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Resumo: Este estudo analisa a concepção de direito e justiça a partir da obra Suma Teológica 

de Tomás de Aquino, que em seu Tratado da Justiça, o filósofo aborda o Direito, notadamente 

na q. 57 artigos 1, 2 e 3. O tema da justiça e do direito vem sendo debatido desde a mais antiga 

filosofia, por isso, o estudo histórico-crítico sobre estes institutos é de extrema importância para 

desenvolver uma reflexão jurídica contemporânea. 
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Abstract: This study analyzes the conception of law and justice from the work Summa 

Theológica by Thomas Aquinas, which in his Treatise on Justice, the philosopher addresses 

Law, notably q. 57 articles 1, 2 and 3. The theme of justice and law has been debated since the 
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oldest philosophy, so the historical-critical study of these institutes is extremely important to 

develop a contemporary legal reflection. 

Keywords: Philosophy. Philosophy of law. Justice. Thomas Aquinas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O ser humano, tendo sua natureza marcada pela sociabilidade e racionalidade, 

necessariamente estabelece relações, por isso é entendido também como “ser com os outros”. 

No que concerne ao campo das ciências, existem àquelas que se ocupam da práxis, a filosofia 

do direito é uma delas, já que sua preocupação é refletir sobre a justiça e o direito, tendo como 

objetivo manter o bem comum na sociedade. 

 A justiça tem um objeto, uma finalidade – o direito – como afirmando por Tomás de 

Aquino, na Q. 57 da II-II da Suma Teológica. Nela, o Doutor Angélico apresenta o direito como 

caráter "objetivo" da justiça: primeiro princípio explicativo da natureza jurídica, suas 

classificações, sua excelência e suas exigências. Deste modo, o direito explica e fundamenta a 

natureza jurídica, seu proceder e seu agir diante das situações, reconhecendo os impulsos mais 

profundos do ser que orientam o ser humano para o Bem. 

Na compreensão do direito surgem dúvidas como essa: é possível existir direito na 

relação com Deus? A justiça implica a igualdade das partes, entretanto no que diz respeito a 

Deus é impossível tornar-se igual, para tanto o ser humano, mesmo limitado e ferido, oferece 

em forma de agradecimento ao Altíssimo tudo o que pode. “Contudo, a justiça impele o homem 

a retribuir a Deus, tudo quanto pode, submetendo-lhe inteiramente a sua alma” (S. Th., II-II, q. 

57, a. 1)5. 

Esse espírito de retribuição pelos inúmeros benefícios concedidos por Deus faz com que 

o ser humano experimente de momentos únicos, em que os limites da racionalidade são 

quebrados e o indivíduo transcende, contemplando parcialmente a totalidade do tudo d’Aquele 

que derramou sua graça na natureza humana. 

Mesmo após tanto tempo, o pensamento de Tomás de Aquino torna-se atual, pois 

relaciona-se com a realidade, a qual implica um olhar cuidadoso para o agir humano, sobretudo 

nestes tempos em que a violência e a imprudência têm colocado em risco o bem comum da 

sociedade. O conhecimento, no seu caráter perene, sempre tira coisas novas e velhas da 

tradicional sabedoria construída ao longo do tempo. 

                                                           
5 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47-48. 
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2 O DIREITO COMO CARÁTER “OBJETIVO” DA JUSTIÇA E O PRIMEIRO 

PRINCÍPIO EXPLICATIVO DA NATUREZA JURÍDICA 

 

 Tomás de Aquino foi influenciado por uma tradição filosófica que concebia a justiça 

como “dar a cada um o que é seu”, buscando instaurar uma igualdade entre as partes, a qual é 

consequência das trocas realizadas entre os próprios indivíduos. Por isso, segundo o 

pensamento do Frei Carlos Josaphat (2016), a justiça deve ter como marca a alteridade das 

pessoas, o direito estrito, a verdadeira igualdade, suscetível de ser estabelecida segundo a 

medida objetiva, para que a interpretação da justiça possa corresponder ao seu sentido estrito e 

rigoroso. 

