoria  – falta-lhes a especificidade do jurídico que é a perfectibilização 

da pessoa no âmbito da intersubjetividade estatal, falta-lhes a coercitividade 

derivada de um núcleo de poder superior e falta-lhes a politicidade que 

delimita o âmbito de eficácia e obrigatoriedade individual.  

57) Ao chamado direito alternativo  poderia adaptar-se a designação de 

protonorma, considerando-se que as reivindicações das minorias ideológicas 

poderão algumas, eventualmente, sensibilizar a consciência da maioria do 

grupo nacional, tornando-se objeto de legislação, perdendo consequentemente 

a natureza de alternativo. 

58) A antítese Direito Natural versus Direito Positivo constitui um falso 

problema, na medida em que assenta sobre o pressuposto de que o direito se 

reduziria a norma, sendo uma inspirada ou pela moral ou pela razão e outra 

imposta pelo poder estatal. Ao Direito Natural, falta-lhe unanimidade na  

delimitação conceitual do horizonte axiológico e nenhuma das suas 

modalidades apresenta as notas essenciais de politicidade e coercitividade. 

59)  Na investigação do conteúdo de inteligibilidade a que corresponde a 

realidade jurídica, a tese excursionou primeiro sobre a manifestação 

fenomenológica do direito e sobre a qual a metafísica realiza o seu processo 

abstracionista, verificando e esclarecendo que o direito se apresenta na 

sociedade dos homens em dois momentos dialéticos, num permanente suceder 
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de direito-norma em potência para direito em ato e que, como potência, a 

realidade jurídica manifesta-se como potência objetiva (designação adequada 

para significar o momento em que a consciência coletiva exterioriza o exigir 

de um bem-que-deve-ser-feito por alguém, se determinado fato ocorrer) e 

como potência subjetiva (o que se verifica quando o fato-condição, previsto 

normativamente, ocorre incidindo em alguma fatispécie normada, fazendo 

nascer dúplice pólo de relações jurídicas entre sujeitos opostos, a saber, um 

titulo de exigibilidade  – aquilo que se tem designado de direito subjetivo) – e 

a sujeição de alguém como devedor de concretizar o bem exigido pelo titulo  

causado pela norma com a incidência da fatispécie prevista. 

60) Num segundo grau considerou a especificidade que o quid juris  assume em 

todas as modalidades culturais, nacionais e históricas, inferindo que em todas 

elas o mínimo múltiplo jurígeno se verifica, que é a juridicidade do jurídico. 

Por caminhos variados, as pessoas de cada povo se organizam visando 

edificar o bem comum e através dele ensejar a perfectibilização das pessoas. 

O quid jus delineia-se como um exigir de perfectibilização das pessoas, exigir 

urgido pelos fins existenciais de sua natureza no âmbito da intersubjetividade 

citadina e temporal. 

61) Prova da 2º parte da primissa menor: verificando que tal realidade aparece 

onde quer que se encontre o homem encravado na coexistêncialidade social, e 

que em todos os homens tal realidade se verifica, pois nenhum homem é 

indiferente aos meios que lhes são indispensáveis para viver melhor, e que só 

nos seres humanos, tal realidade se verifica, e que sempre se verifica nos 

seres humanos, sendo insustentável a vida sem coexistencialidade e 

correspondente normatividade perfectibilizante, infere a tese que tal realidade 

é, na verdade, um acidente inerente ao existir do homem e dele inseparável, 

inserindo-se tal contingência no conceito de propriedade metafísica do existir 

humano. 

62) A sustentação da tese independe de verificação histórica ou pré-histórica, pois 

o terreno de sua investigação é a pessoa humana, com a sua natureza 

identicamente perfectível, em qualquer paralelo geográfico ou período da 

história; identicamente condicionada em seu processo de perfectibilização às 

condutas, uns dos outros, na coexistencialidade social; onde e quando 
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homens, com tais condicionamentos aparecerem ou puderem aparecer, estarão 

sacudidos pelo instinto do jurídico. 

63) As investigações dos paleontólogos não alteram o procedimento  metafísico 

da tese, que não leva em consideração espécies  pré-hominais, hominídeos, a 

respeito dos quais a ciência possui apenas hipóteses. 

64) Conseqüência da tese, só há o direito, o qual necessariamente será positivado 

mediante seleções axiológicas e técnicas variáveis no tempo e no espaço, sem 

jamais poder evadir-se ao impulso ontológico de perfectibilização que 

metafisicamente está encravado em sua personalidade individual e 

coexistencial. 

