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Direito e Justiça

Unificação Unificação -- Sal. 33.5Sal. 33.5



A Justiça é ideia, valor. Como ideia é

a representação abstrata do estado

de pleno equilíbrio da vida social;

Justiça Justiça -- DefiniçãoDefinição

de pleno equilíbrio da vida social;

como valor, que as coisas não

constituem bens em si mesmas -
(Mat. 5.3(Mat. 5.3--12)12)



Conjunto de normas formuladas que 

se destinam a dar ordem à vida em 

sociedade. Um juiz, através das Um juiz, através das 

Direito Direito -- DefiniçãoDefinição

sociedade. Um juiz, através das Um juiz, através das 

normas, busca fazer justiça, resolver normas, busca fazer justiça, resolver 

os conflitos nascidos na sociedadeos conflitos nascidos na sociedade. 
(Isaías 1.16,17)(Isaías 1.16,17)



A lei não possui um único sentido,

mas vários para Tomás de Aquino. É

Acepções do Termo JustiçaAcepções do Termo Justiça

mas vários para Tomás de Aquino. É

eterna, ou é natural, ou é das gentes,

ou é humana.

Suma Theol., II-II, q. 61, art. 1



LeiLei eternaeterna – é a lei promulgada

por Deus e que tudo ordena, em

CategoriasCategorias

por Deus e que tudo ordena, em

tudo está, tudo rege;



LeiLei naturalnatural – uma lei comum a

homens e animais;

CategoriasCategorias

homens e animais;



LeiLei comumcomum aa todastodas asas gentesgentes – é

racional, extraída da lei natural, no

CategoriasCategorias

entanto, comum somente a todos

os seres humanos;



LeiLei humanahumana – puramente

convencional e relativa, altamente

contingente, e que deve procurar

CategoriasCategorias

contingente, e que deve procurar

refletirrefletir oo conteúdoconteúdo dasdas leisleis eternaeterna e

natural.



A Justiça legal é aquela que diz

respeito, imediatamente, ao Bem

Comum (convívio pacífico na

Justiça LegalJustiça Legal

Comum (convívio pacífico na

sociedade civil) e, mediatamente,

aos particulares.



“E será para nós justiça, quando

tivermos cuidado de cumprir todos

estes mandamentos perante oestes mandamentos perante o

Senhor nosso Deus, como nos tem

ordenado.”

DeutDeut. 6.25. 6.25



É impossível conceber a

existência de uma sociedade

sem o direito:
§§

§§ ““UbiUbi societassocietas, , ibiibi jusjus””



Direito não é apenas Lei. É um

conjuntoconjunto dede princípiosprincípios ee regrasregras

que buscam o aperfeiçoamento

do Sistema Jurídico.do Sistema Jurídico.



O Direito possui aspectos

diversos: políticos, sociais e

culturais, que refletem as

normas morais do gruponormas morais do grupo

social:

üFATO,  VALOR E NORMA 



Divisão dos SistemasDivisão dos Sistemas

§ Sistema greco-romano à

escrito ⇒ “pacta sunt

servanda” (pacto deve serservanda” (pacto deve ser

mantido);



Divisão dos Sistemas

Sistema da “Common Law” à

consuetudinário costumes e

decisões judiciais.



Divisão dos Sistemas

§ Sistema Socialista à baseado

no Direito Romano, porém

diferente em relação àsdiferente em relação às

ideologias.



Construção Jurídica

§ A Lei de Moisés é a maior fonte

legislativa da história da

humanidade, contendo direitos

e deveres.



Construção Jurídica

§ Há outros textos jurídicos,

também antigos, que são

referências legais.



Construção Jurídica

§ o Código de Hamurabi,

§ as Leis das XII Tábuas,

§ o Código de Manú



Construção Jurídica

§ O direito hebraico é um direito

religioso proveniente de uma

religião monoteísta.



Construção Jurídica

Na Bíblia, o Direito procede de

Deus, a primeira e última fonte

de Justiça e sanção de toda a

regra de comportamento:



Construção Jurídica

Todo o crime é um pecado que

torna a comunidade responsável

perante Deus e não apenas

perante um governo humano.



Construção Jurídica

As prescrições jurídicas, morais

e de ligação com Deus se

interrelacionam.



Obediência

“Diligentemente guardareis os

mandamentos do Senhor vosso

Deus, como também os seus

testemunhos, e seus estatutos,

que te tem mandado.”

DeutDeut. 6.17. 6.17



Construção Jurídica

§ O Direito hebraico exerceu e

ainda exerce, através do

Cristianismo, influência no

Ocidente.



Construção Jurídica

“Porque os magistrados não são

terror para as boas obras, mas para

as más. Queres tu, pois, não temer aas más. Queres tu, pois, não temer a

potestade? Faze o bem e terás

louvor dela.” - Rom. 13.3



Direito Natural

§ O Jus Naturae - Direito Natural

- é uma abstração e serve de

base para o Jus Positium -

Direito Positivo



Direito Natural

§ O Direito Natural possui

quatro características:

§ Universal - válido em todos os 

lugares



Direito Natural

§ Imutável – Procedente de

Deus, que é perfeito, não

carece de modificações.



Direito Natural

§ Axiológico - conjunto de

valores e elementos morais



Direito Natural

Principiológico - conjunto de

verdades básicas e imutáveis:

§ a tutela da vida;§ a tutela da vida;

§ da liberdade;

§ da igualdade de oportunidades.



Conclusão


