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  Chama-se de jusnaturalismo ou direito natural o movimento de pensamento 

jurídico dos séculos XVII e XVIII e que exprime, no meio jurídico, a nova mentalidade que se 

desenvolveu por então, por efeito do incremento das ciências naturais. 

 Contexto. 

 As ciências naturais, as ciências físicas, como a fisica, a química, a biologia, observam a 

realidade e com base nela formulam enunciados que descrevem a existência dos fenômenos e a 

sua forma de atuar. Tais enunciados correspondem às leis naturais (como lei da gravidade, lei da 

expansão dos gases, leis do desenvolvimento dos tecidos humanos). A observação e a 

experimentação levam à conclusão de que a natureza é dotada de ordem própria, ou seja, os 

fenômenos naturais e humanos existem de modo determinado e fixo. Na natureza, há 

organização e funcionamento próprios dos fenômenos. O conjunto de leis naturais constitui a 

ciência (o conjunto de leis naturais que descreve os diferentes fenômenos chama-se de ordem; o 

conjunto de leis naturais em ação nos fenômenos, quando estes se verificam, chama-se de 

progresso  - ordem e progresso, lema positivista.). 

 A cosmovisão científica traduziu-se na convicção de haver um direito inerente à natureza 

humana, que a razão humana descobriria, ou seja, o direito resultaria do pensamento racional 

(aqui, racional significa puro, abstrato, não empírico). 

 Efeitos. 

 Tal cosmovisão jurídica suscitou consectários:  

 a) como teoria, o direito natural dissociou o direito da tradição romanista e passou a 

construi-lo a partir de conceitos gerais, como premissas de que se deduziam conceitos especiais 

(por exemplo: dado o conceito geral de propriedade, deduziam-se os de uso, venda, empréstimo, 

aluguel; dado o conceito geral de matrimônio, deduziam-se os de filiação legítima e ilegítima, de 

deveres conjugais, de parentescos); organizou-se o direito em sistema, em conjunto metódico de 

princípios e conceitos de que se extraem inferências na teoria e aplicações na prática (por 

exemplo: dado o princípio de pacta sunt servanda, inferia-se,na teoria a convicção de que os 

contratos obrigam contratante e contratado e aplicava-se, na prática, em ordem a que, uma vez 

assinado, o contratante poderia exigir que a outra parte cumprisse com a sua obrigação). 

 b) como prática, encontrava-se a solução dos casos na aplicação dos conceitos gerais e 

não mais na opinião majoritária dos doutores (recurso às autoridades); a solução não decorria da 

autoridade que se invocasse, porém da racionalidade com que se aplicava o conceito abstrato à 

espécie (espécie = caso concreto). 

 Secularização. 

 O direito natural moderno dissociou-se das fontes tradicionais (C.I.C., tradição 

romanista) e teológicas (Bíblia e teólogos). Ele secularizou-se: desenvolveu-se sem adotar como 

pressupostos a vontade do deus cristão nem o modelo mental do cristianismo, o que lhe 

possibilitou aos adeptos a formação de concepções laicas, inovadoramente. 



 Ainda que os primeiros jusnaturalistas fossem teólogos (Grócio, Altusius, Francisco 

Vitória, Domingos de Soto, Francisco Suarez, Gabriel Vasquez), a segunda geração de 

jusnaturalistas era laica (Tomás Hobbes, Samuel Pufendor, Cristiano Wolf) e negava valor de 

autoridade à Bíblia, negavam-lhe condição de expressão da vontade divina, de fonte de 

prescrições e de convicções; reputavam-na como literatura e não como revelação. (Note a 

persistência, no meio intelectual, da emancipação da razão humana, dos condicionamentos 

teológicos [religiosos = cristãos], dos comentadores por diante). 

 Doutrina. 

 1) Contrato social. Conceberam a doutrina do contrato social, não como dado histórico, 

porém como artifício lógico capaz de explicar a origem do direito e do Estado, ou seja, jamais 

houve, historica e realmente, as situações imaginárias correspondentes aos pactos de sociedade e 

de sujeição. Os próprios jusnaturalistas afirmavam o valor lógico e não a realidade histórica do 

contrato social. 

 Em eras primevas, teria havido o estado de natureza, em que os homens viviam em 

situação silvestre, semelhante à dos animais bravios, em hordas, com liberdades ilimitadas e 

desenfreadas. 

