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Teu dever e lutar pelo direito,

mas no dia em que encontrares

o direito em coriflito com ajustir;a,

luta pela justir;a.

(Dos mandamentos do advogado,

redigidos por Eduardo Couture)



Objeto de estudo desta monografia e 0 direito natural, olhado a partir da filosofia perene de
cunho cristao. Levando na devida conta as duas correntes-chave da filosofia do direito,
conceitua-se 0 direito natural, fazendo-se uma analise dos diversos tipos de jusnaturalismo, 0

que da a conhecer suas concretiza((oes histaricas. Tambem 0 positivismo juridico e
apresentado em suas diversas vertentes e nas conseqUencias nefastas que acarreta, por causa
da posterga((ao dos valores metafisicos e suprajuridicos. Ja 0 direito natural, sob a atica da
filosofia crista, e apresentado como a alternativa valida entre os jusnaturalismos que nao
explicam adequadamente a fonte e fins do direito e as correntes juspositivistas que legitimam
de fato situa((oese institui((oes sociais em desacordo com as aspira((oes de justi((a e liberdade,
dignidade e valor maior da pessoa humana.



Soggetto di questa monografia e la dottrina del diritto naturale di ispirazione cristiana.
Prendendo in giusta misura Ie due correnti chiavi del pensiero filosofico-giuridico, si presenta
il diritto naturale, attraverso I'analisi delle sue diverse scuole, nel corso delia storia. Anche il
positivismo giuridico e presentato nelle sue diversi vertenti storiche e nelle nefaste
conseguenze che lui porta con se, a causa dell'abbandono dei valori metafisici e sopragiuridici.
La dottrina del diritto naturale nell'ottica cristiana si presenta invece come I'alternativa valida
fra quelle diverse scuole di diritto naturale che non spiegano adequatamente I'origine e i fini
del diritto e Ie varie vertenti del positivismo giuridico, Ie quali attraverso la storia hanno
purtroppo legitimato situazioni e istituzioni contrarie aile aspirazioni di giustizia e liberta,
dignita e valore massimo dell'umana persona.
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o mundo atual estei passando por graves crises, seja no campo humano, seja no

campo espiritual. A "ditadura do relativismo", como frisou 0 Cardeal Joseph Ratzinger, na

hornilia da missa de abertura do conclave que 0 elegeu papa, esteideixando os indivfduos e as

sociedades desorientados e confusos. Parece jei nao mais haver urn ponto segura onde fixar 0

olhar e ter a certeza de que e para leique se deve marchar.

o universo cientifico, orgulhoso de seu progresso, ao descobrir as norrnas que

regulam a interayao entre tudo e entre todos, quer impor as suas proprias regras aos outros

campos do saber. Perante a ciencia atual, a fe esteireduzida a uma prciticade poucos piedosos

que ainda creem num Deus mitologico, distante, ausente e, porque nao, inexistente. 0 que

vale, unicamente, e observar, forrnular, experimentar. 0 que foge desta regra, nao tern

nenhum valor. 0 homem e a materia bastam-se a si mesmos.

Esta concepyao materialista, que nega qualquer valor metafisico it realidade, gera

conseqilencias negativas, pois, it medida que 0 relativismo vai tomando corpo, 0 homem vai

sendo reduzido na sua dignidade.

No campo da filosofia do direito, urge a necessidade de se descobrirem os

fundamentos e as origens das leis criadas pelo hornem que podem, perfeitamente, ser

submetidas ao crivo da razao. Duas grandes correntes de pensamento se solidificaram na

historia e dividiram grandes pensadores: 0 jusnaturalismo, com a proposta da existencia de

urn direito natural, nas suas diversas concepyoes, e 0 positivismo juridico, sustentando que a

validade da lei independe de qualquer referencia suprajuridica, que a lei vale pela propria lei.

A lei deve ser afirrnada, num empenho serio de se encontrar a juridicidade dos fatos; contudo,



deve-se ter em conta tambem aquilo que esta acima da lei, regulando-lhe a aplicayao e

garantindo-Ihe a validade necessaria contra a possivel arbitrariedade de quem govema.

Nosso labor consiste em confirmar a existencia de uma realidade suprapositiva

que tern a funyao de garantir que a pessoa humana seja preservada de qualquer pretensao

pessoal ou mesmo social que the venha diminuir a grandeza e a dignidade.

o direito trata da manutenyao da justiya. Para isto, supoe urn fundamento solido,

capaz de mante-Io firme na defesa dos mais intimos e profundos valores que, vez por outra,

sao ameayados. Por urn lado, a ideia do direito natural apresenta-se como indicador de

realidades que superam a visao materialista e relativista, por outro, 0 positivismo juridico

insiste na validade de atos que estejam respaldados por determinayoes legais - e unicamente

por elas - por normatizayoes positivas que lhes deem pleno alcance, sem referencia alguma a

pressupostos metajuridicos.

Procederemos no nosso trabalho, portanto, no primeiro capitulo, na identificayao

da corrente jusnaturalista a partir da historia e, nesta, dos diversos jusnaturalismos que se

desenvolveram, ora identificando 0 fundamento do direito em Deus (a lei etema), ora na

natureza humana, ora na pura razao. E eis nossa constatayao: desde a mais remota antiguidade,

de uma forma ou de outra, 0 corayao humano esta impregnado no direito natural.

No segundo capitulo, analisamos 0 positivismo juridico, seu fundamento no

positivismo filosofico e cientifico e apontamos as conseqUencias negativas que tal formulayao

(a lei pela lei) acarreta, a saber, a 'juridicidade" de alguns atos nao tao meritorios praticados

de acordo com 0 direito positivo vigente.

Por fim, como que num ponto culminante de nosso trabalho, apresentamos a visao

do direito natural a partir da filosofia perene de cunho cristao, que procura fundamentar a lei

humana na lei etema, que brota da Razao ordenadora e por Ela esta gravada nas fibras mais



intimas da pessoa, convidando-a a fazer 0 bem e a evitar 0 mal. A partir de Santo Tomas de

Aquino, passando pelo papa Joao Paulo II, chegamos ao pensamento atualfssimo do papa

Bento XVI que, desde antes do seu pontificado, insiste, em suas falas e escritos, na superayao

de uma visao meramente relativista e na contemplayao da lei etema refletida nas leis humanas.

Por sintetizar tudo 0 que quisemos dizer, anexamos dois discursos de Bento XVI, urn aos

participantes do Congresso sobre Direito Natural, promovido pela Pontificia Universidade

Lateranense, de Roma, em fevereiro de 2007, e outro aos membros da Comissao Teol6gica

Intemacional, em outubro de 2007.

Tal visao assume carater de convite universal a moldar as consciencias a partir das

leis etemas que regem 0 convivio humano, pessoal e social. Somente assim, confusao e

desorientayao serao dirimidas e 0 porto seguro da felicidade humana sera reencontrado.



CAPITULO I

o JUSNATURALISMO

o homem e urn ser que esta permanentemente aspirando a justiera. A ordem

juridica instituida geralmente nao 0 satisfaz, tendo em conta a freqUente castraerao de

determinados valores que tendem para 0 desenvolvimento da pessoa e para a conservaerao de

sua dignidade.

Como etemo questionador, 0 homem quer encontrar a legitimidade das normas

que the sao impostas. Ao assumir uma postura critica, aponta ao legislador os limites e os

condicionamentos na funeraode estruturar 0 corpo legal.

Assim, 0 direito positivo encontra seus limites na natureza humana, que nao pode

ser desconsiderada, e na ordem natural das coisas. Numa palavra, frente a urn ordenamento

juridico arbitcirio, surge 0 jusnaturalismo, entendido como "a corrente de pensamento que

reune todas as ideias que surgiram no correr da Hist6ria, em tomo do Direito natural, sob

diferentes aportaeroes"(NADER, 1982, p. 456).

E a pessoa, a natureza humana, que e colocada acima das normas emitidas pela

autoridade, particularmente quando desprovidas de carater metafisico ou suprapositivo que

lhe regule 0 alcance. Todas as formas de jusnaturalismo, que analisaremos a seguir, defendem

o Direito Natural, entendido como 0 conjunto de normas que servem de fundamento e base

para as normas positivas, as normas emitidas por quem, na comunidade, tern 0 dever de

promulga-las e/ou executa-las.



Nunca houve unanimidade de pensamento a respeito do tema. Embora se

identifique urn denominador comurn de pensamento, a ideia de urn "direito perfeito", ha

diversas correntes j usnaturalistas, com diversos matizes.

Na epoca contempofClnea,vivemos uma epoca de apogeu, em que a filosofia do

direito vive 0 seu renascimento, com 0 aprofundamento do tema por parte dos jusfil6sofos.

