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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 teóricos- 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
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. 

 
Importante: 

 
Todas as garantias estão positivadas e com Samuel Punferdof 

universalizou estes direitos, in verbis: 
 

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


 FILOSOFIA JURÍDICA                                                                             

 

8 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 

TÍTULO II 
 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  
 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 
da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

 
Artigo I 

 
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com 
espírito de fraternidade. 
 
(....) 

Artigo III 
 

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
 
 

Para análise de DECLARAÇÃO de 1948, serão utilizados nos artigos, 
considerados como fundamentais que protege o direito a vida e a liberdade. A 
Declaração de 1948 foi à forma jurídica encontrada pela comunidade 
internacional de eleger os direitos essenciais para a preservação da dignidade 
do ser humano. Trata–se de um libelo contra o totalitarismo. Seus 30 artigos 
tem como objetivo principal evitar que o homem e a mulher sejam tratados 
como objetos descartáveis.   

 
 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed


 FILOSOFIA JURÍDICA                                                                             

 

9 

 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

Decreto nº 592 – de 06 de julho de 1992 

(...) 
 

ARTIGO 6º 
 
 

1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser 
protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua 
vida. 

 
2. Nos Países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá 

ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade 
com legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não 
esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a 
Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. 
Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença 
transitada em julgado e proferida por tribunal competente. 

 
3. Quando a privação da vida constituir um crime de genocídio, entende-se 

que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado 
Parte do presente pacto a eximir-se, de modo algum, do cumprimento de 
quaisquer das obrigações que tenham assumido em virtude das 
disposições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de 
Genocídio.  

 
4. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou 

comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação de pena 
poderão ser concedidos em todos os casos.  

 
5. A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos 

por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado 
de gravidez.  

 
6. Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para 

retardar ou impedir a abolição da pena de morte por um Estado Parte do 
presente pacto. 

 
No período da Guerra Fria, segundo Celso Lafer, a rivalidade entre EUA, e 

URSS pode ser caracterizada: Pela corrida armamentista, o desenvolvimento 
da doutrina da dissuasão nuclear, e a manutenção do equilíbrio do terror com 
poder de destruição suficiente para aniquilar várias vezes a humanidade. Foi 
neste estado de ânimo que se deu a elaboração dos Pactos de Direitos 
Humanos da ONU. 
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Pronta a Carta da ONU de Direitos Humanos, era necessário elaborar 
outros tratados que fossem capazes de açambarcar a ampla variedade 
temática contida na tarefa de proteção internacional dos direitos humanos. 

 
A seguir, tem-se uma lista, em ordem cronológica, das principais 

Convenções: 
  
 1948 – Convenção Contra o Genocídio; 
 1951 – Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados; 
 1965 – Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas 

de Discriminação Racial; 
 1966 – Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; 
 1966 – Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 
 1968 – Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e 

dos Crimes de Lesa a Humanidade; 
 1973 - Convenção Internacional sobre a Repressão e o Castigo ao 

Crime de Apartheid; 
 1979 – Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher; 
 1984 – Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumano ou Degradante; 
 1989 – Convenção sobre os Direitos da Criança; 
 1990 – Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos 

os Trabalhadores Migratórios e de seus Familiares; 
 1992 – Convenção sobre Diversidade Biológica. 

 
Como vimos à vida é direito inerente à pessoa humana. Este direito 

deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de 
sua vida. São alguns métodos de proteção criados através de preocupações 
com a vida dos seres humanos. Os direitos estão positivados em todo mundo. 

Então a vida é direito inerente à pessoa humana.  
 
As suas características são: 
 
 HISTORICIDADE – produto da evolução histórica. 
 INALIENABILIDADE – os direitos fundamentais são intransferíveis e 

inalienáveis, ou seja, são insuscetíveis de transferência. São 
intransferíveis, inegociáveis porque não são de conteúdo econômico 
patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a todos, deles não se 
pode desfazer, porque são indisponíveis. 

 IMPRESCRITIVEL – não deixam de ser exigíveis em razão de uso. Os 
direitos fundamentais são sempre exercíveis. Logo podem ser exigidos a 
qualquer tempo, pois não há intercorrência temporal de não exercício 
que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. 

