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Capítulo II - A natureza do Direito
A - Norma e sociedade
Cada sociedade tem os seus próprios padrões de organização, que se revelam
tanto na forma de hábitos coletivos quanto na de regras gerais. Os hábitos coletivos são
modos de conduta constantemente repetidos, tais como a tendência dos brasileiros
de fazer do almoço a refeição mais importante, de torcer para um time de futebol e
de fazer festas de aniversário. A normalidade desses comportamentos faz com que
exista uma expectativa social de que as pessoas os repitam, mas a nenhum deles
nossa cultura atribui um sentido obrigatório.
Mas existem condutas que uma cultura impõe como obrigatórias. Já não se trata
de considerar normais alguns comportamentos, mas de estabelecer direitos e
deveres cuja observância é exigida de todos. Esses direitos e deveres são
estabelecidos por uma série de regras, que compõem o sistema normativo de uma
sociedade.
Como foi tratado no capítulo anterior, originalmente nossas culturas não tinham
uma distinção clara entre o bem e o dever. Os conceitos de Bem e de Dever eram tais
que ninguém os diferenciava, pois era muito claro no imaginário social que tudo o
que era bom era devido. Naquela época, os sistemas normativos de nossas
sociedades não tinham subdivisões, pois ele era um conjunto único de normas
obrigatórias. Com o tempo, porém, as culturas passaram a tratar de modo
diferenciado alguns tipos de regras, que ganharam contornos próprios e papéis
especializados na vida social.
Existem, por exemplo, uma série de normas de cunho místico-religioso, que
constituem mandamentos ligados a uma concepção religiosa específica, como
aquelas constantes dos livros sagrados do cristianismo, do islamismo ou do
hinduísmo. A diferenciação dessas regras ganhou especial importância quando a
construção da liberdade religiosa exigiu que fossem distinguidas as regras puramente
religiosas (que teriam validade somente para os fiéis) das regras de cunho moral,
cuja observância é esperada de todas as pessoas, tal como a proibição da traição
entre namorados, o dever de pagar as dívidas de jogo ou a obrigação de sinceridade
com os amigos.
Existem também regras de trato social, que definem um comportamento
adequado, embora não tenham um conteúdo especificamente moral, como são as
exigências de portar certas roupas em ocasiões formais ou de se comportar
educadamente à mesa.
Por fim, a consolidação dos modernos Estados de direito deu relevância à
distinção entre as normas puramente morais e as normas jurídicas, pois as
autoridades do Estado somente poderiam punir os cidadãos pela desobediência ao
Direito e não à Moral. Assim, por mais que a moralidade seja um âmbito normativo,
as punições ligadas ao seu descumprimento não podem atingir a propriedade, a
integridade corporal nem a liberdade dos indivíduos, pois todos esses bens são
protegidos pelo Estado. E, na medida em que as sociedades contemporâneas
reconheceram aos indivíduos uma liberdade que somente poderia ser limitada pela
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lei, as normas morais deixaram de ser implementáveis por meio de imposições do
poder organizado.

B - Direito e heteronomia
O direito, portanto, é a parcela do sistema normativo de uma sociedade que
regula coercitivamente a convivência social. Como um certo número de normas
coercitivas é necessária para a organização de qualquer comunidade humana, tem
razão o jurista Miguel Reale ao afirmar que "podemos dizer, sem maiores
indagações, que o Direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma
convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de
ordem, de direção, de solidariedade"1 e que o Direito, portanto, é "lei e ordem, isto é,
um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao
estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros"2.
Tal como a sociabilidade é da essência do homem, a juridicidade é da essência das
sociedades. Dessa forma, a elaboração de um sistema jurídico não é uma mera
opção dos homens, mas uma necessidade que deriva de sua própria condição
natural. Logo, a submissão do homem ao sistema jurídico que rege a sua sociedade
tampouco é uma questão de escolha, pois a observância das normas jurídicas de
uma sociedade impõe-se a todos os seus membros, independentemente de sua
vontade individual.
O fato de as normas jurídicas se imporem às pessoas independentemente de sua
escolha individual faz com que essa regras sejam heterônomas. O conceito de
heteronomia contrapõe-se ao de autonomia, que indica a capacidade de estabelecer as
próprias regras e é derivado da combinação dos radicais gregos auto (relativo a si
próprio) e nomos (norma). Assim, um indivíduo ou grupo social é autônomo na
medida em que tem a possibilidade de estabelecer as regras que a ele se aplicarão.