 O Doutor Angélico, no seu tratado sobre a justiça6, preocupa-se primeiramente em 

abordar o objeto desta, a qual além de ocupar-se com a igualdade, também busca orientar as 

relações entre as pessoas e as formas de vida social, promover o respeito e o bem comum. Nesse 

sentido, o objeto da justiça surge como um princípio primeiro da ação jurídica, reflexo do 

impulso natural do ser humano que está primeiramente orientado para a sua realização 

existencial. O caráter ‘objetivo’ da justiça, abordado por Tomás leva-o à contemplação do 

direito7 como o primeiro princípio explicativo de sua natureza. Haja vista que,  

 

a matéria da justiça é ação exterior, que por ela mesma ou pela realidade que 

utiliza, tem uma proporção devida com outra pessoa. Por isso, o meio-termo 

da justiça consiste em certa igualdade de proporção da realidade exterior com 

a pessoa exterior. Ora, a igualdade é realmente o meio-termo entre o mais e o 

menos, como diz Aristóteles. (S. Th. II-II, q. 58, a. 10, res).8 

 

 Por tratar da ação exterior, a justiça necessariamente ocupa-se do direito, como a 

exteriorização e conformidade dessas ações com o bem comum. Para estabelecer a igualdade, 

necessariamente implica-se uma relação9 com o outro10, diferentemente das outras virtudes que 

                                                           
6 S.Th., II- II, q. 57 – 80, p. 45 – 278. 
7 “Entende-se por algo que está dentro do Direito aquilo que está em conformidade com algo, ou, melhor dizendo, 

o que está de acordo com uma regra, aquilo que a ataca ou cumpre desvios, rodeios ou vacilações. Esa significação 

é mais evidentes em termos como ὸρθός, right, Recht, que aludem diretamente a essa conformidade, enquanto o 

termo português é sempre Direito, isto é, o conjunto de tudo o que é legítimo” (MORA, 2000, p. 749) 
8 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 73. 
9 N obra Política, Aristóteles concebe o ser humano como um animal político (zoon politikon)”  
10 “O sentido da justiça se constitui e se afirma primordialmente como ‘sentido do outro’. Na evolução, na marcha 

para a plena humanização de cada indivíduo e de toda a sociedade, emerge, e há de dominar a percepção, a 

aceitação do outro. O outro surge e há de ser reconhecido não apenas na sua diferença do eu que o considera, mas 

também na sua originalidade singular, no seu valor incomparável de ser humano. O ‘outro’ passa a ser visto e 

acatado como ‘gente’” (JOSAPHAT, 2012, p. 579-580). 
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aperfeiçoam o homem. “Com efeito, temos por justo em nosso agir aquilo que corresponde ao 

outro, segundo uma certa igualdade, por exemplo, a remuneração devida a um serviço prestado” 

(S. Th. II-II, q. 57, a. 1, res)11. 

 O paradigma jurídico de Tomás de Aquino está permeado de um toque teológico, que 

coloca a fé como meio de libertação, pela qual se preserva a religiosidade (individual ou 

coletiva) que pressupõe uma justificação, a qual está orientada para a bondade, como primeiro 

impulso da criatura humana que acolhe a Verdade divina.  

 

Na evolução de cada existência humana e na constituição da sociedade, a 

identidade pessoal e a coesão social se realizam plenamente pela 

conformidade de todos à lei que é a expressão formal do direito. Pelo direito 

a pessoa e a sociedade emergem acima dos caprichos, dos apetites, das paixões 

e se instauram na qualidade cultural, propriamente humana, da racionalidade, 

da liberdade, da solidariedade. Certo acordo em torno de interesses é sempre 

necessário para se chegar à coesão social. Mas é o direito que se afirma como 

alma do corpo social. Ele é o valor humano fundador da ética e jurídica, em 

que culmina a dignidade humana. (JOSAPHAT, 2012, p. 579-580). 

  

Como alma do corpo social, o direito essencial está ligado as vertentes éticas e jurídicas, 

que unidas a ele favorecem a verdadeira convivência humana. Entretanto, a compreensão de 

direito ao longo da história teve várias interpretações, por isso em uma das objeções feitas à 

Tomás de Aquino na Q. 57, Celso12 entende o direito como arte do bem e da equidade, porém 

o Aquinate esclarece que: primeiramente a palavra direito foi empregada para significar a 

própria coisa justa13, “em seguida, estendeu-se à arte de discernir o que é justo; ulteriormente, 

passou a indicar o lugar onde se aplica o direito ao dizer, por exemplo, alguém comparece ao 

juri [...]” (S. Th., II-II, q. 57, a. 1)14. Essas variantes da mesma palavra acenam para um aspecto 

importante do dado etimológico, uma vez que estão relacionadas a justiça, e no latim, possuem 

o mesmo radical, indicando a dependência e a coerência entre todas. 