 IRRENUNCIABILIDADE – não se pode abrir mão de possuir direitos 
fundamentais.  Os direitos fundamentais são insuscetíveis de abdicação, 
ou seja, mesmo que não se exerça algum deles, a eles não se pode 
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renunciar, nesse sentido, quando se deixa de exercitar alguns direitos, 
isso não acarreta a sua renúncia 

 UNIVERSALIDADE – todos os seres humanos têm direitos fundamentais 
que devem ser respeitados. Os direitos fundamentais são destinados, 
primordialmente, ao gênero humano. São universais, pois o ser humano 
sendo deles titular, independentemente de pertencer a um ou a outro 
país. Assim, basta à condição de ser humano para que o indivíduo os 
titularize. 
 

 
 

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. 

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 Grocio. Como um fiel Luterano por 

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/Ficheiro:Samuel_von_Pufendorf.jpg�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Samuel_von_Pufendorf.jpg�
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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. 

Pufendorf 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. 

Pufendorf 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 
Punfendorf talvez já tivéssemos perdidos completamente a noção de respeitar 
tais direito. 

Alem disso, Punfedorf 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 Punfedorf, 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 
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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. 
 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. 

 
 

O IMPIRISMO SOCIAL DO CONTRATUALISMO: 
 
 
 Os contratualismo partem da ideia de que o Estado moderno precisa de 
um contrato social para criar o Direito Positivo. Na concepção dos 
contratualistas, não existe a desconsideração do Direito Natural. Os 
contratualistas apenas dizem que o Direito Natural não é suficiente para 
sustentar o Poder do Estado moderno, portanto, os Direitos Naturais de Grócio 
e Punfendorf devem ser transformados em um Direito Positivo moderno. 

O Direito Natural não deixa de existir, mas ele não sustenta o poder dos 
Estados modernos, que deve ser justificado pelo Direito Positivo.  
 Os contratualista fazem uma construção bastante abstrata, criando um 
“estado natureza”. Os direitos naturais do estado de natureza não sustentam o 
Poder do Estado moderno, precisa-se criar algo que o sustente, o Direito 
Positivo. 
 Os autores discutem a legitimidade e as origens da legitimidade do 
poder e do Estado. A concepção de que o contrato social é o instrumento que 
capacita o Estado moderno a ter o poder é uma ideia que sobrevive até os dias 
de hoje. 
 
 

THOMAS HOBBES: 
 

 
 Estado de natureza: “guerra”, “direitos ilimitados”. Hobbes não diz que o 
Direito Natural não existe, mas que existe e cria muitos problemas para a 
sociedade, porque nele o homem tem tantos direitos e tão ilimitados que 
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ninguém cosegue colocar limites, e uns entram em atrito com os outros porque 
não conseguem colocar nestes direitos, e por isso entram em guerra. 
  O pacto social coloca limites. Por ele, transfere-se toda a soberania 
para uma pessoa: o soberano. Não se trata de colocar limites em um papel; o 
povo, ao assinar este papel, deixa de ter soberania, passando a integralmente 
para o soberano. Hobbes da origem a um estado absoluto. 
  No contexto do entendimento de Hobbes, não conseguimos resolver 
nossas lides e, por isso, sempre temos que levar os problemas ao Estado. Diz 
Hobbes que “toda vez que a sociedade fugir ao Poder, o Poder lhe surgir à 
porta”. 
 

JOHN LOCKE: 
 

 
Estado de natureza: “Liberdade e Igualdade”, “Paz e Harmonia”. Locke e 

o “Pai do Liberalismo”. Segundo esse contratualista, o Direito dever servir ao 
Estado mínimo; basta não alterar os Direitos Naturais no estado de natureza, 
pois eles são capazes de criar a harmonia e a paz social. Parte de uma 
concepção de auto suficiência dos homens no Estado de natureza. 

Dessa forma, ao fazer o Contrato, alem de não mexer nos direitos da 
natrureza, é necessario ainda garantrir que referidos diretitos possam 
permanecer no estado. O liberalismo ao defender os direitos naturais, diz que o 
contrato social não deve servir para alterará-los. É natural que qualquer pacto 
limite direitos mas deve por a salvo os direitos naturais. 

