
Filosofia significa “amizade pela sabedoria”, “amor pelo saber”. 
 

1) Quando se estuda direito e moral, apontamos algumas características são elas: 
coercitividade, bilateralidade, heteronomia, atributividade, conceitue cada um 
deles. 

2) A lei positivada tem efeito coercitivo. Se a resposta for sim, justifique. 
3) A moral tem efeito coercitivo. Justifique. 
4) O direito heterônomo tem validade objetiva e transpessoal 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 podemos afirmar que necessariamente dependemos de outras 
pessoas. Comente sobre esta afirmação. 

5) Quanto à moral, podemos dizer que esta é autônoma? 
6) Tanto o direito quanto a moral são bilaterais, pois existem duas ou mais 

pessoas que se relacionam. Cite um exemplo que se encaixe esta 
bilateralidade. 

7) Atributividade é qualidade inerente à norma jurídica de atribuir. A quem seria 
lesado por sua eventual violação a faculdade de exigir do violador. Embasado 
nesta afirmação podemos dizer que o dano tem valor atribuído à norma 
jurídica? Se a resposta for não de que forma é feita esta atribuição. 

8) Citem três provas que corroboram a tese da intensa intimidade do Direito com 
a moral. 

9) Comente sobre o Direito Natural. 
10) Pode haver conflito entre o jusnaturalismo, a lei escrita, positivada? Justifique 

sua resposta. 
11) De que forma Hugo Grócio defende o Direito Natural. Comente. 
12) 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. São 
eles__________________________________________________________. 

13) A vida é direito inerente à pessoa humana. As suas características são: 
complete-os. 

a) HISTORICIDADE –   
b) INALIENABILIDADE -  
c) IMPRESCRITIVEL - 
d) IRRENUNCIABILIDADE - 
e) UNIVERSALIDADE - 
14) Posemos afirmar que a Constituição Federal de 1988 garante os direitos e 

deveres inerentes à pessoa, ou seja, os direitos naturais? 
15) Hugo Grócio é considerado o Pai do Direito Natural? Justifique. 
16) Qual a maior contribuição de Samuel Pufendorf para o direito. 
17) Samuel Pufendorf é considerado o pai de qual Direito? 
18) Existe uma consequencia para o direito moderno em relação ao Direito Natural. 

Qual o limite entre os dois Direitos. 
19) Qual a contribuição de Hans Kelsen para o Direito. 
20) Hans Kelsen foi o teórico que criou a idéia de hierarquizacão e subordinação 

das leis e usou uma figura geométrica (pirâmide) para explicá-la. Para explicar 
qual o controle? 

21) Para Hans Kelsen existem limitações aos magistrados. justifique? 
22) Para Hans Kelsen o que vem a ser Teoria Pura do Direito.  

 
 
 
 
 