 Para poderem conviver, reuniram-se e celebraram, por consenso, o pacto de sociedade, 

acordo que criou o estado civil (por contraste com o estado de natureza), em que se limitava a 

liberdade de cada um, no interesse de todos. 

 Ao pacto de sociedade teria sucedido o pacto de sujeição, por que teriam instituído uma 

autoridade comum a todos e superior a todos, o Estado, como aparelho que visa a assegurar a 

cada um a satisfação dos seus direitos, sem que cada um prejudique os alheios. 

 Antes do contrato, havia liberdade desregrada, que ele limita: a liberdade que se perdeu, 

corresponde ao poder do Estado sobre os indivíduos; a liberdade que estes mantêm, corresponde-

lhes aos direitos  naturais, que pertenceriam aos indivíduos independentemente, antes e acima 

dos ordenamentos, ou seja, os direitos naturais existem por si sós, naturalmente, como dado da 

natureza e não como produto cultural, como constructo mental do homem. Caberia à razão 

humana, metafisicamente, atinar com eles, percebê-los, reconhecê-los mentalmente. 

 O contrato representa teoria da origem do poder, das fontes do direito (o Estado, autor e 

propiciador das normas, dos direitos civis. É teoria laica (por contraste com as fontes teológicas, 

em que o poder provém de deus.). 

 2) Direitos subjetivos.  Eles criam haver direitos inatos e inerentes ao ser humano, ou 

seja, com que ele nasce e que lhe pertencem devido à sua própria condição humana. Nasce-se 

com tais direitos; nasce-se com determinados direitos, peculiares da condição humana, como os 

direitos à vida, à liberdade, à propriedade e al. 

 O ordenamento (direito objetivo) resultava do contrato; os direitos subjetivos existiam 

antes de se criá-lo. 

 Os direitos subjetivos eram poderes de vontade que o ordenamento garantia. Poderes de 

vontade significa a vontade do sujeito mais o poder de exercê-la: querer mais poder. Quem quer 

e pode exercer o que quer, então, tem direito. Por exemplo: o direito de o credor cobrar a dívida 



(ele pode cobrar em juizo a dívida e quer fazê-lo); direito de o proprietário alugar a casa (ele quer 

alugá-la e pode fazê-lo). 

 3) Voluntarismo. O direito positivo decorre da vontade humana, na medida em que os 

indivíduos formulam-no segundo o teor que desejam conferir-lhe, consoante a sua vontade, que 

se origina no monarca ou no povo (por meio dos seus representantes). 

 4) Cientificização. Assim como as fórmulas da física exprimiam as verdades do mundo 

material, as regras jurídicas exprimiam as verdades da convivência. O direito enunciaria as 

verdades da convivência humana por meio de regras existentes por si próprias e imutáveis. O que 

delas derivasse corresponderia à verdade jurídica; o que delas divergisse, à falsidade. 

 Contributos. 

 O direito natural permitiu justificar todas as posições políticas, desde a soberania do rei (o 

rei é superior, em poder, a tudo e todos) à soberania do povo (o povo, como coletividade, é 

superior, em poder, ao rei e à nobreza); as liberdades do cidadão (as pessoas devem poder gozar 

de liberdades de opinião, de crítica, de deslocamento, de escolher profissão, de se auto-

determinarem), o despotismo do Estado (o Estado goza de autoridade total sobre as pessoas, que 

lhe devem obediência). 

 Ele emancipou o direito da teologia: secularização da teoria jurídica (modo de entender o 

direito) e da teoria da origem do poder (o poder origina-se do pacto social e não de deus). 

Emancipou o direito da tradição romana: interrompeu a tradição romanista (não se curava mais 

de entender o direito romano, como o haviam feito glosadores, comentadores e humanistas, 

porém sim de conceber inovadoramente, para além da herança romana.). 

 Ele renovou a mentalidae jurídica. Ele substituiu as métodos da exegese de textos e da 

arte de discutir pelo método do raciocínio abstrato e da dedução, dos raciocínios, de 

conseqüências, more geometrico, de modo matemático, como na matemática (dado A, então B; 

se a casa pertence a João, então ele pode vendê-la. O cidadão pode votar; Fuão é cidadão; logo, 

ele pode votar.) 

 A doutrina do direito natural entranhou-se nas declarações de independência dos E.U.A. 

(1776) e na declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1793). 

 Algumas autoridades do direito natural. 

 Hugo Grócio. Era holandês; morreu em 1645. Acha-se no Calendário Histórico de 

Augusto Comte. Segundo alguns, é o fundador do direito natural e do direito internacional 

público.  