Volta it tona toda a discussao a respeito dos direitos fundamentos da pessoa humana, dos

E antiga a visao jusnaturalista, que encontra no teatro grego, na tragedia Antigona,

de S6focles, a sua primeira manifestayao literaria de que temos conhecimento. 0 rei Creon

proibe 0 sepultamento de Polinice, irmao de Antigona. Esta, porem, desrespeita a ordem

recebida e sepulta 0 irmao, afirmando que, acima da ordem positiva do rei, devia cumprir

certas leis nao escritas, "que nao sao nem de hoje, nem de ontem; tern existencia eterna

(ninguem lhes assinala 0 nascimento); nem poderia eu desafia-las e enfrentar a vinganya

divina; por temer a c6lera de qualquer hornem" (MONTORO, I982a, p. 343).

Socrates, em A Republica de Platao, refuta 0 "direito da forya", defendido por

Protagoras, que identifica a justiya como 0 interesse do mais forte. Do mesmo modo, no

Dialogo com Eutifron, nao admite que ajustiya seja "a forya caprichosa dos deuses".

AristOteles, em Etica a Nicomaco, opoe-se a Arquelau, para quem "0 direito nao

existe por natureza, mas s6 em virtude da lei" (MONTORO, 1982a, p. 344), afirmando que

"0 bem e 0 justo, objetos de que trata a ciencia politica, dao lugar a opinioes de tal forma

divergentes e as vezes de tal forma degradadas, que se chegou ate a sustentar que 0 justo e 0



... todos os povos que se regem por leis e por costumes, usam em parte de
urn direito exclusivamente seu, e em parte do comum; portanto 0 direito, que
cada povo constitui para si mesmo, e exclusivo de uma cidade. 0 direito
porem que a razao natural constitui entre todos os homens, e observado do
mesmo modo por todos os povos e chama-se direito das gentes, isto e,
direito de que usam todos os povos. (JUSTINIANO, apud MONTORO,
19828

: p. 344-345).

Ha uma lei verdadeira, norma racional, conforme a natureza, inscrita em
todos os corayoes, constante e etema, a mesma em Roma e em Atenas; tern
Deus por autor; nao pode, por isso, ser revogada nem pelo senado nem pelo
povo; e 0 homem nao a pode violar sem negar a si mesmo e a sua natureza, e
receber 0 maior castigo. (MONTORO, 1982a: p. 345, cf Cicero, De
Republica., 2, 22).



Eu nao matei, nem causei prejuizo a ninguem. Nao escandalizei no lugar da
justi~a. Nao sabia mentir. Nao fiz mal. Nao obriguei, como superior, a
trabalhar para mim durante todo 0 dia os meus criados. Nao maltratei os
escravos por ser superior a eles. Nao os abandonei na fome. Nao Ihes fiz
chorar. Nao matei. Nao ordenei matar. Nao rompi 0 matrimonio. Nao fui
impudico. Nao esbanjava. Nao diminui nos graos. Nao rebaixava nas
medidas. Nao alterava os Iimites do campo etc. (V. CATHREIN, apud
NADER, 1982: p. 457).



"ordenayao da razao", "para 0 bem comum", "promulgada", "pela autoridade competente":

"...ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae nihil aliud est quam quaedam

rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata" (S.

Th., I-II, q. 90, a. 4).

Em seguida, atirma existirem tres tipos de lei (cf. MONTORO, 1982, P. 348):

a) a lei etema, que e a razao da sabedoria divina como diretora de todos os

movimentos e ayoes do universo: "lex aeterna nihil aliud est quam ratio

divinae sapientiae, secundum quod est directiva omnium actuum et

motionum" (S. Th., I-II, q. 93, a. 1)

b) a lei natural, que e a participayao da criatura racional na lei etema:

"participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur" (S. Th.,

I-II, q. 91, a. 2) e a lei da natureza humana conhecida racionalmente pelo

homem, independentemente de qualquer revelayao sobrenatural.

c) por tim, a lei positiva, obra do legislador humann, que so tern razao de lei na

medida em que deriva da lei da natureza: "unde omnis lex humanitus posita

intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur" (S. Th.

I-II, q. 95, a. 2). Se, pois, discordar em alguma coisa da lei natural, ja nao sera

lei, mas corrupyao dela: "si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam non

erit lex, sed legis corruptio" (S. Th., I-II, q. 95, a. 2).

o tomismo apresenta ainda algumas caracterfsticas da lei natural que sao

aceitaveis por muitos mestres do direito modemo, como por exemplo, a imutabilidade da lei

natural em seus primeiros principios, como 0 bem que deve ser feito e 0 mal que deve ser

evitado (bonum faciendum et malum vitandum), dar a cada urn 0 que e seu (suum cuique

tribuere), nao lesar a ninguem (neminem laedere). Estes san preceitos primarios e obrigam



os primeiros homens que elaboraram as normas para a vida social, nao
podendo considerar tudo por si mesmos, instituiram muitos preceitos
imperfeitos e falhos, que seus sucessores modificaram, substituindo-os por
outros que, em alguns casos podem ainda nao realizar a utilidade social. (S.
Th. I-II, q. 97, a. I; apud MONTORO, 1982a: p. 350).

I. a essencia da justir;:aconsiste em dar a outrem 0 que Ihe e devido, segundo
uma igualdade; 2. hli uma justir;:ageral, cujo objeto e 0 bem comum, e uma
justir;:a particular, que tern por objeto 0 bem dos particulares; 3. esta se
subdivide em justir;:a comutativa, que rege as relar;:oesentre particulares e
justir;:a distributiva, que se refere as obrigar;:oes da sociedade para com os
particulares; 4. 0 fundamento das obrigar;:oesde justir;:a e a propria natureza
humana; 5. 0 direito eo objeto dajustir;:a. (MONTORO, 1982a: p. 352).



bem salientara Vit6ria que as terras descobertas tinham donos, os Principes e
povos das indias. E conclui ... que tal titulo nao pode fundamentar a posse
dos espanh6is, do mesmo modo que nao poderiam fundamentar ados
'barbaros' no territ6rio espanhol, 'se eles nos tivessem descoberto'"
(VALADAO, apud MONTORO, 1982a: p. 353).



foi surpreendido e conquistado pela America, que the mostrou 0 Rosto do
Dutro, qual reflexo da adonivel Face de Deus ... Foi-lhes dado descobrir 0

outro, identificar-se com os 'indios', nao apenas ter do deles, mas estima-los,
aprecia-los nos seus valores humanos real~ados por seus sofrimentos
(JOSAPHAT, 2005: p. 7).



A partir do seculo XVII, a doutrina tradicional do direito natural sofre uma

ruptura. Apesar de se manter 0 termo "direito natural", apresenta-se uma nova fonte ou

origem para tal direito, que nao mais "Deus", nem a "natureza humana". Ate entao, a "lei

natural" tinha sido a fonte das leis positivas emanadas pela autoridade; agora, urn

jusnaturalismo racionalista apresentani a razao humana ou 0 estado de natureza do homem

primitivo como fonte suprapositiva do direito. Assim pensam Grotius (1538-1645), Hobbes

(1588-1679), Spinoza (1632-1677), Locke (1632-1709), Rousseau (1712-1778) e Kant (1724-

1804). E a chamada "Escola do Direito Natural".

Os defensores deste modo de analisar laicizaram 0 direito, uma vez que "durante

muito tempo 0 pensamento jusnaturalista esteve mergulhado na religiao e concebido como de

origem divina. Assim aceito, 0 Direito natural seria uma revelalj:ao feita por Deus aos

homens" (NADER, 1982, p. 459).

Coube a Hugo Grotius, chamado "pai do Direito natural", a maior depuralj:ao

jusnaturalista de qualquer elemento religioso. Segundo ele, "0 Direito natural existiria mesmo

que Deus nao existisse ou que, existindo, nao cuidasse dos assuntos humanos" (NADER,

1982, p. 460). Nao mais Deus ou a natureza humana sao a fonte do direito natural, mas a

razao humana, modo a podermos usar 0 termo 'jusracionalismo". A razao humana basta-se a

si mesmo ao ponto de servir de fundamento ao direito positivo.

Ap6s Grotius, surgiu a corrente juscontratualista, da qual os mais conhecidos

expoentes sao Hobbes e Rousseau, que coloca como ponto de partida do direito natural a

pressuposi9ao de urn estado de natureza humana primitiva, da qual, por urn contrato natural,

surgirao a sociedade e 0 direito.



Como nao consta historicarnente tal "estado de natureza" do hornern prirnitivo,

esta corrente de pensarnento, charnada de "direito natural abstrato", nao e plenarnente ace ita.

A tal conceito de direito nao se chegou pela observac;ao dos fatos, mas sornente por urn

esforc;o de abstrac;ao e de irnaginac;ao.