 

Vê-se, pois, que ius (direito) e iustitia (justiça), começam com as mesmas 

letras. E, para confirmar isso, lê-se, na resposta à questão, que ‘a justiça [...] 

implica uma certa igualdade, como o próprio nome o indica; pois, o que 

implica igualdade se diz vulgarmente que está ajustado (em latim iustari). 

Pode-se nesse sentido, considerar a procedência mais remota do termo ius: 

trata-se da raiz, sânscrita yu, que continha a ideia de vínculo, obrigação; ou da 

raiz yoh, de onde provêm os termos latinos iurare e iuramentum: quer dizer, 

                                                           
11 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47. 
12 Citado por Tomás de Aquino S. Th., II-II, q. 57, a. 1. 
13 Cf. S. Th. II-II, q. 57, a. 1. 
14 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47. 
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jurar e juramento, fórmula religiosa que tem valor de lei, com a ideia e 

sagrado, pois procede da divindade. (RAMPAZZO, 2015, p. 34 – 35). 

 

Ius, iustitia e iustari possuem o mesmo radical latino, o que indica a mesma origem e 

procedência dos termos, significando a justiça como a virtude que regula as relações com os 

outros, a fim de estabelecer uma igualdade entre as partes, para que o ambiente social torne-se 

humano e orientado ao bem.  

Na resolução da Q. 57, a. 1 o Doutor Angélico firma que quando se comprar a justiça às 

outras virtudes, percebe-se que nas demais há uma valorização do ato praticado pelo agente, no 

entanto na justiça o ato diz respeito a si mesmo, sem depender necessariamente do agente que 

o pratica, é por isso que o direito segundo Tomás de Aquino é o objeto da justiça. 

 

Na concepção jurídica (romana), a justiça está em correlação à ordem social. 

Ubi societas, ibi jus: “Onde há sociedade, ai está ou deve estar o direito”. 

Então “cada um”, sujeito e objeto do direito, designa o membro da sociedade, 

o cidadão. Na visão ética, “cada um” designa a pessoa, cada ser humano. O 

direito, objeto da justiça, decorrerá então da dignidade da pessoa; e a 

totalidade dos direitos, a assegurar a todos, forma o bem comum, que será o 

objetivo primordial visado pela sociedade. (JOSAPHAT, 2012, p. 582 – 583). 

 

Há uma tendência a interpretar o direito como lei, porém isso não é correto, uma vez 

que são elementos distintos da esfera jurídica. Na resposta à segunda objeção, Tomás esclarece 

que a realização da justiça assemelha-se ao planejamento de um artista, como “que na mente 

do artista preexiste a razão da obra a realizar” (S. Th., II-II, q. 57, a. 1)15. Somente quando essa 

ideia é redigida que se tornará uma lei, a qual servirá de orientação dos limites e impulsos do 

agir humano. “Aqui ele faz uma ligação entre a virtude da prudência e da justiça, pois essa ideia 

da obra justa que a razão determina ‘é como que a regra da prudência’” (RAMPAZZO, 2015, 

p. 35). 

No âmbito da justiça e do direito, destaca-se a phronesis16: “ser prudente é bem 

governar, bem governar-se e bem governar aqueles e aquilo que depende de nós” (JOSAPHAT. 

2012, p. 568). Nesse sentido a prudência para ser virtuosa precisa estar não só orientada para o 

bem, mas apoiada em qualidades e impulsos que apontem para a boa decisão e para o agradável 

ajuste na relação. 

 

Sua principal atividade não é acautelar-se, evitar riscos e perigos. É enfrentar, 

é um ato em que entra a coragem para chegar a decidir, a fazer valer a decisão, 

                                                           
15 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47. 
16 Prudência do grego antigo: φρόνησις, phrónesis  
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tem algo de decidir, de governar e afirma lúcida e eficazmente o poder. É uma 

“providência”, declara Tomás, uma virtude de senhor, de alguém livre e 

empenhado na ação. O ser humano prudente é como um soberano que manda 

em seu interior. (JOSAPHAT. 2012, p. 567 - 568). 