 Em 1609 redigiu Mare liberum, motivado pelo apresamento da nau portuguesa S. 

Catarina, pelos holandeses. Ele advogava a liberdade dos mares e constestava a exclusividade 

portuguesa na carreira das Indias. 

 Concebeu um direito dos Estados, ou seja, das relações deles entre si, com base na 

teologia e no direito romano, bem assim nas fontes literárias da antigüidade, que lhe serviram de 

materiais de observação. 

 Segundo ele, o direito natural existiria mesmo se deus inexistisse, por ser racionalmente 

necessária, ou seja, ele decorre da razão, como da espontaneidade do homem para a vida social.  

 São regras do direito natural: abster-se dos bens alheios, restitui-los, reparar os danos que 

se comete a outrem. 



 Ocupou-se da propriedade, da declaração de vontade, do casamento. 

 

 Tomás Hobbes. Era inglês; morreu em 1679; acha-se no Calendário Histórico de A. 

Comte. 

 Redatou De cive e Leviathan , em que justifica a sujeição das igrejas aos governos, como 

forma de evitarem-se desordens que elas provocavam por pretenderem-se superiores aos 

governos e por induzirem às revoltas e à desobediência civil, aos ódios teológicos das seitas e 

mesmo ao regicídio. 

 Concebeu o estado de natureza como de conflito de todos contra todos, no que manifesta 

pessimismo antropológico, em que vê o homem como egoísta e maligno. Da hostilidade mútua e 

medo da morte os homens passaram diretamente para o pacto de sujeição, mercê da criação do 

Estado. 

 O Estado é a fonte única de direito, ou seja, concebeu o NORMATIVISMO, erroneamente 

chamado de POSITIVISMO JURÍDICO (o que induz à confusão com o legítimo detentor do 

substantivo , o Positivismo de A. Comte,que não é doutrina jurídica): o Estado monopoliza do 

poder de coerção,  ou seja, o poder de impor-se aos cidadãos e, por isto, a capacidade de ditar-

lhes normas; o direito são as ordens emitidas pelo Estado, ou seja, direito são comandos de 

origem no Estado. 

 O seu pensamento é anti-teológico e secular. Segundo o exame empreendido por A. 

Comte, da evolução histórica da Humanidade, ele foi o autor de princípios que formaram a 

mentalidade do século 18: a substituição da concepção de deus pela de natureza, o interesse 

pessoal como critério da vida pública e pessoal, a sujeição do espiritual ao temporal (das igrejas 

aos governos). 

 

 Samuel Pufendorf.  Era alemão; morreu em 1694. Escreveu Negócios suecos e Direito 

natural.  A sua obra é secular, destituída, de todo, de conteúdo teológico e sobrenatural; baseia-

se na observação da realidade humana, em que reconhece a socialitas (a sociabilidade do 

homem, a sua natural disposição para viver em sociedade) e a imbecilitas (dependência dos 

homens entre si). Disto, concebeu como deveres fundamentais os de não prejudicar ninguém, 

respeitar-se a todos, proteger-se o próximo. 

 A sua obra influenciou a parte geral dos códigos europeus. 

 

 Cristiano Wolf.  Era alemão; morreu em 1754. Para ele, o direito natural é a teoria das 

boas e das más ações; o bem e o mal provêm da realidade da vida e não dos ditames da religião 

(Bíblia, 10 mandamentos, ausência ou presença de fé, pecado). Os princípios do direito natural 

correspondem aos deveres do homem e do cidadão, fora de qualquer conotação teológica, ou  

seja, a moralidade não depende da religião; a moralidade e os valores podem exisitir fora da 

revelação bíblica. 

 Aplicava o método da demonstração matemática, em que de axiomas superiores deduzia 

conseqüências até os pormenores, o que serviu de método na elaboração do Código Civil alemão 

e orienta os juízes nas suas decisões, em que se aplicam conceitos e regras gerais a casos 

especiais. 

 Admitia como naturais os direitos à liberdade, à igualdade, à segurança, à legítima defesa, 

obrigatórios para o legislador na produção das leis e para os homens na sua vida.  

 O direito, em Wolf, é desvinculado da teologia (cristianismo), porém vinculado à moral e 

à política: o Estado e o direito devem servir ao incremento do ser humano, ou seja, ao seu 

melhoramento e à sua elevação. 



  

 

 

 

 

 


