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DIREITO E MORAL 
 

 
Quando se estuda direito e moral, é importante apontarmos os pontos 

comuns e os pontos divergentes, com base em algumas importantes teorias: 
a. A teoria do mínimo ético, de Georg Jellinek; 
b. A teoria de Miguel Reale sobre o direito e a moral. 

 
 
1 - TEORIA DO MÍNIMO ÉTICO: 
 
 Preconizada por Georg Jellinek consiste em dizer que o direito 
representa apenas o mínimo de Moral declarada obrigatório, ou seja, o direito 
não é algo diverso da moral, mas é parte desta. Disto se conclui que “tudo é 
jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é jurídico”. 
 
 
                                 
                                                             

                                                          

                                               Moral                      Direito 

 

 

 

2 – TEORIA DE MIGUEL REALE: 
 
 Para Reale, o pensamento de Georg Jellinek não deve prosperar. Isto 
porque ele acreditava que existem campos do direito que não são obrigados 
pela moral, sendo, portanto, amorais. 
 Exemplo disso seriam as normas de transito que consistem em normas 
que não morais ou imorais – apenas regulam fatos. 
 

 Amoral – pessoa sobre cuja conduta os juízos de bem e de mal não 
exercem influência e que por isso se rege independentemente deles. 

 Moral – o mesmo que ética. Objeto da ética, a conduta enquanto dirigida 
ou disciplinada por normas. 

 Imoral – é contrario a moral ou aos bons costumes 
 
 
3 – COERCIBILIDADE:  
 
 O direito é coercível e a moral não o é. Isto porque o Direito é 
aparelhado com instrumentos voltados a exigir e coagir alguém a praticar algo. 
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Ou seja, mesmo sem haver o convencimento interno da pessoa, ela pode ser 
compelida a agir ou se omitir, por força dos mandamentos jurídicos. 
 Já a moral pertence ao mundo da conduta espontânea, do 
comportamento que encontra e si própria a sua razão de existir. A pessoa agirá 
moralmente conforme sua convicção interior. Não há na moral instrumentos de 
coercibilidade, sendo que o desatendimento de suas regras pode gerar, no 
máximo, desaprovação do grupo social. O comprimento obrigatório da 
sentença satisfaz ao mundo jurídico, mas continua alheio ao campo 
propriamente moral. 
 

 Coercibilidade – possibilidade de sofrer coação. Qualidade passiva do 
coercível.  

 Coercível – qualidade de poder ser coagido, de poder sofrer coação. 
 
 
4 – HETERONOMIA: 
 
 O direito heterônomo, pois sua norma jurídica tem validade objetiva e 
transpessoal (além do sujeito), que estão acima das pretensões dos sujeitos de 
uma relação. Em outras palavras, a heteronomia significa aquilo que não 
necessariamente queremos, mas foi legislado por outrem, seja o Estado, o 
Deputado etc. Outra pessoa (hetero) faz a lei (nomos). 
 Quando à moral, podemos dizer que esta é autônoma, pois, embora os 
valores que são incutidos em nós sejam necessariamente internos, quem julga 
e escolhe o ato certo indivíduo. Sendo assim, diferente do direito, a moral é 
autônoma. 
 

 Heteronomia – sujeição do destinatário da norma ao seu comando, 
independentemente de sua vontade.  A condição de uma pessoa ou de 
uma coletividade receber do exterior a lei a qual se submete. 

 
5 – BILATERALIDADE: 
 
 Nesse caso tanto o direito quanto a moral são bilaterais uma vez que em 
todas as relações, existem duas ou mais pessoas que se relacionam segundo 
uma proporção objetiva que as autoriza a pretender ou a fazer garantidamente 
algo. 
 
6 – ATRIBUTIVIDADE: 
 
 Já quanto à atributividade podemos afirmar que o direito possui tal 
característica, enquanto a moral não possui. Pois no direito, sempre se afere 
um valor para o ato praticado, com expectativa de poder ser cobrado, ao passo 
que, a moral não se deve esperar algo objetivamente na relação. 
 

 Atributividade – qualidade inerente à norma jurídica de atribuir. A quem 
seria lesado por sua eventual violação a faculdade de exigir do violador, 
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por meio do poder competente seu comprimento ou a reparação do mal 
sofrido. 

 
 
7 – TABELA COMPARATIVA: 
 
 Ante todo o exposto, podemos sintetizar as principais características do 
direito e da moral da seguinte maneira: 
 

 Coercibilidade Heteronomia Bilateralidade Atributividade 

     

Direito Sim  Sim  Sim  Sim  

Moral Não  Não Sim  Não  

 
 

De fato, o que se há de dizer é que a moral se caracteriza por uma série 
de dados: espontaneidade, consciência, unilateralidade, conduta interior, etc., 
que a faz algo distinto do Direito: coercitividade, bilateralidade, heteronomia, 
atributividade, etc. 
 São provas corroboram a tese da intensa intimidade do Direito com a 
moral, a saber: 

 Obrigação natural: divida de jogo; 
 Incesto; 
 Negocio jurídico e tratos comerciais que circula em torno da ideia de 

boa-fé; 
 Prostituição.  