Rousseau, com efeito, faz urn convite ao afastarnento de todos os fatos e a analise

do genero humano entregue a si rnesrno. Para tal analise, ele usa urna linguagern que

convenha a todas as nac;6es, deixando-se de lado todos os tempos e lugares, irnaginando 0

genero hurnano como auditorio: "0 hornem de qualquer lugar que sejas, a tua historia, tal

como eu creio a ler na natureza que nao mente jarnais" (ROUSSEAU, apud MONTORO,

I982a, p. 365).

Do estado de natureza do hornem deduzern-se racionalrnente os direitos naturais

dos individuos. 0 problema da liberdade, por exernplo, e resolvido com 0 estabelecimento de

urn "contrato social", em que cada horn em, renunciando a urna parte de sua liberdade e

unindo-se a todos, na autoridade que manda, obedece a si mesrno e permanece tao livre como

antes.

Immanuel Kant vai partir da indagac;ao a respeito da possibilidade de urn direito

justo. A razao, em qualquer situac;ao historica, fomece ao legislador 0 rnetodo para se

descobrir tal direito; este metodo e a ideia de direito, que se toma sempre rnais universal, na

rnedida em que vai se transformando em lei geral da sociedade. Desta forma, no rnornento em

que urna norma positiva irnpuser lirnites ao uso de urn bem particular, a liberdade, por

exernplo, para tomar possivel a liberdade das dernais pessoas, ternos a execuc;ao de urn direito

justo (GUSMAO, 1984, p.463).



Kant defende a coaeraosocial como meio de garantir a coexistencia das liberdades;

concorda com a teoria contratualista enquanto condierao racional possibilitadora de urn

"Estado de direito" e de urn govemo responsavel.

Como do precedente se deduz, Kant considera a filosofia do direito como uma

mera filosofia de "valores". Para 0 direito, importantes sao os Fundamentos da metafisica dos

costumes (1785), cuja primeira parte e dedicada aos Principios metafisicos do direito.

Nosso filosofo define 0 direito como sendo "0 conjunto das condieroes, segundo as

quais 0 arbitrio de cada urn pode coexistir com 0 arbitrio dos demais, de acordo com uma lei

universal de liberdade" (KANT, apud CRETELLA JR., 1983, p. 156). Aquilo que harmoniza

as liberdades individuais dos que convivem numa sociedade, chama de "principios do direito"

que, em conjunto, inspiram uma legislaerao positiva. Tal entendimento faz com que direito

natural nao se confunda com direito positivo.

So ha urn direito natural, porque fundamentado nos postulados da razao humana.

Vma vez aplicado, reflete-se no direito positivo de cada povo.

o direito positivo "e 0 conjunto de normas estabelecidas pelos homens que vivem

juntos, num determinado territorio, para que se coloquem sob uma (mica vontade,

personalizada no Estado, 0 qual tern por firn proteger a liberdade dos cidadaos. 0 Estado e a

personalizaerao de urn conjunto de homens que vivern sob leis juridicas" (CRETELLA JR.,

1983, p. 157).

A respeito do "direito justo" ventilado por KANT, encontramos urn neotornista

frances, L. Le Fur, afirmando que "0 direito natural nao e urn conjunto de regras previarnente

elaboradas, mas urna diretiva, urn standard de justiera de valor universal, mas de realizaerao



variavel" (PAUPERIO, 1981, p. 78). Diz ainda que dos cinco sentidos espirituais do homem

(verdade, beleza, bondade, utilidade, justi~a), 0 de justi~a e 0 mais importante, porque

constroi a no~ao de Bern Comum que, por sua vez, se conforma com uma ordem natural

preexistente. Esta ordem reduz-se a respeitar os contratos livremente feitos, reparar todo

prejuizo injustamente causado e respeitar a autoridade publica.

Tais princfpios proporcionam a elabora~ao de urn "direito justo", como queria

Kant, no tempo e no espa~o (categorias kantianas).

Para 0 tambem frances Georges Renard, "0 direito natural identifica-se com a

moral social, constituindo-se 0 limite do direito positivo" (PAUPERIO, 1981, p. 79). Afirma

que 0 direito se assenta em dois elementos: urn metafisico, que e constante, e outro historico,

que e movel; e afirma ser 0 direito positivo urn desenvolvimento do direito natural, nao

havendo, portanto, incompatibilidade entre os dois. 0 direito natural e permanentemente

encontrado no direito positivo, submetendo-o aos seus princfpios, mostrando-se "urn fermento,

urn fermento quase revolucionario" (PAUPERIO, 1981, p. 81).

Representam a doutrina tradicional do direito natural:

Na Fran~a do seculo XX, alem dos acima citados, Yves Simon, J. Maritain,

Laborde-Lacoste, Tourtouton, Corte-Floret, entre outros.

Na Belgica, Jean Dabin, Jacques Leclercq e a Escola de Lovaina.

Na Italia do seculo XIX, Taparelli d' Azeglio, e, no seculo XX, Sturzo, Olgiati,

Gonela, Bettiol.

Na Alemanha e Sui~a, Cathrein, Brunner, Vermeersch.

Na Espanha, Cepeda, MendizabaI.

No Brasil, Joao Mendes Junior, Leonel Franca, Alexandre Correia, Armando

Camara, Haroldo Valadao, Alceu Amoroso Lima (0 Tristao de Ataide), J. P. Galvao de Sousa,



Ap6s esta analise hist6rica, podemos enumerar alguns tipos de jusnaturalismos.

Todos eles tern em comum a afirmayao da existencia de urn direito suprapositivo, que serve

de fundamento, limite e regulamentayao das normas emanadas pela autoridade. Divergem

entre si quanta a fonte deste direito natural, a saber:

a) urn jusnaturalismo cuja fonte e a divindade. Tal pensamento ja existente

na Antiguidade Classica encontra maior desenvolvimento na Idade Media,

com Santo Tomas de Aquino;

b) urnjusnaturalismo cuja fonte e a natureza humana. Esta corrente surge a

partir da abstrayao que se faz da bondade ou da maldade da natureza humana,

a fim de unir ou apaziguar os homens em suas relayoes sociais. Isto da origem

a urn "contrato social", que comporia os principios de urn direito natural

"contratualista". Assim pensam Hobbes, Locke e Rousseau;

c) urn jusnaturalismo cuja fonte e a razio humana. Sendo 0 homem urn ser

de natureza racional, a razao, entendida como capacidade natural que se tern

de fazer juizos de valor independentemente da experiencia, 0 direito natural

fundamenta-se ou tern sua origem na razao humana e nos seus postulados.

Depois de Grotius, Kant e 0 maior representante daquilo que pode ser

chamado "jusracionalismo".



CAPiTULO II

o POSITIVISMO JURlDICO E SUAS CONSEQUENCIAS

o positivismo jurfdico e 0 influxo do positivismo cientificista no campo do

direito. Tal corrente filos6fica, decorrente da doutrina de Augusto Comte (1789-1857),

atribuindo desmesurado valor ao desenvolvimento da ciencia no progresso do saber, limita 0

objeto da ciencia e da filosofia aos fatos e a descoberta das leis que os regem. Exc1uindo de

seu campo a metaffsica, torna-se uma forma de saber fundada unicamente nos fatos.

No direito, elimina-se toda e qualquer investigac;ao de natureza metafisica; 0

direito positivo e urn fato e, como tal, deve ser estudado unicamente do ponto de vista

cientffico, pois seus fundamentos sao apenas os fatos reais. Assim, no positivismo jurfdico,

nao ha lugar para qualquer outro tipo de direito, particularmente 0 direito natural, ja que

aquele e contrario a qualquer forma de metafisicajurfdica.

No positivismo filos6fico, a mera deduc;ao, 0 raciocfnio abstrato e a especulac;ao

deveriam ficar de fora do metodo investigativo. 0 "metodo experimental" (observac;ao,

formulac;aode hip6tese, experimentac;ao) e aplicado. A observac;ao e 0 ponto inicial, a partir

do qual 0 pensamento humano e estimulado a formular, na sucessao dos eventos, uma

hip6tese para explicar tais fatos. A experimentac;ao, ponto de concretizac;ao da hip6tese

formulada, e 0 ponto de chegada do metodo experimental. Aqui, 0 cientista confirma ou nao 0

seu pressuposto, a1canc;ando,assim, 0 conhecimento urn valor cientffico.

Por nao estar submetido a tais procedimentos, 0 direito natural e qualificado pelo

positivismo jurfdico como metafisico e anticientffico.



o primeiro e representado por aqueles juristas que, como metodo de trabalho,
restringem seu estudo ao direito positivo, comentando os artigos dos c6digos
e da legisla~ao, analisando a jurisprudencia e limitando-se a tirar das leis e
das decisoes judicifu-ias os principios gerais da legalidade juridica. Nao
negam, mas tambem nao consideram ajusti~a, 0 direito natural ou quaisquer
outros principios de ordem moral (1982a: p. 336).