Todo liberalismo é um Estado minimo. Sociedade de livre mercado: as 
pessoas, quando nascem, possuem propriedade e negociam as coisas que tem 
de forma livre e igual.  
 

JEAN JACQUES ROUSSEAU: 
 
 

Para esse autor o estado de natureza é uma situação de desigualdade. 
Rousseau diz que não temos coisas iguais, não mascemos com coisas iguais 
para negociar. O contrato social para Rousseau serve para tentar resgadar a 
igualdade que nós ja temos desde o estado de natureza. É necessario 
modificar os direitos naturais, porque em algun momento a servidão se 
instaurou na sociedade humana. 

Em Rousseau: por que tanta desigualdade no Estado moderno? 
Resposta: ou porque o contrato social é feito errado ou problema esta no 
estado de natureza. Rousseau opta pela segunda possibilidade. Os homens, 
no estado de natureza, e a partir de certo momento, tornam-se servis a outros. 
Assim sendo diferentemente do liberalismo de Locke, o contrato social deveria 
buscar a igualdade entre os homens, mesmo antes de falar em liberalismo. 
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7 - HANS KELSEN: 
 
 

 
 

Hans Kelsen 
 

 11 de Outubro de 1881 d.C 
+ Berkeley, USA – 19 de abril de 1973 d.C 

 
 

Hans Kelsen (1881-1973 era autríaco e como pensador do Direito 
qualifica-se dentro do diversificado, movimento que se constuma chamar de 
positivismo jurídico. Jurista austro-americano, um dos mais importantes e 
influentes do século XX. 

Foi um dos produtores literários mais profícuos de seu tempo, tendo 
publicado cerca de quatrocentos livros e artigos, destacando-se a Teoria Pura 
do Direito pela difusão e influência alcançada. É considerado o principal 
representante da chamada Escola Positivista do Direito. 

Kelsen dá valor apenas ao conteúdo normativo. A função da ciência 
jurídica teoriza, “é descrever a ordem jurídica, não legitimá-la”. 

É Direito, em última instância, Direito posto, positivado. Quer seja pela 
vontade humana (positivismo), quer seja por uma vontade transcendente, 
supra-humana (jus-naturalismo). Assim, desenvolve uma metodologia voltada 
exclusivamente para a norma posta. 

 
Kelsen enumera três requisitos necessários para validar a norma: 
 
  Competência da autoridade proponente da norma; 
  Mínimo de eficácia; 
  Eficácia do ordenamento do qual a norma é componente. 

 
A Sanção, para o jurista, é conseqüência normativa da violação de um 

preceito primário. O Direito passa a desempenhar o papel de ordem social 
coativa, impositiva na aplicação da sanção. Em assim sendo, a sanção torna-
se um elemento “intra corpore” do Direito, pois sem a sanção a norma jurídica 
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correria o risco de ser transformada em norma moral, servindo como mera 
aprovadora de conduta, não exigindo que a sociedade a cumprisse. 

E em sua polemizada obra Teoria Pura do Direito, a Reine Rechtslehre, 
Hans Kelsen observa que Lei não toma em conta raça ou religião, e que 
proposição jurídica não tem significação autoritária, o que revela que as duas 
máximas do nazismo são repudiadas e defesas por Hans Kelsen. E que 
mesmo que o Direito internacional permita a guerra e que evitar a guerra não 
seja prioridade do Direito, o Direito tende a paz. 

Pela teoria do Juspositivismo determina que, para se solucionar lides 
seja utilizados textos legais que julguem casos iguais ou idênticos. Pela teoria 
do Jusnaturalismo nem sempre necessita recorrer a leis escritas, pois é 
possível transcender, através da utilização da Jurisprudência que é um legado 
jusnaturalista romano. O Juspositivismo socorre o Jusnaturalismo quando este 
não é observado, e vice-versa, pois quando torna-se ultrapassados e inviáveis 
os textos legais, recorre-se à Jurisprudência.  