 

A justiça não só possui o direito como objeto, mas como princípio primeiro explicativo, 

pois é através do direito que se exprime essa virtude interior orientada para o bem, a qual 

transforma a realidade em ambiente humano e harmônico. Ao assumir o caráter explicativo, o 

direito torna-se portador do agir orientado para o bem, o que favorece a consolidação de uma 

ética que triunfa a dignidade e a vida. “Seu domínio tem assim um caráter universal, que decore 

da exigência igualmente universal de humanizar, de reconhecer e de implantar a qualidade de 

dignidade humana em todos os campos de atividades, de comunicação e de influência” 

(JOSAPHAT. 2012, p. 588). 

 

 

3 CLASSIFICAÇÃO DO DIREITO EM NATURAL E POSITIVO: AMPLIAÇÃO DAS 

PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS E ANTROPOLÓGICAS NA COMPREENSÃO DA 

ESTRUTURA JURÍDICA 

 

 Tomás de Aquino, na Suma Teológica, afirmou que o direito não se divide 

convenientemente em natural e positivo, pois o que é natural extraordinariamente não deixa de 

ser natural, logo: o que é natural é imutável. Se o conceito de positivo abrangesse todo aspecto 

da filosofia do direito, convém dizer, certamente que o direito natural não existe. 

Frei Carlos Josaphat17, comentou que o direito positivo é fruto da vontade humana, daí 

o nome "Direito Positivo". Em resposta18, o Doutor Angélico comentou que nem tudo que 

deriva da bondade humana é realmente bom, justo e correto. As leis podem ser injustas em 

muitas situações, e agora os positivos se tornam negativos. Nesse caso, a lei positiva não está 

firmemente fundamentada nos desejos humanos, mas incorporada na vontade de Deus. No 

entanto, é imoral separar o direito natural e o direito positivo, pois um precisa do outro.  

                                                           
17  Frei Carlos Josaphat, foi um teólogo dominicano brasileiro, professor emérito da Universidade de Friburgo, 

Suíça, Doutor Honoris Causa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2014. Estudioso de Tomás 

de Aquino, comentou as questões sobre a Justiça da Suma Teológica. Segundo Frei Josaphat, no pensamento de 

São Tomás, a propriedade privada não é uma concessão à fraqueza humana pois permite ao Homem exercer suas 

responsabilidades em relação à criação e à sociedade. Mas ela deve resultar de leis justas e de costumes 

virtuosos por parte da comunidade dos cidadãos, de maneira a escapar a qualquer privatização da moral e a utilizar 

as riquezas tendo em vista o bem comum. 
18 Cf. S. Th., II-II, q. 57, a. 2 
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Nas objeções do artigo 2 da Q. 57, merece destaque a afirmação, que posteriormente foi 

refutada por Tomás de Aquino: 

 

Ora, tal não se dá nas coisas humanas; porque todas as regras do direito 

humano falham em certos casos, nem estão em vigor em toda parte (...) do 

contrário, a vontade humana não poderia ser injusta. Logo, sendo o justo o 

mesmo que o direito, parece que não há nenhum direito positivo. Ademais, o 

direito divino não é o direito natural, pois excede a natureza humana. (S. Th., 

II-II, q. 57, a. 2)19. 

 

O ponto de partida da distinção entre o direito natural e o direito positivo, assim como 

de suas aplicações nos artigos seguintes, encontra-se em Aristóteles. Este distingue no direito 

"político" que rege a polis (a cidade, a sociedade), supostamente constituída por cidadãos livres 

e iguais, um direito natural e um direito positivo, na medida em que as obrigações e tipos de 

prestações que eles determinam decorrem seja da natureza das coisas, das ações e das relações 

humanas, seja de uma disposição puramente convencional20. 