(Gray), da doutrina da linguagem juridica (Probert), da teoria da autonomia da vontade

(Rousseau e Kant) e da teoria do positivismo juridico moral (Ripert).

Analisemos brevemente cada uma delas.

Kelsen (nascido em Praga, em 1881, falecido em 1973, nos Estados Unidos,

professor em Viena, em Colonia, em Genebra e, finalmente, na Universidade da California)

tern por objeto de estudo responder a pergunta "0 que e 0 direito?" e nao "0 que deve ser 0

Trata-se de uma teoria do direito voltada exclusivamente para a lei. Procura

depurar a ciencia juridica, purificando-a de qualquer influxo moral, sociologico ou

psicologico.

Para Kelsen, 0 direito e a "ciencia das normas", as quais 0 cidadao esta

condicionado. 0 cumprimento ou nao das leis e regulado pelo Estado com sua for<;acoercitiva,

for<;abaseada em outras normas. 0 direito seria, na doutrina de Kelsen, urn sistema ordenado

dessas normas originadas do Estado.

Para haver unidade interna, todas as normas estao submetidas a uma "norma

fundamental". 0 conjunto destas normas, compondo urn edificio de "camadas juridicas

superpostas", forma 0 direito positivo. Uma norma encontra fundamento em outra; todas se

fundamentam na Constitui<;ao(norma constitucional de urn pais). E esta, numa primeirissima

norma fundamental, que e a constitui<;aoideal, aceita pelo povo de uma na<;ao.

Toda e qualquer preocupa<;ao com a justi<;a ou com 0 valor deve ser afastado

quando do estabelecimento da validade das regras do direito e das institui<;oesjuridicas. Nao

interessa aqui 0 conteudo das normas, nem sua justa aplica<;ao aos casos concretos, mas

apenas seu aspecto formal de subordina<;aoa norma fundamental e sua fiel aplica<;iio.



o conhecimento cientifico do direito e essencialmente urn estudo do direito
por suas causas 16gicas, que SaD os principios gerais tirados do direito
positivo. As regras do direito positivo SaD apenas conseqilencias 16gicas
dos principios gerais. (MONTORO, 1982a, p. 338).

o direito real de urn Estado e constituido pelas regras que os tribunais
estabelecem ao decidir sobre os direitos e deveres de cada urn ... os tribunais
comunicam vida as palavras inanimadas da lei. As regras assentadas pelos
tribunais de urn pais constituem a [onte ultima do seu direito. (GRAY, apud
MONTORO, I982a: p. 339).



As disposiyoes racistas do regime hitlerista, ou as normas de Caligula
mandando render homenagens de senador a seu cavalo lncitatus, poderiio ser
tiio juridicas e validas como as disposiyoes do C6digo Civil ou as modemas
declarayoes constitucionais dos direitos da pessoa. (MONTaRa, 1982a: p.
339).



norma constitucional, e esta, "a uma norma hipotetica, ideal, que se considera extrafda da

sociedade e expressa pelo poder publico. E, assim, esse positivismo acaba por basear todo 0

direito nao em urn fato positivo, mas numa norma hipotetica e vaga" (MONTORO, 1982a, p.

A ultima norma (Grundnorm) nao e positiva, objetiva, mas metapositiva. Todo 0

edificio juridico positivista esta alicer9ado em fundamentos metajuridicos, embora sejam

radicalmente negados por seus construtores.

Em segundo lugar, "essas correntes contrariam a verdadeira natureza da ordem

juridica, na medida em que reduzem 0 direito a for9a" (MONTORO, 1982a, p. 342). Desta

forma, 0 direito perde sua autoridade, pois negar ao sistema juridico seu fundamento na

justi9a, ou dentro dos panlmetros da natureza humana, significa reduzir 0 direito a urn produto

da for9a dominante no meio social.

o positivismo reduz 0 significado humano. Uma vez que a justi9a e urn ideal

irracional, acessivel apenas pelas vias da em09ao, 0 positivismo e "uma porta aberta aos

regimes totalitarios" (NADER, 1982, p. 471). Nao satisfaz as exigencias sociais da justi9a,

pois mostra-se alheio as condi90es particulares de cada homem. 0 que vale e a lei e sua fria

execu9ao. E "a lei, sem condicionantes, e uma arma para 0 bem ou para 0 mal" (NADER,

Trata-se, portanto, de uma agressao frontal ao homem nos seus valores mais

radicais. Mostra-se insustentavel, diante das barbaries cometidas ao longo da hist6ria e para

com aqueles que eram seus mais ortodoxos defensores, a exemplo de Radbruch.

Gustav Radbruch, penalista e fil6sofo do direito alemao, nascido em 1878.

Ensinou em Heidelberg, de onde partiu para 0 exilio em Londres, por conta do regime nazista,

judeu que era. Voltou a Alemanha em 1945. Eo autor do projeto de C6digo Penal Alemao, de



1922. Afirmava que 0 direito e a realidade destinada a servir ao valor juridico. Era adepto do

relativismo juridico, que faz depender 0 predominio da ordem juridica de decisoes das epocas,

e nao da razao. Depois da destruiyao da Alemanha e de sua divisao, Radbruch assumiu

posiyao jusnaturalista.

Celebre e a circular dirigida aos estudantes de Heidelberg, apos a guerra, em 1945,

intitulada Cinco minutos de filosofia do direito (RADBRUCH, 1945, apud RADBRUCH,

1932, p. 415). Nela, Radbruch responsabiliza 0 positivismo de ter deixado sem defesa 0 povo

e os juristas contra as leis mais arbitnirias, mais crueis e mais criminosas, porque "a lei vale

por ser lei", e de ter equiparado direito e forya, so estando 0 primeiro onde estiver a segunda

(Primeiro Minuto).

Outro demerito do positivismo e 0 de atribuir aos governantes 0 ilimitado poder de

fazer passar 0 bem particular por hem comum de todos; 0 assassinio ilegal de doentes passa a

ser legal se assim for da vontade despotica da autoridade (Segundo Minuto).

Quando isto aconteceu, "quando se aprova 0 assassinio de adversarios politicos e

se ordena 0 de pessoas de outra raya" se cai na negayao do direito e dajustiya. Neste momento,

"carecerao tais leis de qualquer validade, 0 povo nao Ihes devera obediencia, e os juristas

deverao ser os primeiros a recusar-lhes 0 carater de juridicas" (Terceiro Minuto).

A lei, mesmo deficiente ou falha, pode ter ainda 0 valor de garantir a seguranya

social. Mas, ha leis de tal forma injustas que a tornam invalida juridicamente mesmo perante

uma hipotetica seguranya social (Quarto Minuto).

Ainda afirma Radbruch que ha principios fundamentais que sao mais fortes do que

todo e qualquer preceito juridico positivo. E 0 direito natural, do qual 0 esforyo secular extraiu

urn nucleo seguro e fixo, reunido nas Declarayoes dos Direitos do Homem e do Cidadao

(Quinto Minuto).



Por fim, tern 0 positivismo juridico 0 demcrito de reduzir 0 homem, seu valor e os

direitos que the sao inerentes, a urn mero objeto da arbitrariedade de leis que, nem sempre,

estao em sintonia com 0 substrato suprapositivo do direito natural. Desconsiderada a

dignidade humana, os mais barbaros crimes encontram respaldo em leis positivas que os

justificam.

Apesar de ainda exercer notavel influencia nas sociedades, 0 positivismo jurfdico

foi colocado em apuros ao final da Segunda Guerra Mundial, quando da instala9ao do

Tribunal de NUremberg, que deveria julgar os crimes de guerra alemaes. De acordo com 0

pensamento positivista, aqueles homens, assassinos crucis, nao apenas nao eram criminosos,

mas, sim, herois, pois apenas estavam cumprindo ordens, com 0 risco de perder a propria vida.

Foi quando surgiu 0 conceito de "crimes contra a humanidade" para julgar tais atos,

inaceitaveis sob todos os pontos de vista.

Hitler chegou a afirmar que "0 dogma da liberdade nao valera urn vintcm no dia

em que organizarmos verdadeiramente a nossa na9ao" e, Mussolini, "para 0 fascista tudo se

acha no Estado, nada humano nem espiritual existe fora dele".

Eis as conseqUencias nefastas do positivismo juridico.