As Leis de Nüremberg apenas por nome e por denominação existiram 
como 'Leis,' pois que, na realidade, constituíram-se crimes. Tal como Kelsen 
observa, Lei de caráter geral não é Lei, pois não faz uma conexão de atos, 
assim como Hans Kelsen observou e teorizou que o homem só é socialmente 
livre se é socialmente responsável, e não está submetido a Lei da causalidade, 
mas somente à imputação. Além de tudo, Direito é Direito, Direito não é anti-
Direito, isto é, não se pode imputar a culpa e responsabilidade a uma teoria 
jurídica por fatos causados por entes anti-jurídicos que invalidaram o Direito, 
como se caracteriza o nazismo, stalinismo e outras ditaduras assassinas do 
século XX.  

 
Hans Kelsen concordou que o jurista deve ser alheio a valores, no que 

se refere a neutralidade - tal como o Símbolo da Justiça e da Neutralidade, 
simbolizado pela pessoa de olhos vendados e a Balança - Themis e 
Minerva - pois as observações que refletem as emoções e volições do 
jurista podem contaminar uma norma jurídica.  

O racismo, por exemplo, é um valor negativo. Para Kelsen uma conduta 
conforme uma norma possui um valor positivo, e uma conduta contrária a 
norma possui um valor negativo. Ademais Hans Kelsen não rejeitou Axiologia, 
apenas rejeitou valores absolutos, pois era a favor de Axiologia relativa.  

Hans Kelsen separa e distingue Direito e Moral, porém não desvincula 
nem desrelaciona Direito e Moral. O que ele teorizou, distintamente de Jeremy 
Bentham e Claude Du Pasquier, é o fato do Direito ser valorado somente de 
modo relativo e não de modo absoluto pela Moral, pois há vários sistemas 
morais, a saber, de cada nação ou etnia. O que é repelido por Hans Kelsen é a 
existência de uma Moral absoluta que, segundo ele, é incompreensível pelo ser 
humano.  
 
8 - PIRÂMIDE: A HIERARQUIA DAS NORMAS: 
 

Hans Kelsen é um jurisfilósofo muito importante para o Direito, dentre os 
vários livros que escreveu estão ‘Teoria Geral do Direito e do Estado’ e ‘O 
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império do Direito’. Foi ele o teórico que criou a idéia de hierarquizacão e 
subordinação das leis e usou uma figura geométrica (pirâmide) para explicá-la. 
 

 

 
Esta ideia implica que todas as leis estão subordinadas a uma ‘lei maior’ 

e a ela tem de ser adequadas. Se uma lei contrariasse/contrariar essa lei 
maior, dita lei pode ter sua validade contestada. Ela pode ser aplicada no Brasil 
para explicar algo que denominamos ‘controle de constitucionalidade’. 

Dito controle, fazendo jus à terminologia, consiste em você controlar as 
regras do ordenamento jurídico com o fim de adequá-las à Constituição ou, em 
sendo isso impossível, retirá-las do ordenamento, subtraindo-lhes a validade. 

Nossa Constituição é relativamente nova (só tem 23 anos) e existem leis 
muito mais antigas (como o Código Penal, por exemplo, que já é sexagenário). 
Segundo essa regra, seriam todas as leis anteriores retiradas do ordenamento? 
Não, pois isso poderia causar instabilidade jurídica. 

Entra em campo algo que chamamos de ‘princípio da recepção’. Não se 
refere ao ato de receber coisa que foi produto de furto, isso é RECEPTAÇÃO.  
O princípio mencionado é o que permite que leis anteriores à Constituição 
tenham validade: se uma determinada lei não contrariar a norma maior 
(Constituição), esta lei é recepcionada por ela. É como se a Constituição fosse 
uma anfitriã e as demais leis, hóspedes: se o hóspede (lei) não cuspir no chão 
da casa da anfitriã (Constituição), ela o receberá de braços abertos. 