Qualquer humano pode realizar esse feito de duas maneiras bem aplicadas, a saber: na 

mesma virtude da própria coisa, ou seja, se alguém dá tanto para receber tanto, isso se chama 

direito natural - a mesma medida, mesma proporção.  E o outro modo é, por exemplo, alguém 

se dá por satisfeito de receber a mesma medida, é chamado de convenção particular, quando 

dois humanos firmam entre ambos um pacto, um comum acordo, e consentem que o trato é 

justo, sem dar desvantagens para o outro, isto é o direito positivo. 

Deve ser entendido que, o que é natural a um ser dotado de uma natureza imutável, há 

de ser necessariamente o mesmo, sempre em toda parte. Toda natureza humana é mutável, pois 

o que é carnal material, assim como tudo fora de sua essência, por isso, o que é natural ao 

humano pode muitas vezes falhar, como por vezes acontece, como por exemplo, quando a 

vontade humana é depravada, isso implica que existam casos em que não se deve restituir o 

depósito confiado, para evitar que um homem de vontade pervertida venha a utilizá-lo mal; 

outro exemplo, se um louco furioso ou um inimigo do Estado reclamasse as armas que 

depositou. 

Não se pode destacar a vontade humana como uma convenção comum. O valor desta 

sentença deve ser empregado em seu real sentido, que é a Justiça Natural, tudo que rege as leis 

fora desta sentença pode desencadear fatores errôneos aos sentidos da vontade humana. Tal é o 

lugar do direito positivo.  

                                                           
19 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 48. 
20 Cf. Nota d. in TOMÁS DE AQUINO, 2015, p. 48. 
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Daí que, o que diz o Filósofo: o “justo legal é aquilo que, antes, não importava 

ser de um ou de outro modo; porém, importa, sim, de · pois de estabelecido”. 

Mas, se algo, de si mesmo, se opõe ao direito natural não se pode tomar justo 

por disposição da vontade humana. Se, por exemplo, se decretasse que é lícito 

roubar ou cometer adultério. Por isso, está escrito no livro de Isaías: “Ai 

daqueles que estabelecem leis iníquas”. (S. Th., II-II, q. 57. a. 2). 

 

A permanência e evolução do direito natural deve ser completada pelas exposições, onde 

os problemas são amplamente estudados por si mesmos, mas sob o ângulo da lei natural. Tomás 

de Aquino quer desembaraçar desses aspectos institucionais e históricos, uma vez que este 

tratado da justiça concebida como virtude.  

Como se pode observar na Filosofia Jurídica moderna, o conceito de lei, direito e justiça 

são apresentados de forma reducionista.  Enquanto para os defensores da lei natural o direito 

natural é algo justo em si mesmo, já nas correntes positivistas o direito só é justo quando é 

reforçado pelas legítimas determinações do poder social competente. O positivismo jurídico no 

sentido próprio e técnico da palavra consiste na negação do direito natural: 

  

O positivismo jurídico consiste essencialmente em reduzir o direito e a justiça 

ao que está estabelecido na lei positiva ditada pela autoridade jurídica; por 

isso, nega validez à doutrina do direito natural, reduz a moral e a justiça a uma 

valorização puramente subjetiva e nega a pessoa todo direito que não seja 

expressamente reconhecido pela autoridade. (SACHERI, 2014, p. 44). 

 

Segundo o autor, a lei natural e a lei humana estão precisamente ligadas, visto que as 

leis elaboradas pelos homens devem ter como base a lei natural.  Esses preceitos naturais devem 

ser colocados em prática através das leis positivas, com o objetivo do ser-humano lutar contra 

seus vícios e servir às virtudes. Para Tomás de Aquino, os dois tipos de leis são importantes e 

se completam mutuamente, entretanto a lei positiva só é válida quando se subordinada à lei 

natural, ao contrário essa lei torna-se vã.21 

O que se deve buscar no direito natural não são padrões de legislação e instituições 

políticas (pois estas e aquelas dependem das condições históricas de cada indivíduo), mas 

                                                           
21 Portanto, deve-se dizer que como a lei escrita não dá força ao direito natural, assim também não pode diminuir 

–lhe nem suprimir-lhe a força; pois, a vontade humana não pode mudar a natureza. Portanto, se a lei escrita contém 

algo contra “[...] o direito natural, é injusta e não tem força para obrigar. Pois, só há lugar para o direito positivo, 

quando, segundo o direito natural, é indiferente que se proceda de uma maneira ou de outra, como já foi explicado 

acima. Por isso, tais textos não hão de chamar leis, mas corrupções da lei, como já se disse. E portanto, não se 

deve julgar de acordo com elas” (S. Th., II-I,I q. 60, a. 5). 
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apenas razões de justiça que devem permear todas as instituições e todas as leis. O direito 

natural não é um direito ideal, mas um direito fundamental.  