FUNDAMENTA<;Ao DA LEI NATURAL SEGUNDO A FILOSOFIA CRIST A

As conex6es espantosas e indefinidas que agrupam os fenomenos e as
especies vivas num conjunto sucessivo e, por assim dizer, organizado, p6e-
nos diante de urn problema cientffico positivo (tao positivo como 0

movimento relativo da Terra e do Sol), que pede soluyao positiva, de ordem
cientffica ... enquanto no caso de urn mundo estatico, 0 Criador (causa
eficiente) permanece estruturalmente separado de sua obra; no caso de urn
mundo de natureza evolutiva, pelo contrario, Deus s6 e concebivel
(estrutural e dinamicamente na medida em que, como numa especie de causa



'formal', coincide sem se confundir) com 0 centro de convergencia da
Cosmogenese. Desde Aristoteles nunca se deixou de construir os 'modelos'
de Deus segundo 0 tipo do Primeiro Motor extrinseco, agindo a retro. Desde
a emergencia do 'sentido evolutivo' da nossa consciencia, ja nao nos e
fisicamente possivel conceber ou adorar outra coisa que nao seja Deus
Primeiro Motor ab ante ... So urn Deus funcional e totalmente Omega pode
doravante nos satisfazer". (TEILLHAR DE CHARDIN, apud MONTaRa,
I 982b: p. 22)



pr6pria e origimiria da pessoa humana (10AO PAULO II, 1993, nO50), na unidade de suas

inc1ina<;oes tanto de ordem espiritual como de ordem biol6gica.

"A lei moral natural exprime e prescreve as finalidades, os direitos e os deveres

que se fundamentam sobre a natureza corporal e espiritual da pessoa humana" (JOAO

PAULO II, 1993, n° 50). Trata-se da "ordem racional", pela qual 0 homem e chamado pelo

Criador a dirigir e regular a sua vida e os seus atos.

o papa diz que a obrigatoriedade de se respeitar a vida humana encontra origem e

fundamento na dignidade pr6pria da pessoa. Pelo fato de existir ali uma pessoa humana, esteja

ela no utero materno, ou em fase terminal no leito de urn nosocomio, ha a obrigatoriedade da

preserva<;ao de sua dignidade, mediante 0 reconhecimento de uma lei que da amparo a esta

dignidade, a lei natural que, por sua vez, encontra fundamento na lei eterna, na lei de Deus.

Caracteristicas dessa lei natural sao a universalidade e a imutabilidade. Gra<;as a

Verdade de Deus, da qual e 0 esplendor, a lei natural esm "inscrita na natureza racional da

pessoa, impoe-se a todo ser dotado de razao [...] exprime a dignidade da pessoa humana e poe

a base dos seus direitos e deveres fundamentais [...] ela e universal" (10AO PAULO II, 1993,

n° 51).

Ainda, tal norma e valida "para todos os homens do presente e do futuro, como 0

foramja para os do passado" (10AO PAULO II, 1993, n° 51). Existe algo que transcende as

culturas e este algo e exatamente a natureza do homem. Discutir os elementos estruturais da

natureza do homem e colocar "em xeque" 0 pr6prio homem que, ao sabor das varia<;oes

geograficas e hist6ricas, permanece, contudo, 0 mesmo. E, com ele, a lei natural, universal e

imutavel.

Homem dotado de consciencia, e af que a lei natural tern a sua sede viva. No seu

cora<;ao, 0 homem sente 0 imperativo maximo: fazer 0 bem e evitar 0 mal. "0 homem tern no



corayao uma lei escrita pelo proprio Deus; a sua dignidade esta em obedecer-lhe, e por ela e

que serajulgado" (CONCiLiO VATlCANO II, Gaudium et Spes, n° 16).

Perante sua consciencia, 0 homem trava "intimo dialogo consigo mesmo. Mas, na

verdade, este e 0 dialogo do homem com Deus, autor da lei, modelo primeiro e fim ultimo do

hornem" (JoAo PAULO II, 1993, n° 57). Os atos humanos e 0 proprio homem serao

condenados ou absolvidos segundo foram ou nao conformes com a lei de Deus inscrita no

corayao.

o juizo da consciencia e urn juizo pratico, direcionado a uma situayao concreta a

partir da convicyao universal e imutavel que se tern de amar e fazer 0 bem e evitar 0 mal. Tal

principio "pertence a lei natural, mais, constitui 0 seu proprio fundamento" (JOAO PAULO II,

1993, n° 59). Enquanto a lei natural evidencia as exigencias objetivas e universais para os

homens, a consciencia e a aplicadora da lei ao caso particular, "urna chamada a realizar 0 bem

na realidade concreta da situayao" (JOAO PAULO II, 1993, n° 59).

Tal juizo e 0 orientador do homem na conformayao de urn certo comportamento

concreto com a lei, realizando a aplicayao da lei objetiva a urn caso particular.

A lei natural conduz 0 homem a verdadeira liberdade. A Igreja, fiel expositora do

pensamento cristao, nao nega ao homem e a sociedade esse serviyo de expor-Ihes os

principios e normas da lei natural. "Estas normas constituem, de fato, 0 fundamento

inabalavel e a solida garantia de umajusta e pacifica convivencia humana e, portanto, de uma

verdadeira democracia, que pode nascer e crescer apenas sobre a igualdade de todos os seus

membros, irmanados nos direitos e deveres. Ser 0 dono do mundo ou 0 ultimo miseravel sobre

a face da terra, nao faz diferenya alguma: perante as exigencias morais, todos somos

absolutamente iguais" (JOAO PAULO II, 1993, n° 96).



Digno de nota e a centralidade da pessoa humana no pensamento cristao. Nela, no

seu cora<;ao,na sua consciencia, reside a lei natural, que vem da mente de Deus.

Da pessoa humana, em virtude da lei natural, surge a obrigatoriedade do respeito a

sua dignidade; no mais profundo do seu ser instala-se 0 grande tribunal a julgar a<;oes e

sentimentos em sintonia ou nao com a lei natural.

A pessoa, enquanto pessoa, independentemente de quem seja, e 0 centro para 0

qual convergem todas as exigencias de uma lei positiva concordante com a lei natural.

As leis objetivas que nao consideram a pessoa humana e relegam a sua dignidade

a urn segundo plano nao tern for<;ade obrigar, pois totalmente desprovidas de fundamento. Ao

passo que "ao proteger a inviohivel dignidade pessoal de cada homem, elas servem a propria

conserva<;aodo tecido social humano e seu reto e fecundo desenvolvimento" (JoAo PAULO

II, 1993, n° 97).

Tudo 0 que se disse atnis a respeito de "lei natural" aplique-se, entao, ao conceito

que ja estabelecemos de "direito natural". Se a lei eterna serve de fundamento e origem para a

lei natural, 0 direito natural 0 e para 0 direito positivo. Lei natural e direito natural aqui se

confundem (assim como moral) para compor a afirmativa de que acima da normatiza<;ao

juridica objetiva existe algo que orienta e conduz 0 legislador e 0 executor da lei na justa

aplica<;aoda mesma.

Nao e 0 arbitrio do legislador ou do juiz 0 dispositivo unico e supremo da

normatiza<;ao juridica, mas, sim, a concordancia da lei/direito humano com a lei/direito

natural.



o entao Cardeal Joseph Ratzinger, na homilia da missa de abertura do conclave

que 0 elegeu papa, ja alertava quanto a "ditadura do relativismo" a que 0 homem modemo

esta exposto. Esta ditadura, observamos, nao e nova no ambiente juridico, em que os valores

fundamentais do homem sofrem permanentes amea9as. Relativizar a pessoa humana e sua

dignidade intrinseca e relativizar a propria humanidade.

Oai para as barbaries nao ha mais distancia. Certamente baseado neste

aniquilamento da dignidade humana (relativa), Hitler nao tinha maiores escrupulos ao adubar

as flores do seu jardim com as cinzas dos que foram assassinados e cremados nos campos de

concentra9ao.

Contudo, 0 contrario, felizmente, tambem pode ser constatado. Certamente

influenciados pela alta estima e considera9ao pela pessoa humana, muitos ao longo da historia

nao pensaram duas vezes em oferecer a propria vida para defender a dignidade alheia.

Exemplo disto, entre inumeros, e Maximiliano Maria Kolbe, "sacerdote catolico" que, no

final de julho de 1941, ofereceu-se em troca do sargento Franciszek Gajowniczek, condenado

pelo Lagerflihrer (comandante do campo de concentra9ao) Fritsch com mais nove

companheiros a morte por inani9ao e desidrata9ao no "bunker da fome" em Auschwitz.

Suicidio? Nao. Martirio, ou seja, testemuho supremo de amor a causa do outro (a garantira de

seu bem mais importante: a vida).

Contudo, os ventos de tal ditadura relativista sopram e trazem conseqilencias

funestas para a humanidade.

Oiscursando, aos 12 de fevereiro de 2007, aos participantes do Congresso sobre

Oireito Natural, promovido pela Pontificia Universidade Lateranense, 0 papa Bento XVI



tern como seu principio primordial e generalissimo 0 de 'fazer 0 bem e evitar
o mal'. Trata-se de uma verdade cuja evidencia se impoe imediatamente a
cada urn. DeJa brotam os outros principios mais particulares, que regulam 0

jufzo etico sobre os direitos e os deveres de cada urn. Trata-se do principio
do respeito pela vida humana, desde a sua concep~ao ate 0 seu termo natural,
pois este bem da vida nao e uma propriedade do homem, mas urn dom
gratuito de Deus. Trata-se tamoom do dever de buscar a verdade,
pressuposto necessario de todo 0 verdadeiro amadurecimento da pessoa .
(BENTO XVI, 2007a).



responsabilidade social" (BENTO XVI, 2007a).