O controle da constitucionalidade pode ser dividido quanto ao tempo de 
sua aplicação ou quanto à forma que adquire. Pelo tempo, o controle se dá 
antes da norma entrar no ordenamento (controle preventivo) ou depois 
(controle repressivo); o preventivo pode ser efetuado pelos três poderes 
(assim, quando você ouve falar numa certa ‘Comissão de Constituição e 
Justiça’, saiba que ela tem como finalidade efetuar o controle preventivo aqui 
mencionado), enquanto o repressivo se dá – principalmente – pelos meios 
judiciais. 
 Kelsen propõe as normas organizadas hierarquicamente, sendo 
que a norma inferior deve buscar validade sempre na norma superior ( 
CF/88). 
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9 – RESPONSABILIDADE E IRRESPONSABILIDADE: 
 
 A norma que pune é a mesma norma que absorve. 
Exemplo: no caso do doente mental, do incapacitado e do menor de idade, 
não é o juiz que absorve e sim a própria lei.  

Nessa visão Kelseniana, o juiz não tem função de absorver, porque 
isso é função da lei. 
 
10 – CAUSALIDADE (ser) e IMPUTAÇÃO (dever ser): 
 
 Kelsen afirma que toda norma é prescritiva, ou seja, é escrita antes do 
fato concreto que venha a acontecer. Existe uma relação do fato anterior com o 
fato futuro. É com base no fato anterior que se faz a lei para o fato futuro (lei 
essa que vai intermediar a ação e a decisão sentencial pela interpretação). 
  
 
 
Fato Anterior                                     LEI                                           Fato Futuro 
 
 
 

O problema da prescrição é que ela parte da análise de fatos anteriores 
para prever fatos futuros, isso quer dizer que ao pode absorver 100% a 
realidade fática. 

Direito não é causalidade (toda vez que acontece determinado fato, a 
aplicação da lei seria sempre a mesma). Direito é imputação. Só poderia a lei 
dar conta dos acontecimentos futuros se as múltiplas determinações do fato 
passado repetissem de forma absolutamente igual, o que para a existência 
social humana é impossível. 

O dever ser de Kelsen é a prescrição normativa. Quanto mais normativo, 
menos margem para erros, pelos menos nesta visão dogmática, tecnicista e 
positivista do direito. No momento, exatamente por que a lei é prescritiva, ela 
deixa possibilidades de não ser adequada ou de obrigar a interpretação na 
procura da adequação ao caso fático. Assim o dever ser de Kelsen é aquilo 
que dever ser não necessariamente o que é. 
 
 
11 – SE NÃO HOUVESSE LEI: 
 
 Imaginem se não existisse o Código Penal, por exemplo. Como 
faríamos? Quem nos julgaria? Qual lei deveria ser observada? Antigamente, as 
pessoas dependiam da vontade do rei, que não deveria observar nenhuma lei, 
lei daria a possibilidade de conhecimento ao cidadão, afastando o poder 
absoluto das monarquias. 
 Com o positivismo jurídico e a garantia do cidadão saber-se está 
cometendo um crime ou não, tanto o juiz como o rei não podem condenar 
alguém caso não haja crime. 
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IMPORTANTE:  
Para que a lei traga segurança jurídica, deve ser clara, 
precisa estável, linear e, sobretudo, lógica. 
 
 

12 - LIMITAÇÃO DOS MAGISTRADOS: 
 
 Durante muitos anos os magistrados francesses ficaram bastante 
limitados ao interpretar a lei, já que o Código Civil era de acordo com os juristas 
da época, um sistema completo e fechado, sem lacunas. 
 
13 – OBRAS DE HANS KELSEM: 
 
 As obras que mais contribuem para o positivismo jurídico que podemos 
citar são: Teoria Pura do Direito, O Problema da Justiça, A Ilusão da Justiça e 
O Que é Justiça? 
 
14 – HANS KELSEN E A VALIDADE DA NORMA: 
 
 Empenhou-se na tarefa de apresentar uma teoria do direito com uma 
análise estrutural de modo que não se analisassem os valores e conteúdos da 
lei, mas sim a validade ou não da norma. 
 
Exemplo: 

Uma lei que prevê dois dias de licença maternidade deve ser 
analisada como válida ou invalida, ou seja, devemos analisar 
se a lei passou pelo procedimento legislativo adequado, se 
não confronta com a Constituição Federal. 

