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II CONGRESSO DE FILOSOFIA DO DIREITO PARA O MUNDO 
LATINO

DIREITO, RAZÕES E RACIONALIDADE

Apresentação

O mundo latino tem investido na construção de uma jusfilosofia que objetiva produzir 

epistemologias e referências conceituais a partir de contextos próprios, de modo a contribuir 

para a transformação das instituições jurídicas, políticas e sociais vigentes.

Com essa intenção, a iLatina, através do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade do Rio de Janeiro (PPGD-UFRJ), promoveu, em julho de 2018, na 

cidade do Rio de Janeiro, o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino.

O encontro contou com a presença de estudiosos da Filosofia do Direito de quase todos os 

países do chamado “mundo latino”, com o desafio de pensar, sob a perspectiva da Filosofia, 

problemas que desafiam as democracias atuais. Um dos eixos principais dessa discussão é o 

que se concentra no debate da racionalidade jurídica, cujas questões são exploradas pelos 

trabalhos desta coletânea.

Como a quantidade de trabalhos relativos ao grupo Direito, Razões e Racionalidade chegou à 

casa dos 40, a relatoria foi dividida entre Mariana Isern, professora adjunta de Filosofia do 

Direito da Universidad Nacional de Rosario e Diego Luna, professor adjunto de Filosofia do 

Direito e Direito Penal da Facultad de Derecho da Universidad de Buenos Aires. Por uma 

limitação editorial, nesta publicação serão apresentadas apenas as questões e conclusões 

levantadas pela relatora e pelo relator sobre os trabalhos aprovados para o congresso. As 

relatorias completas, no entanto, se encontram na íntegra no site do evento com as avaliações 

pontuais sobre cada um dos artigos apresentados.

Mariana apresenta o seu trabalho em três eixos. O primeiro diz respeito à falta de respostas 

adequadas para novos problemas. “Al incorporar fenómenos que antes no eran alcanzados 

por el Derecho, conforme a los paradigmas empleados, se requiere una nueva perspectiva 

(sea biocéntrica, inclusiva, multicultural, transdisciplinar, etc.). Algunos proponen caminos 

que se podrían recorrer, otros sugieren el rescate o reinterpretación de autores clásicos, o 

vuelven a las fuentes, en otros casos; en tanto que hay algunos que alertan sobre las vías 

inapropiadas para pensar esas alternativas.”. Aqui encontram-se reunidos os trabalhos de 



Diego Javier Duquelsky Gómez (Argentina), Jesús Vega López (Espanha), Maria Carolina 

Rodrigues Freitas (Brasil), Claudio Pedrosa Nunes (Brasil) e Juan Calvillo Hernandez 

(México).

Resumindo o que relata Mariana Isern, Diego Javier Duquelsky Gómez propõe a construção 

de um pensamento emancipatório radicalmente alternativo à racionalidade jurídica 

dominante. Jesús Vega López, sob uma perspectiva pós-posititisva procura reconstruir as 

demarcações do Direito valendo-se das noções de entorno, contorno e dintorno apresentadas 

por José Ortega y Gasset e Gustavo Bueno. Maria Carolina Rodrigues Freitas aborda 

obsolescência da teoria do direito moderno na pós-modernidade. Claudio Pedrosa Nunes 

trabalha temas do direito processual à luz da doutrina medieval-tomista. Juan Calvillo 

Hernandez procura demonstrar que a metafísica, fortemente criticada por Hans Kelsen, tem 

sido recuperada pelo positivismo jurídico.

Um segundo eixo traçado por Mariana Isern, na relatoria, é marcado pela busca de opções 

para se pensar e repensar alternativas aos paradigmas atuais do Direito, sob os parâmetros 

antropocêntrico e biocêntrico da dignidade e do bem viver. Aqui encontram-se os trabalhos 

de Wallace Antonio Dias Silva (Brasil), Maren Guimarães Taborda e Raquel Fabiana Lopes 

Sparemberger (Brasil), Zabalza Alexandre (França), Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da 

Costa (Brasil), Jesús Ignacio Delgado Rojas (Espanha) e Bruno Rabelo Coutinho Saraiva 

(Brasil).

Wallace Antonio Dias Silva estabelece uma alternativa integradora do bem viver latino-

americano, sob uma perspectiva biocêntrica, propondo o cooperativismo como via 

superadora do problema da precarização do trabalho. Maren Guimarães Taborda e Raquel 

Fabiana Lopes Sparemberger, juntas, empregam o conceito de Stammler de um direito 

objetivamente justo a um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro sobre 

demarcação de terras indígenas, de forma a indagarem se é tarefa da justiça levar a cabo um 

ideal e em que grau. Para Alexandre Zabalza, a Terra ficou muito tempo alijada do 

conhecimento filosófico e demorou muito tempo para que entidades não humanas fossem 

dotadas de personalidade jurídica. Com base na literatura de Saint Exupéry, mostra que 

domar a natureza não significa conquistá-la, mas “domesticar”, no sentido de criar vínculos. 

Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da Costa, no âmbito do “novo constitucionalismo latino-

americano”, procura substituir o modelo antropocêntrico constitucional pelo biocêntrico, da 

dignidade. Jesús Ignacio Delgado Rojas recupera as ideias kantianas de dignidade e 

autonomia para enfrentar problemas atuais. Bruno Rabelo Coutinho Saraiva discute o Direito 

Natural, com ênfase na centralidade do ser humano.



No terceiro e último eixo, o relevo encontra-se na argumentação, especialmente, a legislativa. 