Por isso, o direito natural é transcendente e imanente em relação ao direito positivo. A 

transcendência, como expressão da ordem natural, baseia-se em leis eternas. Intrinsecamente, 

enquanto se realiza no direito positivo, é dotado de um conteúdo de justiça. 

Diante dessa mudança, a afirmação de direitos universais e imutáveis parece 

insustentável – muitas vezes por falta de compreensão do que a ideia realmente significa. Este 

significado é apresentado na continuidade de uma longa tradição, com os filósofos gregos, 

proclamada no grito de Antígona, confirmada por juristas romanos, enriquecida por teólogos e 

canonistas medievais, que foi finalmente adotada por Tomás de Aquino e pela Escola Espanhola 

de Ouro, que floresceu na filosofia jurídica no século XX.22 

Parece inconcebível para muitos positivistas que exista um direito que persista no tempo 

e na história, e por assim pensar negam sua existência; basta usar razão que existe na alma 

humana conhecê-la. Diz-se que as variações desta lei natural ignoram os preceitos menores, 

mas o primeiro princípio permanece. Quanto aos primeiros princípios, as próprias leis da 

natureza são universais e eternas, e bem conhecidas, sem possibilidade de erro. Esses princípios 

são inerentes à razão humana imposta pela própria prova.  

Não é necessário e impossível que alguém prove que deve fazer o bem e evitar o mal. 

Há uma verdade, mais certa do que qualquer outra verdade de natureza prática, que é uma 

precondição necessária para toda ação. A lei natural não perdeu seu caráter imutável. A 

dificuldade em aplicar a lei natural se deve a razões acidentais.23 

 

[...] pertencem à lei natural, em primeiro lugar, alguns preceitos 

comuníssimos, que são conhecidos por todos; alguns outros preceitos 

segundos mais próprios, que são como que conclusões próximas dos 

princípios. Quanto, pois, àqueles princípios comuns, a lei natural, de nenhum 

modo, pode ser destruída dos corações dos homens, de modo universal. 

Destrói-se, porém, em algo particular prático, segundo o qual a razão é 

impedida de aplicar o princípio comum ao particular prático, em razão da 

concupiscência ou de alguma outra paixão, como foi dito acima – Quanto, 

porém, aos outros preceitos segundos, pode a lei natural ser destruída dos 

corações dos homens, ou por causa das más persuasões, do mesmo modo 

como no especulativo acontecem os erros a respeito das conclusões 

necessárias; ou também em razão dos costumes depravados e hábitos 

corruptos, como entre alguns não se reputavam pecados os latrocínios, ou 

                                                           
22 SOUSA, José Pedro Galvão. Direito natural, direito positivo e estado de direito. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1977. pág 71. 
23 SOUSA, José Pedro Galvão. Direito natural, direito positivo e estado de direito. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1977. pág 15. 



REIS. Miguel Soares dos et al. O direito como caráter objetivo da justiça: primeiro princípio explicativo da natureza jurídica, suas 

classificações, sua excelência e suas exigências. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 72-85, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  81 

também os vícios contra a natureza, como também diz o Apostolo na Carta 

aos Romanos.  (S. Th., I-II, q. 94, a. 6)24. 

 

A sociedade com toda a sua evolução, o direito com todas as suas diferenças 

doutrinárias, não podem negar completamente esse ensinamento, mesmo após inúmeras 

tentativas. Com todos os avanços teóricos na justiça, o ser humano sempre desejou a verdade e 

a justiça, que é inerente à sua natureza.  

O ser-humano é um ser racional que busca sentido em si mesmo, para o propósito da 

vida. Através da razão natural, as pessoas são capazes de decifrar o conteúdo das leis naturais 

e formular leis humanas. Para decifrar o conteúdo das leis da natureza e constituir as leis da 

humanidade, basta a razão natural. 