 
A ordem moral, por ser espontânea, informal e não coercitiva, distingue-se 

da ordem jurídica. No entanto, ambas não se distanciam, mas se 
complementam na orientação do comportamento humano. A axiologia é, 
portanto, capítulo de fundamental importância para os estudos jurídicos, vistos 
que dá cristalização -reiterada e universal por meio dos costumes diante do 
surgimento de exigências normativas jurídicas. 

Apesar dos esforços teórico- didáticos no sentido de diferenciar Direito e 
Moral, não se pode perceber senão uma profunda imbricação entre o exercício 
do juízo jurídico e o exercício do juízo moral; pode-se até mesmo perceber esta 
inter-relação no ato decisório do juiz, sempre sobrecarregado pelas inflexões 
pessoais, costumes, axiológicas, contextuais e socioeconômicas que circulam 
o caso sub – judice. 
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JUSNATURALISMO E O DIREITO NATURAL 
 

 
 O Direito natural surge no fim da Idade Média e consolida-se no século 
XV opondo-se ao Direito Divino Medieval. A premissa do Direito moderno 
“julgar e punir dentro da lei” decorre do Direito Natural (direito dos homens). 
 Antes, no Direito Divino, regia-se pela interpretação que a Igreja fazia do 
texto bíblico e do jeito que lhe era interessante. 
 O primeiro que lutou contra o Direito Divino foi o Direito Natural. O 
Direito Natural é o Direito da condição humana que sai do homem e se traduz 
em leis formais ou não, mas deixa de lado o divino como parâmetro para julgar 
e punir na terra. 
 O Brasil é um País laico. Assim pela Constituição Federal de 1988, não 
mistura Religião com o Estado de Direito. Mas as pessoas continuam tendo a 
concepção divina do ser superior que da o sentido de ética e de justiça na 
nossa consciência. Já para o Direito, o texto divino é menos importante e 
interfere tão somente nos valores do julgador. O direito Natural, historicamente, 
coloca-se entre o Direito Divino e o Direito Positivo. 
 Basicamente, temos dois tipos de Jusnaturalismo ou Direito Natural: 
 

 Da condição humana – Direito Natural Inato; 
 Empírico-social – com base na experiência social e compreende os 

autores contratualista. 
 
 
1 – JUSNATURALISMO: 
 
 É uma doutrina a qual existe e pode ser conhecido um “Direito Natural” 
(ius naturale), ou seja, um sistema de normas de conduta intersubjetivas 
diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado (direito 
positivo). 
 Tem validade em si, é anterior e superior ao Direito Positivo e, em caso 
de conflito, é ele deve prevalecer. 
 

 Intersubjetivas – aquilo que concerne às relações entre os vários 
sujeitos humanos. Aquilo que é válido para um sujeito qualquer. 

 Subjetivo – aquilo que pertence ao sujeito ou tem caráter de 
subjetividade. 

 Subjetividade – o caráter de todos os fenômenos psíquico, enquanto 
fenômenos de consciência. Caráter daquilo que é subjetivo no sentido 
de ser aparente ilusório ou de poder faltar. 

 
 
2 – DIREITO NATURAL E JUSNATURALISMO: 
 
 O Direito natural é composto por normas de conduta intersubjetivas, o 
jusnaturalismo, por seu turno consiste na escola que estuda o direito natural é 
considerada a lei natural como superior a qualquer lei. 
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 Direito Positivo – conjunto de normas vigentes estabelecidas pelo 

poder político que se impõem e regulam a vida social de um dado povo 
em determinada época. 

 Direito Natural – O Direito natural é o direito legitimo que nasce no seio 
do povo. Conjunto de normas ou de primeiros princípios morais 
imutáveis de dever ser consagrados ou não na legislação de sociedade, 
visto que resultam da natureza das coisas, especialmente da humana, 
sendo por isso apreendido imediatamente pela inteligência como 
verdadeiro.  
 

 
3 – CONFLITO ENTRE DIREITO NATURAL E DIREITO POSITIVO: 
 
 Segundo o jusnaturalismo, a lei escrita deve ser reflexo da lei natural, 
não havendo que se falar em conflito entre os dois sistemas. 
 Contudo, caso exista conflito entre o direito natural e o direito positivo (é 
possível vê-los como oposto), os jusnaturalistas entendem que o direito natural 
deve ser observado e positivado. 
 Assim para a escola jusnaturalista, é possível haver conflito entre direito 
natural e direito positivo, isso porque tal escola considera a existência dos dois 
direitos, embora com hierarquia superior ao Direito Natural. Entretanto, o que 
se espera é que nunca haja conflito entre direito natural e direito positivo, pois a 
lei positiva deve ser porta voz do direito natural. 
 