Com uma dose de graça, Mariana Isern destaca dos trabalhos: “Los ciudadanos no dormirían 

pacificamente si supieran como se hacen las salchichas y las leyes.(...) Desde entonces, el 

sistema de producción de embutidos há evolucionado, siendo sometido (al menos en teoria) a 

estrictos estándares sanitários. La producción de leyes, por outra parte, sigue siendo llevada a 

cabo sin el método o la organización apropriados.”

Em torno da questão da racionalidade legislativa estão os trabalhos de Mariana Barbosa 

Cirne (Brasil) em coautoria com Tainá Junquilho (Brasil); de João Aurino de Melo Filho 

(Brasil); Francesco Ferraro (Itália); José Ribas Vieira em coautoria com Fernanda Lage 

Alves Dantes (Brasil) e o de José Eduardo Schuh (Brasil).

Mariana Barbosa Cirne e Tainá Junquilho percebem a crise legislativa como uma 

oportunidade dada ao jurista para aumentar a racionalidade no processo legislativo. Segundo 

João Aurino de Melo Filho, a Teoria do Direito falhou ao ignorar o processo legislativo. 

Francesco Ferraro, ao considerar que o legislador possui, na realidade, uma racionalidade 

limitada por fatores de ordem pessoal e institucional, explora os conceitos de sub-inclusão e 

sobre-inclusão de Nino e Nowak, passando por Wróblewski e Wittgenstein. José Ribas 

Vieira e Fernanda Lage Alves Dantes chamam a atenção para o diálogo entre as teorias 

jurídicas e as teorias sociológicas, no sentido de que o Direito pode servir de mecanismo para 

a transformação social. José Eduardo Schuh, segundo Mariana Isern, se propõe a comprovar 

a possibilidade do emprego de técnicas derivadas dos estudos da Economia do 

Comportamento na elaboração de normas legais, com o fim de aumentar a efetividade 

normativa e a eficácia social.

Com relação aos trabalhos sobre racionalidade judicial, a preocupação central está na 

formação jurídica dos encarregados de aplicar o Direito. Aqui se encontram os trabalhos de 

Zoraida García Castillo (Méxica), Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba (Equador), Eduardo 

Ribeiro Moreira (Brasil), Valeria Lopez Vela (México) e Silvia Zorzetto (Itália).

Zoraida García Castillo trata da validez e confiabilidade dos resultados das provas científicas 

no processo, assim como a responsabilidade epistêmica do julgador ao realizar inferências 

sobre os fatos. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba trabalha o tema da igualdade, a partir 

da proporcionalidade e da analogia. Eduardo Ribeiro Moreira defende o direito constitucional 

comparado como técnica de interpretação. Silvia Zorzetto sustenta que a “pretensão de 

correção” é uma característica interna da prática juridica e necessária à sua própria 

existência. Valeria Lopez Vela analisa a complexidade do conceito de dignidade a partir de 

sua aplicação pela Suprema Corte de Justiça do México.



Diego Luna, da Universidade de Buenos Aires, é o segundo relator do grupo “Direito, 

Razões e Racionalidade”. Dos 23 trabalhos que analisou, ele nos diz que:

“Un primer grupo de ponencias pone su atención en la racionalidad judicial, desde marcos 

teóricos que ponen el acento en los aspectos retóricos de la argumentación jurídica, el 

razonamiento silogístico, la creación judicial del derecho y un particular ejemplo, en este 

contexto, de decisiones contradictorias de tribunales superiores. Agrupo acá los trabajos de 

Elias Canal Freitas (Brasil), Pedro Parini Marques de Lima (Brasil), Maria Lucia de Paula 

Olivera (Brasil), Guillerme Gomes Vieira (Brasil) e João Paulo Rodrigues de Castro (Brasil). 

[…]

Otro conjunto de ponencias que aborda también el problema de la creación judicial del 

derecho, desde la perspectiva de la argumentación jurídica, pone el acento en las nociones de 

"derrotabilidad" y "derecho discutido" para dar cuenta de situaciones excepcionales para las 

reglas generales y el problema de su legitimidad, del control público de las decisiones, con 

una particular referencia al problema de los supuestos de aborto como ejemplo de situaciones 

semejantes. Reúno acá los trabajos de Claudia Roesler e Isaac Reis; Henrik Lopez Sterup; 

Mauricio Martins Reis y Alexandre Prevedello; Anizio Pires Gaviao Filho y Alexandre 

Prevedello; y Marcelo Fernández Peralta. […]

Un tercer conjunto de ponencias puede agruparse en torno de las perspectivas críticas que se 

ocupan en la teoría general y en la interpretación judicial del denominado giro decolonial, de 

los problemas de neoconstitucionalismo y el multiculturalismo e interculturalidad en la 

región latinoamericana, incluso desde perspectivas aparentemente disímiles como la 

hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Se reúnen ahora las ponencias de Diogo Bacha e 

Silva; María Nazareth Vasques Mota y Carla Thomas; Dulce Alejandra Camacho Ortiz y 

Rina Pazos. […]

En cuarto orden, pueden presentarse los trabajos que se estructuran en torno de las nociones 

de casos fáciles, difíciles y trágicos para presentar a partir de decisiones concretas de 

tribunales superiores o constitucionales de la región modos problemáticos del razonamiento 

judicial y los problemas de fundamentación que ellos conllevan cuando se acude a la 

denominada ponderación de principios y su difícil conciliación con la aplicación de reglas. 