Não faz sentido, contudo, afirmar que uma pessoa ou sociedade é heterônoma, pois
a heteronomia é um atributo de normas e não de sujeitos.
Com relação aos indivíduos, as normas sociais são sempre heterônomas, pois ela
são impostas. Não se trata sequer de uma adesão voluntária a um sistema normativo
predeterminado, pois a comunidade impõem suas normas tanto a quem as aceita
espontaneamente quanto a quem as recusa. Nessa medida, com relação à sociedade,
o direito é um conjunto de regras autônomas, pois cada grupo social determina
autonomamente as suas próprias regras jurídicas. Porém, as pessoas que integram as
sociedades não têm liberdade para escolher as normas jurídicas às quais estão
submetidas, pois as regras válidas em uma dada comunidade são impostas a todos os
seus membros, independentemente de sua concordância.
Cabe ressaltar que mesmo a validade dos contratos celebrados livremente pelas
partes deriva do poder normativo social, e não do poder dos contratantes, pois é a
definição social do pacta sunt servanda (a regra de que os pactos devem ser mantidos)
que faz com que as pessoas sejam juridicamente vinculadas pelas suas promessas.
Assim, mesmo que a celebração dos contratos seja autônoma, a observância das
normas contratualmente estipuladas é uma obrigação jurídica heterônoma.
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C - Direito e força
A existência de outras normas sociais obrigatórias e heterônomas deixa claro
que a característica peculiar do direito não é a obrigatoriedade nem a heteronomia de suas
regras. A especificidade das normas jurídicas não está no fato de elas serem
imponíveis, mas no tipo de conseqüências que geram aos infratores: diversamente
dos outros sistemas normativos, o direito impõe penalidades que implicam o uso da
violência social organizada.
Isso não significa que o descumprimento a outras normas sociais não acarrete
punições, pois há sanções ligadas ao descumprimento de todos os tipos de normas.
Porém, as sanções não-jurídicas constituem apenas o exercício difuso de um poder
social (como a rejeição de uma pessoa em determinados círculos de convivência) ou
algum tipo de sanção interna (como o sentimento moral de culpa). Assim, as normas
jurídicas se caracterizam pelo fato de que o seu descumprimento acarreta punições
que envolvem o uso da força pelas instituições sociais competentes.
Essa ligação com a força é tão profunda que vários juristas definem o direito
como uma ordem normativa que regula o uso da força, como Tobias Barreto, para
quem o direito era a organização da força.3 Porém, a tradução mais célebre dessa
relação é a que se encontra nas primeiras linhas do livro A luta pelo direito, uma das
principais obras jurídicas do século XIX, escrita pelo jurista alemão Rudolf von
Ihering:
“O objetivo do direito é a paz, a luta é o meio de consegui-la. [...] O direito
não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a Justiça segura, numa
das mãos, a balança, com a qual pesa o direito, e na outra a espada, com a
qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a
espada é a fraqueza do direito. Ambas se completam e o verdadeiro estado
de direito só existe onde a força, com a qual a Justiça empunha a espada, usa
a mesma destreza com que maneja a balança.”4
Assim, a nota específica que distingue as normas jurídicas das demais normas
sociais é a coercibilidade, ou seja, a possibilidade de impor aos infratores sanções que
impliquem o uso da força. Dessa forma, as normas do direito podem ser
distinguidas das outras normas sociais, mesmo quando seu conteúdo tem origem em
normas religiosas (como a proibição do aborto ou a proibição do casamento
incestuoso), princípios morais (como a vedação do furto ou o estabelecimento do
dever de fidelidade entre os cônjuges), ou normas de polidez (como tratar os
magistrados por V. Excelência ou usar roupas formais nas sessões de julgamento
dos Tribunais).
Essa origem extra-jurídica das normas que compõem o direito é muito comum
porque ela deriva de um processo pelo qual se atribui uma punição coercitiva à
violação de deveres sociais consolidados. Mas isso não significa que o
estabelecimento da norma jurídica anula as normas sociais que lhe deram origem,
pois estas permanecem válidas e atuantes. De fato, raramente é o medo da punição
jurídica que nos faz mandar os filhos para a escola, pagar as dívidas ou deixar de
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realizar abortos, pois esses são deveres que tipicamente cumprimos em função do
respeito aos nossos valores morais ou religiosos.