A humanidade não cria seus próprios valores do nada, não é ela quem define o bem e o 

mal. Existem leis e elas são dadas aos indivíduos, os quais deixam-se ser guiados nas suas 

ações. Tomás de Aquino definiu o direito como uma diretriz sobre o comportamento humano. 

Essas leis governam a ordem do mundo. Todas as nossas ações, mesmo as de políticos e juristas, 

são regidas por elas. Não são leis escritas, não estão escritas no papel, estão escritas no coração 

das pessoas, estão escritas na consciência das pessoas.25 

O direito natural não é o estado natural antes do direito positivo e antes que as pessoas 

entrem na sociedade, nem é o direito ideal e o modelo do direito positivo. Vale ainda ressaltar 

que o direito natural não é algo que existe em uma dimensão ética e moral independentemente 

da dimensão jurídica.26 

Quando o positivismo jurídico é aplicado sem recorrer à justiça jurídica humana, obtém 

uma base para a construção da legitimidade ilícita, implantando novos modelos, muitas vezes 

contornando a tradição, a cultura e os hábitos milenares, sem progredir.27 Deste modo, pode-se 

concluir, com tudo o que fora explicitado, que o humano pode sim ser compreendido dentro do 

horizonte da justiça tomista. O objeto da Justiça é o Direito (Et hoc quidem est ius. Unde 

manifestum est quod ius est obiectum justitia28), que, por sua vez, é o efeito da lei. O ato da 

Justiça é o ato de julgar. Com efeito, sem o direito positivo, o direito natural é vago e indefinido; 

portanto, ineficaz. Conseguintemente, ao direito positivo incumbe a particularização e 

efetivação dos preceitos do direito natural. 

                                                           
24 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 571-572. 
25 Cf. S. Th., II-II, q. 57, a. 2. 
26 SOUSA, José Pedro Galvão. Direito natural, direito positivo e estado de direito. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1977.  
27 REALE, Miguel. Filosofia do Direito 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
28 S. Th., II-II, q. 57, a.1. 
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4 EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIAS DO DIREITO NATURAL  

  

Depois da prudência, deve-se estudar a justiça...o rigor desse encadeamento 

decorre da posição adotada por Sto. Tomás, de inscrever o conjunto da moral 

no quadro das quatro virtudes cardeais. Pelo exame da prudência, ele procurou 

elucidar o discernimento e a decisão que esclarecem e comandam todas as 

escolhas virtuosas. Com a justiça, abordamos o principal domínio em que se 

operam essas escolhas. O lugar primordial concedido à justiça, a extensão e a 

complexidade das questões que lhe são consagradas, o cuidado mais 

minucioso na determinação de sua natureza e na análise de suas “partes” ou 

espécies constituem uma das originalidades mais marcantes do projeto 

teológico de Sto. Tomás. (JOSAPHAT, 2016, p. 43). 

 

O Tratado das Leis deve ser lido em conjunto com o Tratado da Graça, pois tanto os 

direitos quanto a graça são princípios externos ao ser-humano, que o orientam para a justiça. O 

estudo do direito é incorporado, na obra do Doutor Angélico, ao Tratado de Justiça; o objeto da 

análise da virtude da justiça é a própria lei, o justo correspondente ao justo aristotélico.  

O direito é uma unidade especial, mas a lei é universal. Em Tomás, como no Estagirita, 

o direito pode proceder tanto da essência das coisas (direito natural) como da convenção (direito 

positivo).  

O direito natural deriva das duas primeiras inclinações do direito natural, porque surge 

como quando um homem se conforma com uma mulher, conforme transcrito no Tratado de 

Justiça. Por outro lado, o direito das gentes deriva da terceira inclinação do direito natural; ela 

procede não impiedosamente, mas comparativamente e sequencialmente. Não surge da essência 

das coisas; requer a intervenção da razão humana. 

Na teoria tomista, as leis da natureza são um conjunto de imperativos racionais com 

integridade, prescrevendo aquelas ações que se ajustam à natureza humana e proibindo o 

contrário. Essa lei é natural porque é produto da razão natural, ou seja, da razão, porque capta 

naturalmente o comportamento que a natureza humana exige e que lhe é contrário. No entanto, 

não é a lei interna da razão, sua origem principal é a natureza humana.  