Son las ponencias de Juan Bautista Etcheverry; Renato Rabbi-BaldiCabanillas y Renato do 

Espirito Santo Rodrigues y Claudia Toledo. […]

En un quinto grupo de ponencias reúno cuatro ponencias que recuperan autores clásicos que 

se enmarcan tanto históricamente, como epistemológicamente en el debate iusnaturalismo vs. 



iuspositivismo de mediados del siglo pasado (Ehrlich, Kelsen, Larenz, Radbruch) en el 

contexto de la segunda Guerra Mundial, el Régimen de la Alemania Nazi y el desafío 

epistemológico que supuso para la ciencia del derecho el juzgamiento de esos crímenes. 

Íntimamente relacionado con esa temática, dos ponencias se refieren al problema de la 

criminalización o la tolerancia de los denominados discursos de odio. Son los trabajos de 

José Raul Cubas Júnior y José Renato Gaziero Cella; Eduardo Javier Jourdan Markiewicz; 

Victor Medrado y Rafael Mello Ferreira y Marcelo Campos Galuppo. […]

Por último, un par de ponencias relativas a dos asuntos que vinculan política y derecho en el 

ámbito particular brasilero, aunque con repercusión regional y mundial: la discusión sobre la 

legitimidad y constitucionalidad del instituto del impeachment y el modelo de defensa 

pública gratuita, ambos contemplados en la Constitución de Brasil aunque con diversos 

recorridos y tradiciones históricas, políticas, jurídicas y filosóficas. Se trata de las ponencias 

de Margarida Maria Lacombe Camargo (Brasil) y Bernard dos Reis Alo (Brasil).”.

É com o objetivo de compartilhar o diálogo e promover o acesso às discussões da temática 

feitas durante o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino que apresentamos 

estes Anais. A coletânea reúne os trabalhos que nos ajudam a lançar novos olhares, sob a 

perspectiva da Filosofia e do Direito, para o debate contemporâneo.

Margarida Lacombe Camargo

Vinícius Sado Rodrigues

Organizadores



A CENTRALIDADE DO SER HUMANO SEUS VALORES PARA O DIREITO SOB 
UMA NOVA PERSPECTIVA

LA CENTRALIDAD DEL SER HUMANO SUS VALORES PARA EL DERECHO 
BAJO UNA NUEVA PERSPECTIVA

Bruno Rabelo Coutinho Saraiva

Resumo

Este trabalho científico abordou a centralidade do ser humano e dos seus valores para o 

direito. Demonstrou-se que o ser humano e seus valores devem ser o centro do direito, 

explicitando os motivos para tal. Além disso, objetivou-se demonstrar que as interpretações 

do humanismo, do sistema de leis naturais e dos valores destroem a centralidade do ser 

humano e que os valores objetivos individuais devem ser prestigiados em detrimento do 

demais. A ciência sem antítese não atinge seus objetivos e teorias mal interpretadas podem 

conduzia a filosófica para caminhos não-coerentes e irreais. Assim, essas incoerências 

filosóficas foram corrigidas com esta pesquisa bibliográfica, qualitativa e exploratória. 

Devemos devolver ao ser humano e seus valores a centralidade no direito. Retirando, 

portanto, o estado da indevida posição central e benevolente que obteve em decorrência da 

interpretação equivocada de várias teorias filosóficas. Devem ser aprimoradas as 

interpretações condizentes com a centralidade do indivíduo para o direito, para a sociedade e 

sobretudo para o estado.Com efeito, o ser humano é completo em si, necessitando de 

liberdade e propriedade, por serem inerentes à sua natureza e ao sistema de leis naturais, 

justificando a necessidade da centralidade do ser humano.

Palavras-chave: Centralidade, Valores, Leis naturais, Natureza do ser humano

Abstract/Resumen/Résumé

Este trabajo científico abordó la centralidad del ser humano y de sus valores para el derecho. 

Se demostró que el ser humano y sus valores deben ser el centro del derecho, explicitando los 

motivos para ello. Además, se objetivó demostrar que las interpretaciones del humanismo, 

del sistema de leyes naturales y de los valores destruyen la centralidad del ser humano y que 

los valores objetivos individuales deben ser prestigiosos en detrimento de los demás. La 

ciencia sin antítesis no alcanza sus objetivos y teorías mal interpretadas pueden conducir a la 

filosófica hacia caminos no coherentes e irreales. Así, esas incoherencias filosóficas fueron 

corregidas con esta investigación bibliográfica, cualitativa y exploratoria. Debemos devolver 

al ser humano y sus valores la centralidad en el derecho. Retirando, por lo tanto, el estado de 

la indebida posición central y benevolente que obtuvo como consecuencia de la 

interpretación equivocada de varias teorías filosóficas. Se deben perfeccionar las 

interpretaciones concordantes con la centralidad del individuo para el derecho, para la 

sociedad y sobre todo para el estado. En efecto, el ser humano es completo en sí, necesitando 

29



de libertad y propiedad, por ser inherentes a su naturaleza y al sistema de leyes naturales, 

justificando la necesidad de la centralidad del ser humano.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Centralización, Valores, Leyes naturales, Naturaleza 
del ser humano
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1. INTRODUÇÃO 

 

Filosofia significa amor pela sabedoria, diferente do que se pensa, não é só a atitude de pensar, 

mas se manifesta pelo pensamento. Sua essência é o amor pela verdade e não se contenta com 

respostas, busca a essência do conhecimento sobre o objeto investigado. 

A Filosofia é dinâmica, modificando-se de acordo com a necessidade da sociedade a qual está 

inserida (como pretende-se estudar no segundo congresso da iLatina). A realização do objetivo da 

filosofia deve suscitar perguntas, o porquê dos seus objetos de estudo. O ser humano se enriquece 

com o contato entre as diferenças uns dos outros, igualando os pensamentos. 