O que nos faz obedecer às normas sociais não é o medo de sanções coercitivas.
Ninguém precisa nos ameaçar com multas, nem mesmo com a reprovação geral do
grupo, para que a maioria de nós respeite filas ou devolva os livros que toma
emprestados. A obediência a tais regras normalmente é fruto de um sentimento de
obrigação que vêm da nossa educação, das nossas crenças, da nossa cultura ou do
respeito sincero pela autoridade das normas.
Portanto, não é a existência da punição coercitiva que gera a obrigatoriedade da
norma. Pelo contrário, é o fato de a norma ser obrigatória que justifica a aplicação
de punições violentas contra os infratores. Assim, não é a instituição do dever
jurídico que torna obrigatório o comportamento moral. Ela apenas regula o uso da
violência social organizada para punir eventuais infrações.

D - Normas válidas
Se a obrigatoriedade de uma norma não provém da coercibilidade, o que
significa ser obrigatória? Significa ela ter a capacidade de gerar deveres para as pessoas
a que ela se dirige, o que é diferente de gerar obediência. A obediência é uma
questão de fato, que não está ligada necessariamente com a obrigatoriedade. Muitas
normas obrigatórias são freqüentemente desobedecidas, como a que estabelece a
proibição do aborto. Muitas ordens inválidas são freqüentemente obedecidas, como
as exigências de pagamento de resgates ou de propinas.
Devemos evitar, portanto, o erro de enxergar obrigatoriedade em todas as
normas que são efetivamente obedecidas. Os mandamentos contidos em uma
norma podem ser observados porque as pessoas têm consciência da sua
obrigatoriedade, mas essa obediência também pode resultar de uma série de outros
fatores, especialmente do medo da punição ligada ao seu descumprimento.
Portanto, deve ficar claro que onde há obediência, não há necessariamente
obrigação, pois o que gera a obrigatoriedade não é o temor da sanção coercitiva,
mas sim a própria validade da norma.
Mas de onde vem essa validade? Ela deriva do poder normativo, que é o poder
que toda sociedade têm e que lhe possibilita elaborar normas que são obrigatórias
para os seus membros. Assim, uma norma válida é, antes de mais nada, uma regra
que elaborada mediante o legítimo exercício do poder normativo de uma sociedade.
Como as sociedades são diversas, o poder normativo é exercido em cada uma
delas de maneira diferente, pois o modo de efetivação desse poder depende das
peculiaridades de cada organização social. Nas sociedades tradicionais, o poder
normativo era exercido de maneira difusa, mediante o desenvolvimento de normas
consuetudinárias, que são as regras costumeiras de uma comunidade. Essas normas
não são estabelecidas por nenhuma autoridade específica, pois resultam de um
processo social de construção normativa, na qual padrões habituais de conduta são
convertidos em padrões obrigatórios, mediante uma lenta transformação de padrões
típicos e estáveis de conduta social (ou seja, hábitos coletivos) em padrões
obrigatórios de conduta social (ou seja, normas costumeiras).
É esse, por exemplo, o modo de criação das normas que regulam a língua
portuguesa, e todas as outras línguas: as normas da gramática não são criação dos
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gramáticos, pois o seu papel não é o de criar normas para regular a língua, mas
apenas o de identificar, no uso social da linguagem, as normas que o regem. Assim,
as regras gramaticais, como toda norma costumeira, não são criadas por um
legislador, mas são identificadas no próprio uso social.
Esse processo consuetudinário de criação de normas pode gerar regras de
deferentes tipos: gramaticais, morais, religiosas e também jurídicas. Assim, quando
um jurista fala dos costumes de um povo ele não se refere aos seus hábitos, mas às
regras costumeiras que organizam a vida social. Existem sociedades nas quais as
únicas normas jurídicas existentes são as consuetudinárias, tal como ocorre entre as
nações indígenas brasileiras, nas quais, originalmente, nenhuma autoridade social
tinha direito de criar novas regras.