Diante disto, oportuna e a recomenda<;:ao do papa de que cada ordenamento

jurfdico encontre sua legitimidade da radica<;:ao com a lei natural. "A lei natural e 0 unico

baluarte va lido contra 0 arbitrio do poder ou os enganos na manipula<;:ao ideologica ... inscrita

na nossa natureza, e a verdadeira garantia oferecida a cada urn para poder viver livres e ser

respeitado na propria dignidade" (BENTO XVI, 2007a).

No seu discurso aos congressistas, 0 papa real<;:ou a superioridade da lei natural

frente a qualquer outra lei: "nenhuma outra lei feita pelos homens pode subverter a norma

escrita pelo Criador, sem que a sociedade seja dramaticamente ferida naquilo que constitui 0

seu proprio fundamento basilar" (BENTO XVI, 2007a). Falava 0 papa da familia.

Recentemente, aos 05 de outubro de 2007, 0 papa, falando aos participantes da

reuniao anual da Comissao Teologica Intemacional, lembrou que 0 Catecismo da Igreja

Catolica indica as primeiras e mais essenciais normas que regulam a vida moral. Estas "tern

como eixo a aspira<;:aoe a submissao a Deus, fonte de todo bern, e outrossim, 0 sentimento do

outro como igual a si mesmo. No seu preceito principal, a lei natural esta exposta no

Decalogo. Essa lei e chamada natural, nao em contraposi<;:ao a natureza irracional, mas porque

a razao que a promulga e propria da natureza humana" (Catecismo da Igreja Catolica, n° 1955,

apud BENTO XVI, 2007a).

Afirma ainda 0 papa aos participantes que a lei natural e a base para entrar em

dialogo com todos os homens de boa vontade, com a sociedade civil e secular. Fatores de

cunho cultural e ideologico, porem, estao levando 0 homem a uma situa<;:ao de desola<;:ao e

confusao. Perdeu-se a c1areza originaria dos fundamentos do ser humano, do seu agir etico e a

doutrina da lei moral natural esta indo contra posi<;:oes que Ihe sao uma direta nega<;:ao, com



graves conseqUencias para a ordem civil e social. Trata-se do relativismo etico, ja citado

anteriormente.

Como soluyao para esta crise, 0 papa convoca todos os homens de boa vontade

para uma rnobilizayao de todas as consciencias, cristas ou nao, para se criar na sociedade uma

rnentalidade irnpregnada dos valores inalienaveis da lei moral natural. Somente assim, os

individuos e as sociedades poderao ter urn autentico progresso em conformidade com a reta

razao, que e participayao na Razao etema de Deus.



A historia e variavel e apresenta visoes distintas de abordagens diversas. 0

universo juridico ajuda na constru~iio da historia dos povos, orientando-Ihe 0 presente e 0

futuro. Variando 0 universo juridico, varia-se tambem a constru~iio da historia. Contudo,

sendo 0 universo juridico tambem urn dado cultural e niio apenas natural, entiio, e claro que as

variaveis historicas condicionam 0 direito positivo.

Pudemos analisar ao longo deste trabalho monografico duas concep~oes que

tentam fundamentar 0 direito e que se estabe1eceram ao longo da historia, a saber, 0

jusnaturaiismo e 0 positivismo juridico que, de fato, nortearam no passado e norteiam ainda

a vida dos povos no seu intuito de construir rela~oes esmveis entre si e tambem na sua vida

intema, na rela~iioentre os individuos de uma mesma sociedade.

A primeira concep~ao, 0 jusnaturaiismo, propondo-se defender a existencia de

realidades suprajuridicas que regulem a justa formula~iio de leis humanas, coloca como

fundamento do direito ora 0 proprio Deus, ora a natureza humana, ora a raziio.

Uma primeira vertente jusnaturalista e a daqueles que afirmam ser Deus (sua lei

etema) 0 fundamento da lei positiva, a inspirar-Ihe e a dar-Ihe autoridade. Uma lei positiva

que niio esteja harmonicamente unida a lei etema niio tern nenhum valor e deve ser recha~ada

pelos cidadiios. Tal visiio ja e encontrada na antiguidade c1assica. Contudo, e na Idade Media,

com Santo Tomas de Aquino, que assume maior relevancia.

Uma segunda vertente encontramos em Grotius e outros do seculo XVII e XVIII,

que laicizaram a doutrina do direito natural, colocando 0 fundamento desta unicamente na

raziio humana.



jusnaturalismo contratualista. Neste, a natureza humana e tambem apontada como base para

justificar a normatizac;aopositiva. Pelo simples fato de 0 homem existir, mas nao existir s6, ha

a necessidade de urn pacto que regule as liberdades pessoais, frente as outras liberdades. Nos

seus prim6rdios, portanto, a humanidade teria feito urn "contrato social", a regular a vida e os

destinos de todos. Trata-se do jusnaturalismo contratualista, defendido por Hobbes, Locke,

Rousseau e outros.

Vma quarta vertente encontramos em Kant e seus seguidores. A razao humana,

como a mais requintada faculdade que 0 homem possui, e apontada como sendo 0 fundamento

deste direito natural. A razao, capaz de abstrair da realidade os valores suprapositivos, da

embasamento para que as normas escritas pela mao do homem tenham validade.

A preocupac;ao desta corrente de pensamento e a busca de urn direito justo, ideal,

que vai se tomando lei universal na medida em que se sustenta como lei geral da sociedade.

Assim, no final de tudo, ha somente urn direito natural, aquele que brota da razao que, uma

vez aplicado, da origem ao direito de cada povo e de todos os povos.

A segunda concep~ao, 0 positivismo juridico, trata do influxo positivista

cientifico e filos6fico no campo do direito.

No campo juridico, como em qualquer outra ciencia, 0 positivismo elimina toda

investigac;aode cunho metafisico, pois os fatos da realidade concreta e que interessam para a

produc;ao do saber. Sustenta a juridicidade dos atos, sejam eles quais forem, bons ou maus,

desde que, de acordo com uma normatizac;ao vigente. Nao ha espac;o, portanto, para a

existencia de urn direito natural, considerado como metafisico e anticientifico.

Aponta para a existencia de apenas urn direito, 0 ditado pelo Estado que deve ser

rigorosamente aplicado, nao se excluindo 0 uso da forc;a para tal. Nao tern maiores



Diversas sao as abordagens positivistas, segundo se propoem encontrar 0

fundamento de tal concepc;ao,a saber, a "norma fundamental" que rege todas as demais a ela

subordinadas (Kelsen), os "principios gerais" do direito que originam as normas positivas

(Bonnard), as "decisoes judicia is", das quais 0 direito encontra a sua fonte (0 ambiente

juridico anglo-americano) ou a "linguagem", como resoluc;aopnitica dos problemas do direito

positivo (Wittgenstein).

A concepc;ao positivista gera serias conseqilencias. Se por urn lado ha a lei, por

outro lado ha 0 homem cumpridor da lei e que deve ser amparado quando seus direito mais

fundamentais estao ameac;ados. Negar carMer metafisico ao direito e outorgar a lei plenos

poderes para agir. Nao importa se ha moralidade ou nao no ato, 0 que importa deveras e se ha

uma lei positiva que ampare aquele ato.

o positivismo juridico cai numa contradic;ao, ao indicar como fundamento do

direito positivo 0 pr6prio direito positivo, mas formulando conceitos claramente metafisicos

para sustentar sua posic;ao. A "norma fundamental" de Kelsen, por exemplo, nao existe na

realidade, e uma mera criac;aosuprapositiva combatida por ele mesmo.

Alem disso, com Montoro, concordamos que 0 positivismo juridico precisa ser

imposto com 0 usa da forc;a,pois contraria a verdadeira natureza da ordem juridica, na medida

em que reduz a aplicabilidade do direito a coerc;ao.Alguns defensores do positivismo juridico

sofreram duramente. 0 pr6prio Kelsen teve que exilar-se no Estados Unidos; e Radbruch na

Inglaterra. 0 segundo, ap6s 0 retorno a sua patria, deu uma guinada jusnaturalista. 0 primeiro

permaneceu inamovivel em sua posic;ao.