Como se sabe, o direito existe onde quer que exista a sociedade. Isso porque a sociedade é 

necessária à perpetuação da espécie, e que a vida depende do conviver social. Esta convivência 

poderia dar-se sem regulamentação, sem intervenção do Estado, devido à própria essência do ser 

humano que é de auto organizar-se. Contudo, o Direito existe, é coercitivo e, com isso, absoluta a 

importância do estudo do direito e da filosofia, no sentido de uma investigação filosófica em busca 

da realidade jurídica. 

A filosofia do Direito parte de princípios pré-estabelecidos para indagar o conhecimento do 

Direito, o que levará a um conhecimento mais profundo e crítico de como se interpreta e aplica as 

normas jurídicas, questionando, sobretudo, os fundamentos remotos que justificam até a própria 

existência do Direito. 

Com efeito, centralidade, no sentido pretendido neste trabalho, significa a fundamentalidade, 

a primordialidade. Que o quem está no centro é essencial a determinada atividade, que está no âmago 

de algo. Que deve ser pensado e tratado com primazia sobre os demais, considerando suas 

características, anseios, escolhas, racionalidade e os demais atributos. Dito de outro modo, a 

centralidade do ser humano e seus valores para o direito significa que o indivíduo deverá estar no 

âmago do direito. Antes qualquer outro interesse ou objetivo, deve ser pensado no ser humano, com 

todas as suas necessidades e natureza, além do sistema de leis naturais.1 

Com fito de prestigiar a centralidade do ser humano, vislumbrou-se a necessidade de 

congregar o humanismo filosófico, especialmente o de Tomás de Aquino, por ser um expoente 

prestigiado e muito estudado, com outras teorias filosófica e da ação humana. Nesse sentido, deve ser 

lembrado que teoria alguma sem contraponto é produtiva cientificamente. A ciência e feita de tese, 

                                                           
1 O dicionário Houaiss de Língua portuguesa foi consultado para balizar o significado de centralidade. (HOUAISS, 

Instituto Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. Edição 

eletrônico) 
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antítese e síntese. Dessa forma, esse trabalho contribui principalmente nesse sentido para a ciência. 

Com efeito, o ser humano e seus valores devem estar no centro do ordenamento jurídico. 

Porém, teorias filosóficas que fundamentam essa afirmativa são interpretadas em um sentido estatista 

e incorreto. Por isso, uma nova interpretação mais condizente com o real sentido das teorias 

filosóficas e com a natureza do ser humano. 

Nesse sentido, as leis da natureza também foram, consoante escrito, interpretadas do modo 

estatista e incoerente, centralizando o estado ao invés de centralizar o indivíduo. Além disso, os 

valores foram analisados subjetivamente. Portando, esses problemas devem ser urgentemente 

resolvidos. 

Buscando-se essa solução, resolveu-se demonstrar que o ser humano e seus valores devem 

encontrar-se no centro do direito, explicitando os motivos pelo quais o ser humano e seus valores 

devem ser centro do direito; demonstrando que as interpretações do humanismo, do sistema de leis 

naturais e dos valores destroem a centralidade do ser humano para o direito e afirmando que valores 

objetivos individuais devem ser prestigiados em detrimento do demais. 

Com efeito, esta pesquisa foi dedica a reconstruir conceitos, formando novos termos teóricos, 

criando apenas as condições para possa ser modificada a realidade científica, sendo a realidade prática 

objetivo secundário. Nesse sentido, a pesquisa exploratória e qualitativa, neste trabalho, cumpre sua 

função de deixar explícito os objetos com atenção às suas características subjetivas; sendo a 

bibliografia a fonte de informações. 

Há, neste trabalho, apenas dois tópicos centrais. O primeiro contextualiza e expõem os pontos 

considerados relevantes para a centralidade do ser humano para o direito. Nesse contexto, passa-se 

pelas teorias de Tomás de Aquino e pelo humanismo filosófico. Analisa-se o sistema das leis naturais 

e características naturais do ser humano.  

Além dessas características, no segundo tópico, passa-se pela criação, importância, escala e 

forma de análise dos valores do ser humano. E, ademais, trata-se das violações à natureza do ser 

humano consubstanciadas nas restrições à liberdade e a propriedade do ser humano. Assim, no tópico 

que se segue trata-se da centralidade do ser humano para o direito. 

 

2. A CENTRALIDADE DO SER HUMANO PARA O DIREITO 

 

Tomás de Aquino toma como horizonte de sua visão do ser humano o teocentrismo, dando ao 

homem o que lhe pertence e a Deus o que é de Deus. Na visão de Santo Tomás o homem é visto como 
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um todo completo não sendo possível a divisão de Alma e corpo, inteligência e vontade.2 Essa 

completude pode, por si, justificar a necessidade de propriedade e liberdade, pois, é dotado de 

inteligência e vontade. 

Para Tomás o homem é um espirito encarnado, o menor da hierarquia dos espíritos. Tomás 

tem que, o corpo não é prisão da Alma, mas, uma matéria que forma a Alma. É a potência que a Alma 

tem para viver, sexualidade, ocupa lugar no espaço, no tempo, constrói, casa, etc. Tomás considera o 

corpo tão importante para a Alma ao ponto que, sem corpo ela não é pessoa. Com relação ao intelecto 

ele sustenta que é uma faculdade que todo ser humano tem e exerce por conta própria.3 Da mesma 

forma, o ser humano exerce por conta própria suas vontades e atitudes, sendo essa individualidade, 

por ilação, essencial e indissociável do ser humano.  