Também é esse o caso da atual sociedade internacional, pois as únicas regras
imponíveis a todos os Estados são as regras consuetudinárias. No contexto
internacional, o poder de criar normas de alcance geral somente é atribuído à
própria comunidade das nações (por via consuetudinária), cabendo aos Estados
apenas o poder normativo de pactuar tratados internacionais, ou seja, normas de
caráter contratual, derivadas de acordos de vontade e que estabelecem deveres
apenas entre os Estados contratantes.
Nesses dois contextos, não existe um poder político com autonomia para
exercer o poder normativo de estabelecer normas gerais. Porém, nas sociedades
contemporâneas, normalmente existem autoridades políticas competentes para
elaborar normas jurídicas, alterando inclusive os costumes tradicionais de uma
comunidade. Essas autoridades são dotadas do que podemos chamar de poder
legislativo, que é o poder que uma autoridade política tem de impor ao grupo social
as normas que ela própria estabelece.
Esse poder legislativo, que existe no campo jurídico das sociedades modernas, é
completamente inexistente no campo da moralidade. Assim, a moralidade social
contemporânea é completamente derivada de processos consuetudinários. Isso não
poderia ser diferente, pois a moralidade deriva de um processo social difuso, não
fazendo qualquer sentido o estabelecimento de autoridades morais capazes de impor
normas gerais de moralidade a um grupo social.
Já no campo religioso, além das normas consuetudinárias, costuma haver um
poder normativo é atribuído às autoridades religiosas, que podem estabelecer vários
tipos de normas, desde que não colidam com aquelas estabelecidas nos livros
sagrados. Assim, nenhuma autoridade católica pode revogar trechos da Bíblia e
nenhuma autoridade islâmica pode revogar normas contidas no Corão, mas as
diversas Igrejas têm a possibilidade de estabelecer normas obrigatórias para os seus
fiéis.
Portanto, uma norma social é válida quando ela deriva do uso legítimo do poder
normativo, seja pela via consuetudinária (no caso de todas as normas sociais), seja
pela via contratual (no caso do direito, pois não há normas contratuais morais nem
religiosas, pois tanto a moral quanto a religião são compostas apenas por regras de
caráter geral) ou por via legislativa (no caso das normas jurídicas e religiosas que
são estabelecidas pelas autoridades dotadas de poder legislativo).
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E - Direito e Poder
Para compreender adequadamente o sentido da afirmação de que a norma
jurídica válida provém do uso legítimo do poder, é necessário entender a diferença
entre poder e força, que são conceitos diversos, apesar de terem uma estreita relação.
Em especial, é preciso ter em mente que a força é um dos elementos do poder, mas
não é o único, pois ele também envolve a autoridade.
A força é o elemento coativo do poder, pois os sujeitos que têm poder são
capazes de impor sua vontade a terceiros. Porém, o simples uso da força não deve
ser confundido com o exercício do poder, na medida em que pode se tratar apenas
de um mero ato de violência. Um assaltante que ameaça sua vítima com uma arma
de fogo e ordena que ela lhe entregue seu relógio pratica um ato coativo, mediante a
utilização de sua força. Porém, esse ato não é um exercício de poder propriamente
dito, pois ele pode gerar obediência, mas não gera dever.
E o poder gera obrigação justamente porque ele envolve um elemento além da
mera força, que é a autoridade. A autoridade é um elemento normativo, pois ela
sempre deriva de uma regra que confere a um determinado sujeito a possibilidade de
impor deveres a outras pessoas. Assim, o exercício do poder é o exercício de uma
autoridade constituída normativamente.
Não há autoridade sem norma, assim como não há poder sem força. Porém,
tanto a força quanto as normas vinculadas a um poder podem ter atributos muito
diferentes. Quando a obediência é conquistada por meio da imposição de sanções
que envolvem violência física, a força envolvida tem a natureza de uma coação
exercida diretamente sobre o corpo ou sobre os bens da pessoa. Mas essa força
também pode assumir a face de uma coação pela violência simbólica, que gera
obediência em virtude de sanções de caráter simbólico5, tais como o sentimento de
culpa moral ou punições divinas. Ela também pode consistir na capacidade de
determinar a obediência espontânea, estimulada pelo desejo de obedecer e não pelo
medo da punição. Em todos esses casos, a força é a medida da capacidade de uma
norma gerar obediência.