Entre estas duas concep~6es, jusnaturalismo e 0 positivismo juridico, 0 direito

natural encontra outra perspectiva na visao da filosofia perene de cunho cristao, que aponta

Deus, a lei eterna, como sendo 0 fundamento para 0 direito positivo. Assim, Santo Tomas de

Aquino define lei eterna como "0 pensamento divino que dirige todos os atos e movimentos"

e toda e qualquer lei positiva encontra validade na medida em que estiver harmonizada com a

lei eterna.

o papa Joao Paulo II, afirma que a lei natural e, na verdade, "ordem racional",

pela qual 0 homem e chamado pelo Criador a dirigir e regular a sua vida e os seus atos. Na

sua consciencia, "sacrario do encontro com Deus", 0 homem tern condi~6es eficazes de julgar

seus atos como conformes ou nao a este convite. Assim, garantidos estao os direitos mais

fundamentais do homem, que encontram defesa tanto no Deus que cria e que chama, quanta

no proprio hornem, do qual emana sua dignidade. Imutavel e universal, a lei natural atinge a

todos e cada urn, nas mais diversas circunstancias concretas.

Bento XVI, que, como 0 papa Joao Paulo II, viveu 0 drama da Segunda Guerra

Mundial, insiste no terna da lei natural como sendo a nascente da qual brotam, juntamente

com os direitos fundamentais, os outros imperativos eticos que e necessario respeitar e aponta

no positivismo juridico 0 risco da defesa de interesses pessoais como sendo interesses

coletivos. E, ainda, sustenta que "cada ordenamento juridico encontra sua legitimidade a partir

da radica~ao na lei natural".

E central no pensamento cristao a pessoa humana e sua dignidade, que nao pode

de forma alguma, ser relativizada. Esteja onde estiver, no seio materno, ou no leito de urn

hospital, da propria pessoa humana surge a aura de sua dignidade que deve ser preservada por

todos os homens de boa vontade, sustentados por uma normatiza~ao juridica positiva

plenamente sintonizada com a lei etema, que vem do corar;ao de Deus.
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DISCURSO DE BENTO XVI AOS PARTICIP ANTES NO CONGRESSO SOBRE
DIREITO NATURAL PROMOVIDO PELA PONTIFICIA UNIVERSIDADE

LATERANENSE

Venerados Irmaos no Episcopado e no Sacerdocio Estimados Professores Ilustres Senhoras e
Senhores

E com particular prazer que vos recebo no inicio dos trabalhos congressuais, que nos
proximos dias vos verao comprometidos no debate sobre urn tema de importancia relevante
para 0 actual momenta historico, 0 da lei moral natural. Agrade90 a D. Rino Fisichella,
Magnifico Reitor da Pontificia Universidade Lateranense, os sentimentos expressos no
discurso com que desejou introduzir este encontro.

Nao ha duvida de que nos estamos a viver urn momenta de desenvolvimento extraordinario na
capacidade humana de decifrar as regras e as estruturas da materia e no conseqUente dominio
do homem sobre a natureza. Todos nos vemos as grandes vantagens deste progresso, e vemos
cada vez mais tambem as amea9as de uma destrui9ao da natureza pela for9a da nossa aC9ao.
Existe outro perigo menos visivel, mas nao menos preocupante: 0 metodo que nos permite
conhecer cada vez mais profundamente as estruturas racionais da materia torna-nos cada vez
menos capazes de ver a fonte desta racionalidade, a Razao criadora. A capacidade de ver as
leis do ser material torna-nos incapazes de ver a mensagem etica contida no ser, mensagem
que a tradi9ao denomina lex natural is, lei moral natural. Trata-se de uma palavra que hoje
para muitos e incompreensivel, por causa de urn conceito de natureza ja nao metafisico, mas
somente empirico. 0 facto de que a natureza, 0 proprio ser, ja nao e transparente para uma
mensagem moral, gera urn sentido de desorienta9ao que torna precarias e incertas as 0P90es
na vida de todos os dias. Naturalmente, a confusao atinge de modo particular as gera90es mais
jovens, que neste contexto devem encontrar as 0P90es fundamentais para a sua vida.

E precisamente a luz destas verifica90es que se manifesta em toda a sua urgencia a
necessidade de reflectir sobre 0 tema da lei natural e de reencontrar a sua verdade, comum a
todos os homens. Tal lei, a qual se refere tambem 0 Apostolo Paulo (cf. Rm 2, 14-15), esta
inscrita no cora9ao do hornem e, por conseguinte, tambem hoje nao e simplesmente
inacessivel. Esta lei tern como seu princfpio primordial e generaHssimo 0 de "fazer 0 bem e
evitar 0 mal". Trata-se de uma verdade cuja evidencia se impoe imediatamente a cada urn.
Dela brotam os outros princfpios mais particulares, que regulam 0 juizo etico sobre os direitos
e deveres de cada urn. Trata-se do princfpio do respeito pela vida humana, desde a sua
concep9ao ate ao seu termo natural, pois este bem da vida nao e uma propriedade do homem,
mas urn dom gratuito de Deus. Trata-se tambem do dever de buscar a verdade, pressuposto
necessario de toda 0 verdadeiro amadurecimento da pessoa.

Outra exigencia fundamental do sujeito e a liberdade. Todavia, tendo em considera9ao 0 facto
de que a liberdade humana e sempre uma liberdade compartilhada com os outros, e claro que
a harmonia das liberdades so pode ser encontrada naquilo que e comum a todos: a verdade do
ser humane, a mensagem fundamental do proprio ser, precisamente a lex natural is. E como
deixar de mencionar, por urn lado, a exigencia de justi9a, que se manifesta em dar uincuique
suum e, por outro, a expectativa da solidariedade que alimenta em cada urn, especialmente se



estiver em diticuldade, a esperanya de uma ajuda por parte daquele que teve uma melhor
sorte? Nestes valores expressam-se normas inderrogaveis e inadiaveis, que nao dependem da
vontade do legislador e nem sequer do consenso que os Estados Ihe podem conferir. Com
efeito, trata-se de normas que precedem qualquer lei humana: como tais, nao admitem
intervenyoes em derroga9ao por parte de ninguem.

A lei natural e a nascente de onde brotam, juntamente com os direitos fundamentais, tambem
imperativos eticos que e necessario respeitar. Na actual etica e tilosofia do Oireito sao
amplamente difundidos os postulados do positivismo juridico. A conseqtiencia e que a
legisla9aO se torna com freqtiencia somente urn compromisso entre diversos interesses:
procura-se transformar em direitos, interesses particulares ou desejos que contrastam com os
deveres derivantes da responsabilidade social. Nesta situayao, e oportuno recordar que cada
ordenamento juridico, tanto a nivel interno como internacional, haure em ultima analise a sua
legitimidade da radicayao na lei natural, na mensagem etica inscrita no proprio ser humano.
Em definitive, a lei natural e 0 unico baluarte valida contra 0 arbitrio do poder ou os enganos
da manipula,;ao ideologica. 0 conhecimento desta lei inscrita no cora9ao do homem aumenta
com 0 progredir da consciencia moral. Portanto, a primeira preOCUpa9aOpara todos, e
particularmente para quem tern responsabilidades publicas, deveria consistir em promover 0
amadurecimento da consciencia moral. Este e 0 progresso fundamental, sem 0 qual todos os
outros progressos terminam por ser nao autenticos. A lei inscrita na nossa natureza e a
verdadeira garantia oferecida a cada urn, para poder viver livre e ser respeitado na propria
dignidade.

o que dissemos ate agora tern implicayoes muito concretas, se se faz referencia a familia, ou
seja, aquela "intima comunidade conjugal de vida e de amor ... fundada e dotada de leis
proprias pelo Criador" (Constitui9ao pastoral Gaudium et Spes, 48). A este proposito, 0
Concilio Vaticano II reiterou oportunamente que a instituiyao do matrimonio recebe a sua
"estabilidade do ordenamento divino" e, por isso, "este vinculo sagrado, por causa do hem
tanto dos esposos e da prole, como da sociedade, esta fora do arbitrio humano" (Ibidem).
Portanto, nenhuma lei feita pelos homens pode subverter a norma escrita pelo Criador, sem
que a sociedade seja dramaticamente ferida naquilo que constitui 0 seu proprio fundamento
basilar. Esquece-Io significaria debilitar a familia, penalizar os tilhos e tambem tornar
precario 0 futuro da sociedade.