Com efeito, por humanismo entendemos que é um grande movimento espiritual que começou 

no século XV com alguns pesadores como Ficino, Pico, Maquiavel, etc. As características do 

humanismo derivam-se de uma concepção altamente positivada do homem e da cultura clássica 

greco-romana. O humanismo esforça-se para destacar a dignidade do espirito do ser humano.4 

Santo Tomás com sua notável capacidade filosófica construiu suas obras humanísticas em 

bases culturais aristotélicas e especulações filosóficas. Tendo o teocentrismo como horizonte, o 

humanismo de Tomás é moderado. Comparando Agostinho e Tomás o humanismo de Tomás é 

corajoso, sem medo de concessões à natureza humana.5 Natureza esta que congrega o intelecto e a 

iminente necessidade de ações individuais e autônomas, tais com as de liberdade e propriedade. 

O humanismo de Tomás é demostrado em sua filosofia e teologia, quando confere a essas 

ciências como principais e totalmente disponíveis ao homem, cada uma em seu campo de 

conhecimento e métodos distintos.6 

Com efeito, discute-se sobre a ordem sistemática das leis naturais e a religião, entendida esta 

como Deus. Procura-se desvendar se esta ordem foi ou não criada por Deus. Porém, “Se a convicção 

em uma ordem sistemática de leis naturais sujeitas a ser descoberta pela razão humana é antirreligiosa 

per se, então São Tomás e os últimos escolásticos também eram antirreligiosos, assim como o jurista 

Hugo Grotius, devoto protestante. ”7 Cumpre aduzir que São Tomás não foi antirreligioso. Dessa 

forma, Murray deixa implícito que debater a ordem sistemática das leis naturais não implica 

necessariamente no debate sobre Deus ou religião, ou seja, pode-se discutir sobre a ordem das leis 

                                                           
2 MONDIN, Battista. O Humanismo Filosófico de Tomás de Aquino. São Paulo: Edusc, 1998. 
3 MONDIN, Battista. O Humanismo Filosófico de Tomás de Aquino. São Paulo: Edusc, 1998. 
4 MONDIN, Battista. O Humanismo Filosófico de Tomás de Aquino. São Paulo: Edusc, 1998. 
5 MONDIN, Battista. O Humanismo Filosófico de Tomás de Aquino. São Paulo: Edusc, 1998. 
6 MONDIN, Battista. O Humanismo Filosófico de Tomás de Aquino. São Paulo: Edusc, 1998. 
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naturais sem discutir se foi Deus, ou não, quem as criou. 

Murray diz que “a afirmação de uma lei natural absolutamente independente da questão da 

existência de Deus havia sido sustentada por São Tomás de Aquino de um modo mais implícito que 

explícito [...].”8 Nesse sentido, o autor diz que implicitamente São Tomás corrobora com ele no que 

concerne a independência entre as leis naturais e Deus. 

Com efeito, a alma, a natureza humana e a própria centralidade do ser humano para o Direito 

devem ser filosofadas sob outra perspectiva. Essa outra perspectiva considera que o maior defeito da 

lei natural, inclusive em São Tomás, é: “ter sido profundamente estatista em lugar de individualista. 

”9 

Essa interpretação distorcida, destaque-se, tem apresentado o estado em Tomás como algo 

perfeito e acabado. Como a “sociedade perfeita por que é a reunião de muitos para fazer algo em 

comum. É sociedade perfeita por que tem um fim próprio e os meios necessários para realizá-lo, 

permitindo aos cidadãos ter tudo o que precisam para viver. ”10 

Todavia, comentando D’Entrèves, Murray diz que as leis naturais são tão éticas quanto as 

físicas o são e o meio para compreende-las não é a fé, mas a razão.11 De fato, não havendo a 

necessidade de vincular as leis naturais a Deus, por consequência disto, podem ser compreendidas e 

estudas por meio da razão. Fato que, dada esta desvinculação, não impede a compreensão por meio 

da fé. 

Com efeito, “a ética da lei natural determina que, para todas as coisas vivas, o ‘bem’ é a 

realização de o que é melhor para aquele tipo de criatura; o ‘bem’ é, portanto, relativo à natureza da 

criatura em questão. ”12 Dessa forma, racionalmente, a lei da natureza determina que o bem para o 

ser humano é o ético, é o melhor para si mesmo. Além disso, “a lei natural, então, elucida o que é 

melhor para o homem — os fins mais harmoniosos com sua natureza, e que mais tendem a satisfazê-

la. ”13 Assim, há algo inerente ao ser humano, vem das leis naturais e é ético em si mesmo, pois, é o 

melhor e o ‘bem’ para o ser humano. Este fato foi abandonado pelas interpretações distorcidas do 

humanismo. 

Voltando ao ponto de ter sido esta teoria extremamente estatista, Murray aduz, também, que 
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“esta teoria da lei natural ‘clássica’ identificou no estado o centro das ações boas e virtuosas, e 

manteve os indivíduos rigorosamente subordinados à ação estatal. ”14 Reforçando esse tópico, para 

uma correta interpretação, deve-se deixar bem claro que em vez do estado, o ser humano deverá estar 

centralizado nas ações boas e virtuosas, sem subordinação ao estado. 

Com efeito, em decorrência dessa centralidade do ser humano, direitos provenientes disto 

serão revisitados com a importância devida. Essa afirmativa fundamenta-se na “[...] miríade de 

teóricos de direitos naturais pós-Locke e pós-Levellers deixou clara sua visão de que estes direitos 

são provenientes da natureza do homem e do mundo à sua volta [...]. ”15 Dessa forma, a liberdade e a 

propriedade são direitos decorrentes do próprio sistema de leis naturais, da natureza humana (por todo 

o exposto).  