Porém, a obtenção da obediência somente é constitui o exercício de poder (e
não uma mera arbitrariedade) quando ela resulta do exercício de uma autoridade
legítima. O poder religioso, por exemplo, é baseado numa autoridade derivada de
alguma espécie de delegação divina e que pode ser atribuída a pessoas e instituições
específicas. Já o poder moral deriva de uma autoridade social que não pode ser
delegada a qualquer órgão específico, pois tem natueza unicamente consuetudinária.
O poder jurídico, por sua vez, liga-se a uma autoridade que pode ser atribuída, pela
autoridade política, a instituições ou pessoas específicas.
Essa distinção entre poder e força mostra-se inclusive na distinção jurídica entre
os vocábulos coação (que é a mera utilização da força física ou simbólica) e coerção
(que é o exercício da força por uma autoridade legítima). Assim, quando um policial
utiliza da força para conduzir um réu condenado à prisão, falamos em condução
5 Devemos ressaltar que simbólico não significa irreal, pois nós vivemos em uma realidade composta tanto por
elementos físicos como por elementos simbólicos. A culpa, a rejeição social e o medo do inferno, por mais
que tenham uma natureza simbólica, podem gerar sofrimento maior do que várias das sanções referentes a
violências físicas, como a perda de um bem. Assim, a violência simbólica, tal como a violência física, são
capazes de gerar obediência.
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coercitiva, e não em condução coativa, pois a palavra coação é reservada ao uso
ilegítimo da força.
Tudo isso nos faz perceber que é a autoridade justifica a utilização da força, pois
a justificação da violência nunca está na própria capacidade de coação, mas na
autoridade que confere a uma pessoa a possibilidade jurídica de impor sua vontade a
outras. Portanto, a validade de uma norma jurídica não provém da força de quem a
estabelece, mas sim da autoridade de quem edita a norma.

F - A essência do direito
Mas de onde vem a autoridade para editar normas sociais? Já dissemos que ela
provém de um poder normativo inerente às sociedades. Esse poder normativo,
como qualquer outro poder, envolve a existência de uma autoridade (capaz de gerar
dever) que também seja dotada de força (capaz de impor coercitivamente a
obediência).
Essa autoridade, por sua vez, somente pode derivar de uma norma, pois a
autoridade é um elemento necessariamente normativo, na medida que me apenas
regras jurídicas podem atribuir autoridade a juízes, parlamentares, governadores ou
quaisquer outros agentes de uma comunidade. Assim, afirmar que a validade das
regras provém da autoridade de quem as edita implica admitir que a validade de uma
regra provém da validade da norma que confere autoridade a quem a editou.
Portanto, a validade de uma norma somente pode ser derivada da validade de uma
outra norma, que lhe é superior.
Nessa medida, a validade de uma norma jurídica é sempre relativa, na medida em
que ela decorre da validade de uma norma superior a ela. Entretanto, por mais que
essa conclusão derive da própria natureza das normas, admitir simplesmente a
relatividade do conceito de validade nos conduz a uma seqüência infinita, em que a
validade de uma norma derivaria da validade de outra, que derivaria da validade de
outra, que derivaria validade de outra, e assim sucessivamente, sem chegar a um
ponto final. Essa solução é evidentemente absurda, pois conduz da validade ao
vazio e, para escapar desse aparente beco sem saída, há somente duas opções.
A primeira é admitir que, no fim da linha, há uma ou mais normas válida em si
mesmas, ou seja, normas cuja obrigatoriedade não pode ser derivada de nenhuma
regra superior e que servem como base para a atribuição de autoridade normativa a
qualquer instituição. Essas normas, evidentemente, não são criadas por nenhuma
organização social, pois são elas próprias que servem como base para justificar a
validade do poder normativo das instituições sociais.
A segunda é admitir que, no fim da linha, existe uma autoridade originária, que
não deriva de norma nenhuma. Uma autoridade em si, uma autoridade absoluta, capaz
de determinar por sua vontade as normas básicas, que servirão como fonte de
validade de todas as outras normas sociais. Essa é a saída teológica clássica, que
coloca acima de todas as normas a autoridade divina e identifica um ou vários
deuses como os legisladores originários. Porém, essa posição teológica nos leva
imediatamente de volta à primeira, pois a autoridade originária é a fonte das normas
fundamentais, objetivamente válidas, que são a fonte de validade e determinam o limite
de atuação dos poderes normativos sociais.