65) As relações entre a ordem normativa do direito e a ordem normativa da moral 

são de interdependência. Para observar a virtude moral da justiça, necessita o 

homem de conhecer em que consiste o seu de cada um – sendo este 

precisamente o campo da ordem normativa do direito. Entretanto, a ordem 

normativa do direito está ontologicamente condicionada à prática da virtude 

da justiça, precisamente na vontade de dar a cada um o seu. 

66) A tese explica porque os homens sempre revoltam-se contra as leis injustas, 

porque a interpretação das normas não pode reduzir-se a qualquer acrobacia 

de retórica, bem como enfatiza a necessidade da moral para explicar porque o 

julgador não pode ficar indiferente diante o caso não previsto em lei e que a 

aplicabilidade das leis é decorrência da outra ordem normativa, a saber, da 

virtude moral da justiça: sem vontade de dar a cada um o seu, os homens 

ficarão frustrados no seu élan de perfectibilização.  

67) No seu aspecto pragmático a tese apresenta um leque de conseqüências 

deontológicas: O direito não atinge sua concreção sem a complementaridade 

da ordem normativa da moral; por outro lado, o exigir de perfectibilização 

pressupõe como condicionamento:  

a) Normas adequadas. Daí porque o labor interpretativo para ser racional 

direciona-se necessariamente para encontrar o sentido verdadeiramente 

perfectibilizante do conteúdo da norma;  

b) Razão de ser dos operadores do direito: encontrar nos fatos a serem decididos 

judicialmente o direito subjetivo controvertido e dar-lhes concreção pela 
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tutela do Poder público, que só é Poder se estiver a serviço do jurídico, do seu 

de cada um; 

c) Suspensão da concreção do direito para toda a sociedade, enquanto os que 

detêm o Poder de legislar permanecerem omissos, os que detêm o Poder de 

julgar prevaricarem, enquanto os que detêm o Poder de provocar os 

competentes para julgar se omitirem e os que detêm o privilégio de pleitear 

pelo triunfo  do seu de cada um, assumirem condutas em sentido contrário. 

O conhecimento do que é o direito, tal como a tese defende, poderá atuar na 

formação de uma consciência adequadamente jurídica e, ainda, na 

conscientização de que a concreção do direito é, não apenas a conseqüência 

de condutas virtuosas mas a expectativa que está no pensamento de todos.  
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Considerando que as sentenças que tratam de temas filosóficos encontram na língua latina 
maior precisão, o autor entendeu útil acrescentar, neste Apêndice, o Resumo da tese, em 
latim. 
 
 
 

THESIS  ABSTRACTUM 

 
 
 
 
Ad hoc tendit thesis  ut ex consideratione phaenomenici aspectus rei socialis cui conceptus 
juris coaequatur indeque per triplicem abstractionis mentalis adhibitum processum pertingat 
ad perquam intimum huiusmodi rei socialis sensum, scilicet ad jus tanquam metaphysicam 
humanae existentiae proprietatem. Huiusmodi methodologica electione utens, dum prae oculis 
habet id quod intelligibilitatis juris nucleum constituit assequi, persequitur id qud designari 
solet “quid jus”. In natura humana concreta ontologicam juris radicem  ponit, quatenus 
supponit actuationem legis aeternae in quantum creatricis ontologici statuti humanae naturae, 
quae quidem Naturalis Legis nomen accipit cum rationi humanae communicatur. Inter 
inclinationes a Lege Naturali humanae rationi insculptas, impulsus perfectibilizationis in 
essendo, sociabilitate conditionatus, liberi arbitrii decisis impedibilis sufficit ut 
comprehendatur quasi essentia juris exigentia  perfectibilizationis conditionantium rerum in 
ambitu politicae conversationis. Sub hoc aspectu consideratum jus apparet tanquam Unum et 
idem in quaque humana persona, quamvis Multiplex in axiologicis optionibus cuique coetui 
sociali peculiaribus, ortum dans juridicis institutis, iis quae designari solent ut quid juris. 
Quod jus humanae personae inhereat thesis infert dum perpendet  quod in quaque persona 
instinctum juris patefit, item quod in solis et semper in humanis personis apparet, ita ut si jure 
destitueretur homo impossibile ei fieret perfectibilizationem ad quam, ontologici sui statuti vi 
ordinatur, assequi. Dum consideratur quod juris sit unicuique quod sibi, naturae legis virtute, 
debitum tribuere, dumque attendatur quod unicuique sibi debitum dare hoc a voluntatis 
arbitrio, quae suapte vice alliciatur hinc bonis faventibus illinc bonis impedientibus 
completionem objecti norma praecepti, satis justificatur speciali capite de ordine moralitatis 
tractare. In processu perfectibilizationis hominis jus eminet tanquam conditio sine qua non; 
justitiae vero actus ea conditio est ut jus in actum deveniat. 
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