Levando em conta a criação humana e a condição das criaturas, entendida como 

participação criada dos seres, a lei natural era, para Tomás de Aquino, uma lei divina, 

naturalmente impressa nas pessoas pela participação da lei eterna. Assim, ele descreve as leis 

da natureza como leis eternas que participam de criaturas racionais, a saber, o ser-humano 

(HERVADA, 2008, p. 347). 
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A justiça natural é a justiça que se adapta aos outros de acordo com sua natureza. Isso 

acontece de duas maneiras: em primeiro lugar, a coisa mesma é considerada absolutamente; 

portanto, o homem, por sua própria natureza, se coloca ao lado da mulher para obter com ela, e 

os pais ao filho para alimentá-lo. Em segundo lugar, a natureza das coisas não é considerada 

em termos absolutos, mas em relação às suas consequências; por exemplo, a “propriedade das 

possessões”. 

 A lei natural só se aplica aos humanos. Dessa forma, o autor estabelece a confusão entre 

Direito Natural e Direito das Gentes. Para esse aparente paradoxo, deve-se buscar uma 

explicação a partir de como o esquema geral da ordem jurídica se aplica aos diferentes níveis 

de existência.  

A lei civil é essencialmente indistinguível da lei eterna, uma vez que ambas são 

disposições racionais. As diferentes leis (eternas, naturais e humanas) consistem em uma única 

realidade que se aplica a diferentes planos de existência. A lei eterna revela o plano de Deus 

para toda a criação. A lei natural é a participação da lei eterna nos seres racionais. O direito 

positivo deriva logicamente do direito natural.  

Dessa forma, o Doutor Angélico deu à sua sistematização jurídica um forte senso de 

tradição e ousadia para definir a lei. Vale notar que o grande teólogo não atuou como teólogo, 

mas apenas como filósofo ao formular sua teoria jurídica. As leis da natureza concebidas pelos 

anjos são inteiramente naturais e nada têm a ver com a revelação. Em outro tratado da Suma 

Teológica, ele considerará a lei positiva divina, desenvolvendo-a em dez longas questões 

referentes à lei divina.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 O grande erro dos estudiosos é buscar no Tratado das Leis (S. Th., II-II, q. 90-97) a 

compreensão de Tomás de Aquino sobre o direito, haja vista que é no Tratado da Justiça (S. 

Th., II-II, q. 57 – 80) que se encontra objetivamente a reflexão sobre este, que é o objeto da 

justiça. Já na construção textual, o autor deseja apresentar a inseparabilidade desses do direito 

do agir jurídico. A Q. 57 busca trazer o direito como aquele que instaura e restaura a verdadeira 

‘igualdade’, que está expressa na natureza humana, nos intercâmbios, relações e ações humanas. 

A tendência na contemporaneidade é conceber o direito apenas como legitimação da justiça ou 

código de leis, porém faz-se necessário romper as barreiras do relativismo, a fim de que se 
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resgate a identidade mais profunda do direito, que é transformar a ideia de justiça em realidade 

humana.  

O ser humano é marcado pela racionalidade, a qual permite a deliberação justa sobre os 

atos, entretanto o contexto atual tem feito da maioria dos indivíduos, verdadeiro animais 

ignorantes. 

 

Uma das maiores fraquezas da sociedade moderna está no triste fenômeno de 

a justiça militar pela injustiça, do direito de oprimir ou descurar, neste terrível 

paradoxo da perversão mais radical das instituições e dos sistemas jurídicos e 

políticos. Tal é o grande desafio para a sociedade quando quer tomar o 

caminho da justiça rumo a uma ética humana universal. (JOSAPHAT. 2012, 

p. 583). 

 

 O direito está sendo utilizado para oprimir, para escravizar e para destruir civilizações, 

as quais não ouvem o impulso interior humano que se dirige para o bem. É necessário, portanto, 

fazer com que a justiça recupere o valor do seu verdadeiro objeto, o direito, livrando-o da 

corrupção e dos vícios de direcionam a alma humana para um caminho vazio e sem sentido. 

Deste modo, em um mundo tão conturbado a “justiça e a paz se abraçarão” (Sl 85, 11). 
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