Esses direitos referem-se aos três elementos básicos da vida do ser humano, a vida, a liberdade 

e a propriedade. Complementam-se e não podem existir um sem os outros.16 Consubstanciam, dessa 

forma, a centralidade do ser humano para o direito. Em consequência, não havendo primazia para os 

direitos (vida, liberdade e propriedade) que consubstanciam os elementos básicos da vida do ser 

humano, da sua natureza humana, das leis naturais e do humanismo, especialmente em Tomás, não 

haverá centralidade do ser humano para o direito. 

Além disso, ainda que se mencione o direito coletivo para centralizar o estado no direito, 

aquele tem sua razão de ser, sua origem e sua legitimidade no próprio direito individual. A força 

coletiva não pode buscar nada além de defender o individual.17 Se assim não for, o sistema jurídico 

na sua totalidade estará em forte contradição, pois, o ser humano não estará no centro do direito, mas 

a coletividade, que, por fim, é o próprio estado. 

A importância, até a indispensabilidade do ser humano no centro do direto dar-se, sobretudo, 

pela ineficiência estatal. O que se critica neste trabalho é a interpretação distorcida que se deu sobre 

o que seria o ser humano no centro do direito, como já exposto. O estado, porém, foi levado, à força, 

ao centro do direito. Indo, por todo o exposto, de encontro a teoria filosófica exposta acima. 

Com efeito, Calvino pondera que “o mundo foi originalmente criado para este propósito, que 

todas as partes dele se destinem à felicidade do homem como seu grande objeto”18. Ver-se, portanto, 

que Calvino, ressalvadas as peculiaridades da sua teoria, concorda com a centralidade do ser humano 

para o direito, pois, todas as partes do mundo devem ser direcionadas ao indivíduo. 

Contudo, o próprio conceito de ser humano há sido deturpado modernamente. “Nunca tanta 
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preocupación por el hombre como ahora y nunca tanta destrucción como ahora del verdadero 

concepto de hombre. ”19 Ver-se, desse modo, que o próprio ser humano, para a filosofia, está sendo 

compreendido de forma diversa. Portanto, “una vez más, la vuelta a Santo Tomás de Aquino se hace 

necesaria. ”20 

Por fim, na busca por trazer de volta o ser humano ao centro do direito insta fazer um adendo 

sobre a sociabilidade humana defendida por Tomás de Aquino, que diz:  

 

Ora, quem domina um homem livre dirige–o para o bem próprio deste, ou para o bem comum. 

E tal domínio de um homem sobre outro existiria, no estado de inocência, por duas razões. – 

Primeira, porque sendo o homem animal naturalmente social, os homens, no estado de 

inocência, viveriam socialmente. Ora, não podia haver vida social de muitos, sem que 

presidisse alguém, que os dirigisse para o bem comum. Pois, muitos tendem para a 

multiplicidade e um, para a unidade. Por onde, como diz o Filósofo, quando muitos se 

ordenam para um fim, sempre existe um principal e dirigente. (Grifo nosso)21 

 

Deve-se destacar alguns pontos da citação acima. Tomás destaca o homem como um animal 

naturalmente social, ou seja, está na natureza humana o convívio e a necessidade de interagir, 

inclusive no estado de inocência. Há, segundo Tomás, a necessidade de um líder, principal e dirigente, 

nas palavras acima. Essas afirmações, porém, foram, assim como o humanismo, interpretadas de 

forma distorcida. Interpretou-se como a necessidade da existência do estado e de políticos. 

Todavia, os seres humanos não necessitam de um presidente, de um ditador ou de político 

qualquer que seja. Os seres humanos, ou seja, os animais naturalmente sociais, possuem a capacidade 

de auto-organização “[...] isto é, a capacidade das pessoas de se organizarem voluntariamente por 

meio do comércio e do respeito mútuo [...]”22. Isto corrobora com o defendido sobre a natureza 

humana e sobre as leis naturais. 

Nesse sentido, “A vida moderna se tornou tão imbuída dessas pequenas esferas de 

administração — esferas de administração nascidas da liberdade —, que ela se assemelha em muitos 

aspectos a comunidades sociais anárquicas. ”23 Essas pequenas esferas de administração é que 

consubstanciam a filosofia de Tomás, quando diz que o homem é naturalmente social e que tende a 
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escolher um diretor, um líder.  

Desse modo, tanto o sistema de leis naturais como a sociabilidade humana foram interpretadas 

incorretamente. Acima foram apresentados os motivos dessa incorreção e a interpretação correta. Em 

Tomás não há muito os termos ‘valor’ e ‘cultura’, por isso, doravante abandona-se um pouco essa 

filosofia e passa-se a estudar aspectos relacionados a centralidade dos valores humanos para o direito. 

 

3. A CENTRALIDADE DOS VALORES PARA O DIREITO 

 

Com efeito, insta, antes de adentar aos valores humanos, salientar que os valores, como 

exposto abaixo, pautam a produção cultural humana. Portando, um breve discurso sobre a cultura no 

direito faz-se necessária. 