 
15 – TEORIA PURA DO DIREITO: 
 
 A fim de apresentar uma Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen faz um 
corte epistemológico para verificar qual é o objeto do Direito, concluindo que o 
objeto que pertence exclusivamente ao Direito é a norma jurídica. Propõe, 
assim, um estudo baseada das circunstancias que causam sua criação ou que 
justificam sua aplicação. 

Assim, o estudo do Direito para ser considerado cientifico, deveria ser 
separado de  qualquer disciplina, de modo, que não caberão discussões como 
a justiça ou injustiça de determinada norma. Para ele esse juízo de valores não 
pertence a ciência do Direito, mas as outras como sociologia, filosofia ou a 
antropologia. 
 
Importante: 

Para Hans Kelsen, a ciência do Direito só é pura se separada 
das demais ciências, não cabendo discutir se uma norma é 
justa ou não, mas sim se é válida ou não. Em outras palavras, 
vê-se obrigado a tão somente compreender o direito positivo 
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na sua essência e a entende-lo mediante uma análise da sua 
estrutura. 

 
 
 

TIPO, LEIS E PRINCIPIOS – A ESTRUTURA DO CONHECIMENTO: 
 
 

1 – ESTRUTURA DO CONHECIMENTO: 
 
  A estrutura do conhecimento pode ser composta, segundo alguns 
autores, por um tripé: Os Tipos, as Leis e os Princípios. 
 
2 – OS TIPOS: 
 
  Consistem em todo o conhecimento cientifico que implica certa 
tipologia, uma categorização. A ciência não pode prescindir de categorias, de 
tipos, de espécies, de gêneros, de classe ou de famílias, adequadas a cada 
região e realidade. 

Os tipos são formas de ordenação da realidade em estruturas ou 
esquemas, representativos do que há de essencial entre os elementos de uma 
serie de fatos ou de entes que nos interessa conhecer. 

 
Exemplo: 

A organização que temos no Código Civil, dividido em Livros, 
Títulos, Capítulos e Seções. 

 
2 – LEI: 
 
 Devemos tomá-la na acepção mais geral. O Direito, como ciência, não 
pode deixar de considerar as leis que enunciam a estrutura e o 
desenvolvimento da experiência jurídica, ou seja, aqueles nexos que , com 
certa constância e uniformidade, ligam entre si e governam os elementos da 
realidade jurídica, como fato social. 
 
3 – PRINCIPIOS: 
 
 Podemos dizer que possuem duas acepções:  
 Primeira, de natureza moral, algo como aquele homem é de princípios.  
 Segunda, de ordem lógica. 
Cumpre analisarmos a ordem lógica, que consiste em verdades ou juízes, 

fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto 
de juízo, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da 
realidade. 

No direito, os princípios são buscados pela Filosofia do Direito e quando 
positivados (escritos), passam a fazer parte da ciência do direito. 

 
Resumindo: 



 FILOSOFIA JURÍDICA                                                                             

 

21 

 

Podemos dizer que o principio busca; 
A lei dispõe; 
O tipo é a análise para aplicar a lei baliza no Principio. 

 
Os princípios jurídicos podem ser definidos como sendo um conjunto de 

padrões de conduta presentes de forma explícita ou implícita no ordenamento 
jurídico. Os princípios, assim como as regras, são normas. A distinção entre 
esses dois elementos é objeto de dissenso entre os estudiosos do direito. 

O princípio, por sua vez, apresenta a dimensão de peso ou importância, 
não fazendo sentido falar em validade. Dentre os princípios aplicáveis ao caso 
concreto, será eleito aquele que apresentar maior peso relativo aos demais em 
face da situação analisada. Nesse contexto, faz sentido a pergunta: qual 
princípio é o mais importante nesse caso? Assim, será escolhido aquele que for 
eleito como sendo mais relevante. O princípio eventualmente deixado de lado 
continuará existindo e poderá ser evocado em outro momento, sem qualquer 
tipo de consequência. 

Em caso de conflito entre regras, uma poderá ser excluída do 
ordenamento, ou, ainda, em casos mais ambíguos, aquela que apresentar 
maior poder descritivo e regulador prevalecerá. O critério de desempate, 
diferentemente da situação de colisão de princípios, não se dá por uma regra 
“superar a outra em virtude de seu maior peso”, mas sim por uma questão 
técnico-descritiva. 
 