Entim, sinto 0 dever de afirmar mais uma vez que nem tudo 0 que e cientificamente realizavel
e tambem Heito sob 0 ponto de vista etico. Quando reduz 0 ser humano a urn objecto de
ensaio, a tecnica termina por abandonar 0 sujeito fTagil ao arbitrio do mais forte. Confiar
cegamente na tecnica como a (mica garantia de progresso, sem oferecer ao mesmo tempo urn
codigo etico que mergulhe nas suas raizes na mesma realidade que e estudada e desenvolvida.
equivaleria a causar violencia a natureza humana, com conseqtiencias devastadoras para todo~

A contribui9ao dos homens de ciencia e de importancia primaria. Juntamente com 0 progresS'
das nossas capacidades de dominio sobre a natureza, os eientistas devem contribuir tambe'
para nos ajudar a compreender profundamente a nossa responsabilidade pelo homem e pc;
natureza que Ihe e contiada. Tendo isto como base, e possivel desenvolver urn dialo
fecundo entre crentes e nao-crentes; entre tilosofos, juristas e homens de ciencia, que pod'
oferecer tambem ao legislador urn material precioso para a vida pessoal e social. Por i~
[ayo votos a tim de que estes dias de estudo possam impelir nao apenas a uma Ill'



sensibilidade dos estudiosos em relayao it lei natural, mas levem tambem a criar as condiyoes
para que, no que diz respeito a esta tematica, se chegue a ter uma consciencia cada vez mais
plena do valor inalienavel que a lex naturalis possui, para urn progresso real e coerente da
vida pessoal e da ordem social.

Com estes bons votos, asseguro a minha lembranya na orayao por v6s e pelo vosso
compromisso academico de investigayao e de reflexao, enquanto concedo a todos v6s a minha
afectuosa Benyao Apost6lica.



DISCURSO DO PAPA BENTO XVI AOS MEMBROS DA COMISSAO TEOLOGICA
INTERNACIONAL SOBRE A LEI NATURAL

e con particolare piacere che vi accolgo al termine dei lavori delia vostra annuale Sessione
Plenaria. Desidero innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento per Ie parole di omaggio
che, a nome di tutti Ella, Signor Cardinale, in qualita di Presidente delia Commissione
Teologica Internazionale, ha voluto rivolgermi nel suo indirizzo di saluto. I lavori di questa
settimo "quinquennio" delia Commissione Teologica Intemazionale, come Lei Signor
Cardinale ha ricordato, hanno dato gia un frutto concreto con la pubblicazione del documento
"La speranza delta salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo". In esso si tratta
questa argomento nel contesto della volonta salvi fica universale di Dio, dell'universalita delia
mediazione unica di Cristo, del primato della grazia divina e delia sacramentalita della Chiesa.
Confido che tale documento possa costituire un punta di riferimento utile per i Pastori della
Chiesa e per i teologi, ed anche un aiuto e una sorgente di consolazione per i fedeli che hanno
sofferto nelle loro famiglie la morte inattesa di un bambino prima che ricevesse il lavacro
delia rigenerazione. Le vostre riflessioni potranno essere anche occasione di ulteriori
approfondimenti e ricerche sull'argomento. Occorre infatti penetrare sempre piu a fondo nella
comprensione delle diverse manifestazioni dell'amore di Dio, che ci e stato rivelato in Cristo,
verso tutti gli uomini, specialmente verso i piu piccoli e i piu poveri.

Mi congratulo con voi per i risultati gia raggiunti e allo stesso tempo VI mcoraggio a
proseguire con impegno 10 studio degli altri temi proposti per questa quinquennio e sui quali
avete gia lavorato negli anni passati e in questa Sessione Plenaria. Essi sono, come Lei Signor
Cardinale ha ricordato, i fondamenti delia legge morale naturale e i principi delIa teologia e
del suo metodo. In occasione dell'Udienza del 10 dicembre 2005, presentai alcune linee
fondamentali del lavoro che il teologo deve svolgere in comunione con la voce viva delia
Chiesa sotto la guida del Magistero. Vorrei soffermarmi in special modo ora sui tema delIa
legge morale naturale. Come probabilmente e noto, su invito della Congregazione per la
Dottrina delia Fede si sono ten uti 0 si stanno organizzando, da parte di diversi centri
universitari e associazioni, simposi 0 giomate di studio al fine di individuare linee e
convergenze utili per un approfondimento costruttivo ed efficace della dottrina sulla legge
morale naturale. Tale invito ha trovato finora accoglienza positiva e notevole eco. E' quindi
con grande interesse che si attende il contributo della Commissione Teologica Intemazionale,
mirato soprattutto a giustificare e illustrare i fondamenti di un'etica universale, appartenente al
grande patrimonio della sapienza umana, che in qualche modo costituisce una partecipazione
delia creatura razionale alla legge etema di Dio. Non si tratta quindi di un tema di tipa
esclusivamente 0 prevalentemente corifessionale, anche se la dottrina sulla legge morale



naturale viene iIIuminata e sviluppata in pienezza alIa luce delIa Rivelazione cristiana e del
compimento delI'uomo nel mistero di Cristo.

II Catechismo della Chiesa Cattolica riassume bene il contenuto centrale delIa dottrina sulla
legge naturale, rilevando che essa "indica Ie norme prime ed essenziali che regolano la vita
morale. Ha come perno l'aspirazione e la sottomissione a oio, fonte e giudice di ogni bene, e
altresJ il senso delI'altro come uguale a se stesso. Nei suoi precetti principali essa e esposta nel
oecalogo. Questa legge e chiamata naturale non in rapporto alIa natura degli esseri irrazionali,
ma perche la ragione che la promulga e propria delIa natura umana" (n. 1955). Con questa
dottrina si raggiungono due finalitil essenziali: da una parte, si comprende che il contenuto
etico delIa fede cristiana non costituisce un'imposizione dettata dalI'esterno alIa coscienza
dell'uomo, ma una norma che ha il suo fondamento nella stessa natura umana; dall'altra,
parten do dalla 1egge naturale di per se accessibile ad ogni creatura razionale, si pone con essa
la base per entrare in dialogo con tutti gli uomini di buona volonta e, pili in generale, con la
societa civile e secolare.

Ma proprio a motivo delI'influsso di fattori di ordine culturale e ideologico, la societa civile e
secolare oggi si trova in una situazione di smarrimento e di confusione: si e perduta l'evidenza
originaria dei fondamenti delI'essere umana e del suo agire etico e la dottrina delIa legge
morale naturale si scontra con altre concezioni che ne sono la diretta negazione. Tutto cia ha
enormi e gravi conseguenze nelI'ordine civile e sociale. Presso non pochi pensatori sembra
oggi dominare una concezione positivista del diritto. Secondo costoro, l'umanitil, 0 la societa,
o di fatto la maggioranza dei cittadini, diventa la fonte ultima delIa legge civile. II problema
che si pone non e quindi la ricerca del bene, ma quella del potere, 0 piuttosto dell'equilibrio
dei poteri. AlIa radice di questa tendenza vi e il relativismo etico, in cui alcuni vedono
addirittura una delle condizioni principali delIa democrazia, perche il relativismo garantirebbe
la tolleranza e il rispetto reciproco delle persone. Ma se fosse cosi, la maggioranza di un
momenta diventerebbe I'ultima fonte del diritto. La storia dimostra con grande chiarezza che
Ie maggioranze possono sbagliare. La vera razionalitil non e garantita dal consenso di un gran
numero, ma solo dalla trasparenza delIa ragione umana alIa Ragione creatrice e dall'ascolto
comune di questa Fonte delIa nostra razionalita.

Quando sono in gioco Ie esigenze fondamentali delIa dignitil delIa persona umana, delIa sua
vita, dell'istituzione familiare, dell'equita delI'ordinamento sociale, cioe i diritti fondamentali
dell'uomo, nessuna legge fatta dagli uomini pua sovvertire la norma scritta dal Creatore nel
cuore dell'uomo, senza che la societil stessa venga drammaticamente colpita in cia che
costituisce la sua base irrinunciabile. La legge naturale diventa cosi la vera garanzia offerta ad
ognuno per vivere libero e rispettato nella sua dignita, e difeso da ogni manipolazione
ideologica e da ogni arbitrio e sopruso del pili forte. Nessuno pua sottrarsi a questa richiamo.
Se per un tragico oscuramento delIa coscienza colletti va, 10 scetticismo e il relativismo etico
giungessero a cancellare i principi fondamentali delIa legge morale naturale, 10 stesso
ordinamento democratico sarebbe ferito radicalmente nelle sue fondamenta. Contro questo
oscuramento, che e crisi delIa civilta umana, prima ancora che cristiana, occorre mobilitare
tutte Ie coscienze degli uomini di buona volonta, laici 0 anche appartenenti a religioni diverse
dal Cristianesimo, perche insieme e in modo fattivo si impegnino a creare, nella cultura e
nella societa civile e politica, Ie condizioni necessarie per una piena consapevolezza del
valore inalienabile della legge morale naturale. oal rispetto di essa infatti dipende



I'avanzamento dei singoli e delia socieUl sulla strada dell'autentico progresso in conform ita
con la retta ragione, che e partecipazione alia Ragione etema di Dio.

Carissimi, con riconoscenza esprimo a voi tutti apprezzamento per la dedizione che vi
contraddistingue e stima per illavoro svolto e che state svolgendo. Nel porgervi i miei auguri
per i vostri futuri impegni, vi imparto con affetto la mia Benedizione.