Dessa forma, não se pode perder de vista o direito como produto da cultura humana, que, por 

conseguinte, pauta-se pelos valores humanos. Desse modo, o direito não pode ser estudado somente 

como técnica, deve ser vislumbrado como um produto da cultura.24 

O que se vê, é que toda sociedade é produtora de cultura, consequentemente do direito. Esse 

direito não se resume ao direito positivo, faz parte e é um produto da cultura, é um instrumento de 

justiça. “Esse instrumento é o ‘direito’ como produto cultural, como construção social de valor”.25 

Nesse contexto, o que são os valores? Valores são atribuições que fazemos sobre algo, como 

bom ou mau, feio ou bonito, partindo de princípios intrínsecos no homem não de forma ontológica, 

mas, expressas nas coisas valiosas.26 Em síntese, valor pode ser definido como a importância atribuída 

a algo.27 Conforme Miguel Reale:  

 
Os valores não são uma realidade ideal que o homem contempla como se fosse um modelo 

definitivo, ou que só possa realizar de maneira indireta, como quem faz uma cópia. Os 

valores são, ao contrário, algo que o homem realiza em sua própria experiência e que vai 

assumindo expressões diversas e exemplares, através do tempo.28 

 

Observe-se que os valores humanos vão assumindo diversas expressões. Por ilação, essas 
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expressões podem ser as mais diversas formas, em manifestações, nos votos, em opiniões, dessa 

forma, não podem ser esquecidas pelo direito, levando-as, juntamente com os valores, ao centro do 

direito. Esses valores podem ser subjetivos – são valores individuais ao homem, internos, pessoais. 

Podem ser objetivos – valores externos ao homem, geral.29 

 

[...] o valor, no sentido da avaliação ou utilidade, é puramente subjetivo, e determinado por 

cada indivíduo. Este procedimento é perfeitamente apropriado para a ciência formal da 

praxeologia, ou para a teoria econômica, mas não necessariamente para todos os demais 

campos. Pois para a ética da lei natural, os fins são bons ou ruins para o homem em graus 

diversos; o valor é objetivo — determinado pela lei natural do ser humano, e aqui ‘felicidade’ 

para o homem é entendida em seu sentido racional, ou seja, levando em conta seu teor.”30 

 

Neste ponto, encontram-se a filosofia do sistema de leis naturais, que deve levar o ser humano 

para o centro do direito, e a filosofia dos valores, que deve levar os valores humanos, com os seres 

humanos, para o centro do direito. Os valores decorrentes do sistema de leis da natureza são objetivos, 

ou seja, externos ao homem, são gerais, validos para todos. 

Pode-se, desse modo, considerar a liberdade e a propriedade como valores objetivos, pois, 

como já dito, decorrem da lei natural do ser humano. São, portanto, gerais e validos para todos, não 

havendo justificativa para mitigação desses valores pelo estado ou por outro ser humano. Agindo 

assim, prestigiando os valores dos serem humanos, tanto os valores como os seres humanos estarão 

sendo levados ao cento do direito. 

Quando estudamos o problema dos valores, vemos que o homem não é um ser completamente 

submisso a natureza e ao já construído. O homem é o único ser que pode inovar, trazendo um 

acréscimo a natureza. O ser humano é um ser que tem poder nomotético – um poder de criar valores. 

Ele não existe casualmente, ele tem um sentido na sua existência.31 

Nesse sentido, o ser humano não possui instintos automáticos, ele aprende sobre si e sobre 

mundo onde vive, racionalizando essas informações na mente, escolhendo, dessa forma, seus valores 

e compreendendo a causa e consequências. Isso leva o ser humano a agir intencionalmente, inclusive 

elegendo e criando seus valores.32 

Ainda com a capacidade de criar valores, não se considera a capacidade de criação de valores 

contra a própria natureza. Agindo assim, o homem estaria criando valores que vão de encontro a si 

mesmo e às suas próprias leis naturais. Tal capacidade entende-se não ser admissível no poder 
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nomotético do ser humano. 

Quando estudamos o problema do homem em seus valores, toda Ontologia se resolve em 

Axiologia. Como só o homem tem sentido de existência, só ele tem capacidade de valorar e, o 

problema da valoração está na espiritualidade do homem.33 Nas palavras de Reale, “só o homem é 

um ser que inova, e é por isso que somente ele é capaz de valorar. No fundo, chegaremos à conclusão 

de que o problema do valor se reduz à própria espiritualidade humana. ”34 

O psicólogo pode dar instruções como se desenvolvem as experiências axiológicas, mas o 

filósofo é quem vai integrar e explicar a ordem axiológica e sua fonte. A valoração é intrínseca do 

espirito do homem, este se projeta sobre a natureza e integra o processo.35 

Com efeito, Reale reconhece que a liberdade é intrínseca ao ser humano e que somente sendo 

livre há a manifestação do poder nomotético, ou seja, a criação de valores.36 Assim, restringindo a 

liberdade do ser humano, como pretendem as interpretações distorcidas mencionadas acima, 

restringem a capacidade intrínseca do ser humano de criar seus valores e de inovar. 

Nesse sentido, dada suas capacidades psíquicas, de pensar, agir intencionalmente, eleger e 

ranquear valores, tudo isso apenas como indivíduo, o ser humano tem a necessidade vital de liberdade, 

especialmente de aprender, desenvolver faculdades e valores. Tudo isso é necessário a natureza do 

ser humano; interferir nesse processo é violar a própria natureza, pois, viola a lei natural das 

necessidades humanas.37 Portanto, a centralidade do ser humano para o direito é liberdade de eleger 

seus valores, tomas suas decisões, quaisquer que sejam, sem a interferência, leia-se violação, de 

outros indivíduos, da sociedade ou do estado. 