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Na tradição jurídica, o conjunto dessas normas originais, cuja validade não
depende de uma criação social, é normalmente chamado de Direito Natural: um
conjunto de normas jurídicas cuja validade não decorre do exercício social do poder
normativo. Essas normas são jurídicas, na medida em que regulam o exercício do
poder, mas elas não são positivas, pois não foram estabelecidas pelas autoridades
sociais constituídas. Assim, a validade das normas jurídicas naturais é absoluta (pois
elas são válidas em si mesmas), enquanto a validade das normas positivas é relativa
(pois a sua validade é derivada do próprio direito natural).
Assim, perguntar sobre os padrões que regulamentam o poder normativo social
é perguntar acerca de padrões que são normativos (porque todo poder é regulado
normativamente), mas são supra-sociais (pois eles definem a própria possibilidade de
constituição de normas sociais obrigatórias). Dessa forma, a discussão sobre a
legitimidade do poder nos conduz necessariamente ao Direito Natural.
Em resumo, a sociedade é dotada de um poder jurídico, que é o poder social de
elaborar as normas do direito positivo, por meio das suas três fontes básicas:
costumeira, legislativa e contratual. Os limites do exercício desse poder são
definidos por um poder social normativo, que é o poder de auto-determinação das
sociedades. Como esse poder supra-jurídico institui o poderes normativos sociais
(jurídico, moral, religioso, etc.), ele não tem uma natureza instituída, mas instituinte.
Na linguagem jurídica contemporânea, esse poder instituinte é normalmente
chamado de poder constituinte originário, que é o poder de autoregulação com base na
qual as sociedades estabelecem os seus sistemas jurídicos.
Esse poder instituinte, por sua vez, retira sua autoridade dos princípios
normativos básicos, que são derivados da própria essência das sociedades e que,
portanto, não são frutos do exercício do poder social. No campo do direito, eles são
chamados de Direito Natural: as normas justas por natureza, que compõem o
conteúdo essencial do próprio direito e são a base de validade dos poderes sociais
instituintes, na medida em que estabelecem a obrigatoriedade do cumprimento dos
contratos, a auto-determinação dos povos, o direito à liberdade, a proporcionalidade
entre pena e delito e o direito à dignidade, entre outros.
Como afirmam Cunha e Dipp “assim como nas leis da física a vontade do
homem é irrelevante, não dependendo dele que o calor dilate os corpos [...], também
fazem parte da ordem natural do universo alguns princípios imutáveis de ordem
social e jurídica.”6 No contexto atual, esses princípios são normalmente chamados
de direitos humanos ou de direitos do homem, que são considerados universais, de tal
forma que sua validade é heterônoma tanto com relação aos invidívuos quanto em
relação às sociedades.
Com isso, a observância dos direitos humanos pode ser exigida tanto das
sociedades que os reconhecem em seus direitos positivos, quanto daquelas que não
o fazem, pois sua obrigatoriedade não deriva do exercício do poder normativo
social, mas da própria natureza do homem. Portanto, o direito positivo de cada
comunidade somente são válidos na medida em que respeitam os direitos humanos,
que são a representação moderna dos direitos naturais.

6

CUNHA e DIPP, Propedêutica jurídica, p. 4.
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G - Direito positivo
Embora o direito natural seja o de mais alta hierarquia, ele é composto por
normas de natureza muito genérica, que precisam ser concretizadas em cada
momento histórico. Os conceitos de justiça e igualdade, por exemplo, mudam com
o processo histórico, tal como nos mostra a gradual construção da inadmissibilidade
do trabalho escravo e da subordinação da mulher ao homem.
Além disso, os direitos humanos determinam as nossas obrigações jurídicas, mas
não estabelecem punições específicas, pois a sua determinação depende do contexto
histórico em que são criadas. Matar alguém é contrário ao direito natural, mas este
não estabelece quais são as penas que deverão ser aplicadas aos homicidas.
Descumprir uma promessa é injusto por natureza, mas o direito natural não oferece
critérios adequados sobre como, onde e quando as obrigações devem ser cumpridas.
Por tudo isso, é preciso que o homem complemente o direito natural com
disposições adequadas à sua cultura e ao seu tempo.
O direito natural, portanto, é um conjunto de normas cuja observância é
necessária, mas insuficiente para garantir a justiça na convivência humana. Nessa
medida, é uma exigência do próprio direito natural a sua complementação pelo
direito positivo, que estabelece para cada momento histórico uma ordenação das
liberdades, mediante o exercício do poder legislativo.