 
 
4 – JUSNATURALISMO INATO DE HUGO GRÓCIO: 
 
 

 
 

Hugo Grócio  
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Michiel_Jansz_van_Mierevelt_-_Hugo_Grotius.jpg
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 Nascido na Holanda, na cidade de Delft no ano de 1583, filho de pai 
protestante e mãe católica. Seus primeiros trabalhos intelectuais versaram 
sobre: filologia, poesia, história e teologia. A partir de 1607, ano em que inicia o 
exercício da advocacia na cidade de Haia (sede do governo holandês), passa a 
interessar-se pelas questões do Direito. Sua principal obra, na qual expõe sua 
concepção do Direito Natural, é De Jure Belli Ac Pacis (Da Lei de Guerra e 
Paz) publicada no ano de 1625. No qual aparece o conceito de guerra justa e 
do Direito Natural. 

Menino prodígio, começou a compor versos aos oito anos e com 11 
anos entrou para a Universidade de Leida estudar Direito. Doutourou-se em 
1598, em 5 de Maio, na Universidade de Orleans, ao acompanhar a uma 
missão diplomática à França Johan van Oldenbarnevelt (advogado, então 
Primeiro Ministro dos Países Baixos Unidos. Henrique IV , rei da França, 
comentou que Grócio, que tinha 15 anos, era o verdadeiro “milagre da 
Holanda”. 

Em 13 de dezembro de 1599 passou a trabalhar como jurista em Haia. 
Tornou-se historiador em latim dos assuntos de seu país e praticou direito com 
os mercadores e comerciantes da Companhia das Índias Ocidentais e com van 
Oldenbarnevelt. Em 1604 se tornou conselheiro legal do Príncipe Maurício de 
Nassau. 
 Grócio diz que “existem direitos que são percebidos obviamente como 
direitos próprios da condição humana”. Pela “reta razão”, percebe-se que os 
homens, enquanto tal possuem direitos intransferíveis e inalienáveis. 
 Assim o Direito Natural de Hugo Grócio vem da própria condição do 
homem. Os homens não são seres iguais a outros seres; por ser um ser 
absolutamente diferenciado, o homem tem direito aos direitos da sua condição 
humana. Não se trata a partir das suas condições sociais – Direito Positivo, 
mas de direitos inatos próprios da condição humana. 
 Neste sentido, Hugo Grócio afirma que mesmo que Deus não existisse 
os direitos da condição humana continuariam existindo. Ele não diz que Deus 
não existia, mas que Deus não interfere em tais direitos. A questão que esta 
em jogo é o poder medieval. A Igreja não aprecia isto, e questiona o que foi 
colocado no lugar ao retirar Deus do Direito. A resposta é o homem: com base 
em um racionalismo puro, qualquer pessoa pode perceber a condição jurídica 
do homem como tal. Como se pode perceber, substitui-se em termos de Direito 
Deus pela razão humana, o que constitui verdadeira revolução jus filosófica nas 
sociedades renascentistas. 
 

 Filologia – ciência da palavra, ou melhor, estudo histórico da linguagem. 
Filologia divisa a razão, de onde vem à ciência do verdadeiro. Filosofia 
observa a autoridade, o arbítrio humano, de onde vem à consciência do 
certo, é o uso do saber em proveito do homem. 

 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_IV
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1599
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_de_Nassau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_de_Nassau
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5 - DIREITO UNIVERSAL DE SAMUEL PUFENDORF 
 
 
 

 
 

Samuel Pufendorf. 
 
 

 
Samuel Pufendorf (1632 -1694) seguidor do Jusnaturalismo inato, o referido 

autor escreve no começo do iluminismo do século XVIII. Diante da 
industrialização e ascensão burguesa mesmo envolvido pelas teorias 
contratualistas, em vez de aderir a esta concepção o autor alemão torna-se 
discípulo de Hugo Grócio. 

Pufendorf defende a noção de que o direito internacional não está restrito à 
cristandade, mas constitui um elo comum a todas as nações, pois todas elas 
formam a humanidade. Pufendorf é um teórico da guerra justa. 

As suas obras são adaptadas em muitas cadeiras de Direito Natural, mas a 
leitura do Direito Natural procura destacá-lo daquilo que é em geral a Ética, 
assumindo que a construção de um sistema de Direito natural Natural é 
diferente da construção de uma ética. 