Nesse sentido, importa dizer que o único meio hábil há extrair todo o potencial humano para 

criar e viver valores é a liberdade. Como diz Frédéric, “[...] é sob a lei da justiça, sob o reinado do 

direito, sob a influência da liberdade, da segurança, da estabilidade e da responsabilidade que cada 

pessoa haverá de atingir seu pleno valor e a verdadeira dignidade de seu ser.”38 

Esclareça-se, contudo, que os valores humanos subjetivos não devem ser usados para 

julgamentos de fatos sociais e fatos praticados por outros seres humanos. Os valores devem ser 
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estudados, como se pretende aqui, objetivamente.39 

Com efeito, dentre os valores humanos há os mais importantes, formando uma verdadeira 

escala de valores, por assim dizer. Nesse sentido, quando o ser humano tem opções para fazer, ou 

valores para dá prioridade, os demais são oferecidos à sua escolha. Desse modo, nada do valorado 

pelo ser humano fica fora da escala de preferência.40 Mises aduz que “os meios são valorados de 

forma derivativa, segundo sua utilidade e contribuição para alcançar o objetivo final. ”41 

Nesse contexto, as coisas, os fatos, não têm valor em si, somente têm o valor que os seres 

humanos atribuem àqueles. Com efeito, seguindo o valor dado a cada coisa ou conduta, o ser humano 

organiza-se para priorizar os valores maiores, ou seja, o fato ou coisa à qual ele atribui mais 

importância, dentro da sua escala. Por consequência, quanto maior o valor atribuído a algo, mais 

importante é a necessidade, inclusive espiritual, atendida por esse valor. Assim, deixa de atender 

necessidades menos importantes.42 Dessa forma, o ser humano institui seus valores como o centro de 

si, e, como os indivíduos devem ser o centro do direito, os valores são centralizados. 

Ademais, várias outras abordagens sobre a escala de valores foram elaboradas, mas não 

analisam objetivamente os valores.43 Dessa forma, analisou-se a filosofia voltada para o ser humano 

e para seus valores. No último tópico, cabe apenas tecer as considerações finais sobre o tema. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano é alvo de vários estudos filosóficos e ciências. Muitos destes, porém, como as 

citadas acima, são interpretadas de forma não-adequada, removendo o ser humano (individuo) e seus 

valores do centro, ou seja, do núcleo de importância, de essencialidade e de atenção do direito. 

Quando o ser humano, doravante denominado de indivíduo, perde a centralidade, outros atores 

ocupam esse espaço, levando, por consequência, a mais distorções no sistema jurídico e estatal em 

sua totalidade. 

O indivíduo é um todo, completo. Essa completude esteia todos os resultados obtidos, 

inclusive a necessidade premente de liberdade e de propriedade do indivíduo, devendo-se atenção 

especial para a criação e eleição de valores. Liberdade individual essencial a natureza do indivíduo, 
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que lhe permite raciocinar por conta própria. 

As leis naturais, assim como os valores, devem ser observadas e estudadas objetivamente, sem 

valorações de ordem subjetiva. Por esse motivo, também, não importa para este debate a questão da 

existência de Deus, se Deus criou o sistema das leis naturais, dentre outros. Nesse sentido, basta 

aduzir que a própria natureza do indivíduo exige que este tenha liberdade e propriedade, e que, 

objetivamente, violar isto é violar o próprio indivíduo, por menor que seja a intensidade da violação. 

Dessa forma, o maior defeito das leis naturais e da filosofia dos valores é serem interpretadas 

centralizando o estado (estatista) e valorações subjetivas. Desconsiderando o indivíduo como livre e 

autônomo e com raciocínio suficiente para eleger seus próprios valores. Essas interpretações não 

podem ser desenvolvidas sem um contraponto científico. 

Sobretudo sobre os valores, o ético, o valor mais importante, é o que o indivíduo escolheu 

para si. Não é o escolhido por políticos, pelo governo, pela sociedade ou pelo estado. Pois, isto provem 

diretamente da natureza do indivíduo e do sistema de leis naturais. 

Assim como a liberdade e a vida, a propriedade faz parte dos três elementos inerentes a 

natureza do indivíduo. Não podem se dissociados sem que haja quebra na natureza individual. 

Os valores, no que lhes concerne, são atribuições ou a importância que damos a algo, a 

alguém, a um fato ou comportamento. Assumem diversas formas de expressão. A necessidade, por 

exemplo, de liberdade e de propriedade são manifestações de valores ligadas a natureza do indivíduo 

e ao sistema de leis naturais. No sentido objetivo, os valores são decorrentes das leis da natureza e 

válidos para todos os indivíduos; apenas este, não os subjetivos, devem usados para valorar fatos, 

condutas ou objetos. 

Com efeito, somente prestigiando os valores da liberdade e da propriedade o indivíduo irá 

expressar sua capacidade de criação de valores e, sobretudo, a de inovação, capacidade intrínseca ao 

ser humano. Diga-se mais uma vez, violar isto é violar a natureza e o indivíduo. 

Todos os valores não podem ser atingidos ao mesmo tempo. O indivíduo elege os que pretende 

atingir primeiro, segundo o nível de importância e de necessidade que atribui a este. Os menos 

importantes são postergados. 

Complementando, por se omitir com relação a isto, as interpretações mais estudadas do 

humanismo e dos valores individuais tornam-se incoerentes com o sistema de leis naturais, com a 

natureza do indivíduo. Assim, restringindo a liberdade do ser humano, como pretendem as 

interpretações distorcidas mencionadas acima, restringem a capacidade intrínseca do ser humano de 

criar seus valores, retirando a própria capacidade do indivíduo de inovar. Dessa forma, decentralizam 

o indivíduo, ou seja, deixam de ser o centro do direito. 
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Ademais, o indivíduo é completo, necessitando de liberdade e propriedade, por serem 

inerentes à sua natureza. Esse fato, sem dúvida, já justifica a necessidade da centralidade do indivíduo 

para o direito. Diante disso, devem ser retomadas as interpretações condizentes com a centralidade 

do indivíduo para o direito, para a sociedade e sobretudo para o estado. Ademais, por todo o escrito, 

o indivíduo e seu valores devem ser o centro do direito, da sociedade, do estado. 
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