Importante: 
 

Princípio pode ser entendido como aquilo que vem antes, começo, 
nascedouro. Por outro lado, pode ser entendido como os valores mais 
caros e inarredáveis de determinada pessoa. No linguajar popular é 
comum ser dito: fulano é uma pessoa de princípios! Este simples adjetivo 
dirigido a alguém significa que determinada pessoa possui atributos 
morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano. Como se 
fossem linhas mestras, dentro das quais, alguém se move. Já aquela 
pessoa qualificada como - sem princípios – significa o mesmo que sem 
escrúpulos, ávida por locupletar-se a qualquer custo e por qualquer meio.  

Com esta breve introdução não é difícil perceber que os princípios 
têm uma função importante, sobretudo para a vida em sociedade. Se os 
princípios indicam no agir individual, determinados valores, ligados a um 
comportamento ético, justo e moralmente corretos, é certo que também 
estão ligados ao respeito às demais pessoas e vão ao encontro da 
propalada paz social! 
 
 

Prefere-se tratar o termo princípio de forma isolada dos demais 
elementos do sistema normativo, haja vista a relevância específica desse 
elemento, que é capaz de influenciar todos os demais, como mostra Rizzatto 
Nunes, ao dispor que: 
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“(...) nenhuma interpretação será bem feita se for desprezado um 
princípio. É que ele, como estrela máxima do universo ético-jurídico, 
vai sempre influir no conteúdo e alcance de todas as normas”. 

 
E acrescenta, dizendo que: 
 

“(...) percebe-se que os princípios funcionam como verdadeiras 
supranormas, isto é, eles, uma vez identificados, agem como regras 
hierarquicamente superiores às próprias normas positivadas no 
conjunto das proposições escritas ou mesmo às normas 
costumeiras”. 

 
O termo princípio, em regra, parece designar o começo ou início de 

alguma coisa, porém, em termos jurídicos, é muito mais amplo; o princípio quer 
na verdade alicerçar uma estrutura, garantir a sua existência e a sua 
aplicabilidade. Na doutrina jurídica, variados são os conceitos de princípio, 
inúmeras são as classificações que lhes são atribuídas e, por fim, também não 
existe um consenso sobre sua função. Ademais, mais difícil ainda se torna a 
compreensão do tema, haja vista que muitas vezes se confunde conceito, 
classificação e função.  

 
Segundo o Dicionário Aurélio: 

 

 Princípio seria o momento ou local ou trecho em que algo tem 
origem; começo; causa primária. Acrescentando, conceitua princípio 
em Filosofia, dizendo ser a origem de algo, de uma ação ou de um 
conhecimento e, em Lógica, conceitua como a proposição que lhe 
serve de base, ainda que de modo provisório, e cuja verdade não é 
questionada. 

 
Então, tais proposições serão observadas do ponto de vista jurídico. 
 

Segundo Aristóteles, princípio era uma fonte, uma causa de ação, 
tornando-se um freio dos fenômenos sociais. Já Cícero, analisando o conjunto 
de codificação civil romana, dizia que os princípios serviriam para resolver 
casos novos. 

Assim, é de se perceber que, na antigüidade, os princípios eram tidos 
como fonte de direito natural. 
 

Não menos importante, entende Celso Antonio Bandeira de Mello, que: 
 

“(...) quando os defende, dizendo que violar um princípio é muito 
mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio 
implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório 
mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade conforme o escalão do princípio 
atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
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subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a 
seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra”. 

 
Dessas lições depreende-se que os princípios estão para o Direito, 

assim como o ar está para o ser humano. Renegá-los, seria o mesmo que 
negar a existência do Direito. 

Silvio de Salvo Venosa, que anteriormente creditou ao princípio sua 
função meramente normativa, posteriormente releva a sua importância ao 
afirmar que: 

 
“por meio dos princípios, o intérprete investiga o pensamento mais 
elevado da cultura jurídica universal, buscando orientação geral do 
pensamento jurídico”. 

 
 
 
 
 
 
 