O direito positivo, assim criado, é fruto da vontade soberana da sociedade, que
deve impor a todos os cidadãos normas voltadas para a assegurar às relações
interpessoais a ordem e a estabilidade necessárias para a construção de uma
sociedade justa. Dessa forma, a vontade do soberano contribui para a efetivação da
justiça, de tal forma que ela deve ser observada sempre que não colidir com os
mandamentos do direito natural, pois ele é a fonte da sua legitimidade.
Mas o direito positivo não deve ser limitado ao direito escrito nem ao direito
legislado. O que torna positiva uma norma não é o fato de ela ser fruto da atividade
legislativa, pois essa atividade gera apenas as leis, que são as normas jurídicas gerais
impostas pela autoridade política. Porém, são igualmente positivos os costumes e os
contratos, pois ambos são formas de criação histórica do direito, a partir do
exercício do poder normativo social.
Porém, como o Direito é um conjunto de normas que regem a sociedade e a
sociedade contemporânea é politicamente organizada na forma de Estados,
podemos afirmar que, em sua configuração atual, o direito é "o conjunto de normas
de conduta obrigatórias estabelecidas ou autorizadas pelo próprio Estado e
garantidas pelo seu poder"7.
O Estado é o ente ao qual a sociedade atribuiu o poder legislativo, de tal forma
que lhe cabe o monopólio da edição de leis. É certo que a sociedade continuou
reservando a si mesma o poder normativo que ela exerce de forma consuetudinária,
inclusive na elaboração de normas jurídicas. Também é certo que o direito de
estabelecer contratos continua sendo reconhecido aos cidadãos. Porém, na atual
configuração social, ambas essas fontes do direito foram subordinadas à fonte

7

LATORRE, Introdução ao direito, p. 18.
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legislativa, o que significa que se atribuiu ao Estado a função de determinar, em
última análise, os critérios de juridicidade.
Dessa forma, na atualidade é o Estado que estabelece as regras para o
reconhecimento dos costumes válidos, bem como é o Estado que organiza o
exercício da atividade normativa contratual. Assim, podemos afirmar que o direito
positivo contemporâneo é o conjunto formado pelas leis editadas pelo Estado e
pelos costumes e contratos cuja validade é por ele reconhecida.
Esse direito positivo não deve ser percebido como uma explicitação daquilo que
se encontra implícito no direito natural, pois isso significaria pressupor que toda a
normatividade social estaria contida nos direitos humanos e que bastaria uma
observação cuidadosa desses direitos para trazer à luz as diretrizes justas para o agir
humano. Esse foi um erro típico do racionalismo exacerbado do séc. XVIII, em que
os juristas buscaram elaborar sistemas de direito natural tão específicos e
desenvolvidos quanto as ordens positivas. Essa tentativa de extrair racionalmente do
direito natural as regras da convivência justa implicava uma confiança exagerada na
razão humana e uma completa desconsideração da história, que são incompatíveis
com a sociedade contemporânea.
A análise de um jurista, por mais genial que ele seja, não pode extrair do direito
natural o que nele não se encontra. E ele é formado apenas por princípios gerais,
cuja concretização se dá por meio do direito positivo, que não se limita a desvelar
normas implícitas, mas consiste em uma verdadeira criação de normas jurídicas. E é
esse elemento criativo que faz com que o direito de cada época deva ser adequado
ao contexto histórico, que que se desenvolve constantemente em um processo de
mudança. Por isso, se os princípios naturais permanecem sempre inalterados, os
modos de sua efetivação precisam ser constantemente adaptados ao contexto
cultural e social de cada época, tarefa que somente pode ser feita pelo direito
positivo, seja na forma da gradual modificação dos costumes, da criativa invenção
de novos contratos ou das inovações legislativas.
Existe, portanto, uma relação de identidade necessária entre direito natural e justiça
(pois o direito natural é intrinsecamente justo) e de compatibilidade necessária entre
direito positivo e justiça (pois a instauração da norma injusta não é um ato jurídico,
e sim um exercício arbitrário da força). Porém, como a sociedade nem sempre
produz normas justas, ou produz normas que se tornam injustas com o passar do
tempo, compete-nos a busca incessante de adequar o direito positivo ao natural.
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