O jurista Samuel Von Pufendorf deu contribuições importantes para o 
estudo do Direito à luz das realidades políticas criadas após a Guerra dos 
Trinta Anos.  

Quando jovem estudante de Ética e Política, Pufendorf ficou impressionado 
com a teoria de Direito Natural de Hugo Grotius. Como um fiel Luterano por 
toda a vida, sua preocupação era harmonizar as ideias do pensamento político 
iluminista, então recém desenvolvido com a teologia cristã. Em 1660, foi 
nomeado professor de Direito Natural da Universidade de Heidelberg. Em 
1667, foi para a Universidade de Lund, onde escreveu a célebre obra Sobre o 
direito da natureza e das nações, publicado de forma resumida como O dever 
do homem e do cidadão segundo o Direito Natural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Samuel_von_Pufendorf.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Samuel_von_Pufendorf.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristandade
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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Pufendof é considerado, por muitos, pai do Direito Internacional Moderno, 
ou seja, o seu fundador. Este título se deve ao acréscimo feito pelo autor ao 
que o seu antecessor havia dito, pois com ele o Direito da condição humana 
torna-se universal e inalienável. 

Pufendof é importante porque, na época em que todos pretendem justificar 
o poder do Estado moderno, defende o Direito Natural, como forma de limitar 
esse poder estatal. Se hoje acharmos que os direitos naturais dos homens são 
pouco absorvidos pelo Direito Positivo dos Estados, sem a atuação de 
Punfendof talvez já tivéssemos perdidos completamente a noção de respeitar 
tais direito. 

Alem disso, Punfedof foi capaz de apaziguar a igreja, ao dizer que a 
inteligência é divina e não direito. Pela inteligência divina podem-se criar as 
ciências naturais, como a matemática, embora não estejam presentes em lugar 
algum de forma empiricamente observável seus conceitos e formulas, ainda 
que com tal inteligência possamos explicar o Universo. 

 Para punfedof, Deus nos deu a razão e a inteligência para entende-lo a 
partir da pura razão. A construção do Direito Natural, nesse sentido, também 
pode ser igualada à capacidade humana de desenvolver conhecimentos. Mas 
devemos ter cuidado: a inteligência é divina, não o Direito Natural. 
 
 
6 – CONSEQUENCIAS PARA O DIREITO MODERNO: 
 
 Que limites existiriam para o Estado moderno se não fosse a concepção 
de que o Direito Natural da condição humana caminha lado a lado com o 
Direito Positivo e lhe dá limites? Nenhum Direito moderno pode ignorar passar 
sobre o Direito Natural, porque, se o fizer será repudiado. 
 O Direito Internacional aniquila a soberania dos Estados considerados 
individualmente para fazer prevalecer a Confederação de Valores. Tem que 
existir um valor além do direito particular de cada País. 
 

 Tribunal de Haia - O Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte 
Internacional de Justiça, é o principal órgão judiciário da 
Organização das Nações Unidas. Tem sede em Haia, nos Países 
Baixos. Por isso, também costumar ser denominado Corte de Haia 
ou Tribunal de Haia. 

 
Tribunal de Nuremberg: o Tribunal de Nuremberg, em 09 de Dezembro de 

1946, julgou 23 pessoas, 20 das quais médicos, que foram consideradas como 
criminosos de guerra, devido aos brutais experimentos realizados em seres 
humanos. O tribunal demorou 08 meses para julgá-los. Em 19 de agosto de 
1947, o próprio Tribunal divulgou as sentenças, sendo que 07 de morte, e 01 
outro documento, que ficou conhecido como Código de Nuremberg. Este 
documento é um marco na história da humanidade, pois pela primeira vez foi 
estabelecida uma recomendação internacional sobre os aspectos éticos 
envolvidos na pesquisa em seres humanos. 
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 Há uma tendência de comparar o TPI com o Tribunal Militar 
Internacional de Nuremberg TMI. Criado após a Segunda Guerra Mundial para 
julgar os crimes cometidos pelos nazistas. Existem pontos comuns entre eles, 
mas as diferenças também são grandes. 
 O TPI é uma corte Internacional, estabelecidas pela ONU, enquanto o 
TMI, instalado em Nuremberg, era uma corte militar, criada pelos quatro países 
vencedores da guerra com parte de um acordo militar. Na época de Nuremberg 
havia um vencido e alguns vencedores o que não ocorreu nas Ex- Iugoslávia. 
Quando Nuremberg foi criado os aliados controlavam inteiramente a situação 
das testemunhas e a detenção dos acusados. Quando o Tribunal foi instalado a 
maior parte dos acusados esta preso, o que não ocorreu com TPI. 
 

 TPI – Tribunal Penal Internacional. 
 TMI – Tribunal Militar Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


