
1 Lei e Justiça

"
Muitos gregos, incluindo os grandes trágicos e alguns filósofos pré-socráticos, consideraram a 
justiça em um sentido muito geral, algo é justo quando sua existência não interfere com a ordem  a 
qual pertence. Neste sentido, a justiça é muito similar à ordem ou à medida. O  que cada coisa 
ocupe seu lugar no universo é justo. Quando não ocorre assim, quando uma coisa usurpa o lugar  
de outra, quando não se confina a ser o que se é, quando existe alguma demasia ou excesso, υβρις 
, se produz uma injustiça. Cumpre-se a justiça só quando se restaura a ordem originária, quando se 
corrige, e castiga, a desmesura.  [...] Tem sido comum dist inguir entre a lei divina e a lei natural e 
tem havido diversidade de opiniões a respeito da relação entre estes dois tipos de leis. [...] 
Distingue-se também entre lei natural e lei positiva. Esta última é a lei, ou série de leis, que regem 
uma sociedade,  ou que uma sociedade adota em sua estrutura jurídica. Grocio mantém que se a 
justiça está fundada na lei natural, as leis positivas são justas somente na medida em que se 
conformam com aquela lei.

"
Fonte: Diccionario de Filosofia José Ferrater Mora, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1988.

O Julgamento de Sócrates



  -------------------------- Lei e Justiça---------------------- 

"
No primeiro dos dez livros da República, Platão examina e critica, diversas concepções de justiça. 
Prontamente considera inaceitável conceber que a justiça é o restabelecimento por quaisquer meios 
— incluindo meios violentos — de algum desequilíbrio produzido por um excesso. A justiça não é 

Antiguidade
Platão ( 429–347 a. C.)

A República 

— incluindo meios violentos — de algum desequilíbrio produzido por um excesso. A justiça não é 
mera compensação de danos.Platão não admite tampouco que a justiça consista em fazer bem aos 
amigos e dano aos inimigos. Em particular, Platão se opõe à concepção do sofista Trasímaco, o qual 
afirmava que o que se chama <<justiça>> é um modo de servir aos próprios interesses, que são os 
interesses daquele que tem, ou daqueles que têm, o poder. Os poderosos são os fortes; estes falam 
de justiça, porém, em rigor, querem reaf irmar, e justificar, seu domínio sobre os demais membros da 
comunidade. Em suma: a justiça é um encobrimento de interesses particulares daí a definição por 
Trasímaco da justiça como <<o interesse do mais forte (ou poderoso)>>(330A). Em 338a Trasímaco 
dá outra definição que é

" A justiça não é outra coisa senão a conveniencia do mais forte [...] Uma vez promulgadas essas leis, 
fazem saber que é justo para os governos aquilo que lhes convém, e castigam os transgressores, a título de 
que violaram a lei e cometeram uma injustiça. Aqui tens, meu excelnte amigo, aquilo que eu quero dizer, ao 
afirmar que há um só modelo de juitiça em todos os estados, o que convém aos poderes consti tuídos. Ora, 
estes é que detem a força. de onde resul ta, para quem pensar corretamente, que a justiça é a mesma em toda 
a parte: a conveniencia do mais forte."  

Em 343a Trasimaco faz uma grande explanação para mostrar  que 

"a injustiça, quando chega a um certo ponto, é mais potente, mais livre e mais despótica do que a 
justiça, e, como eu dizia a principio, a vangtagem do mais forte é a justiça, ao passo que injustiça é qualuqer 
coisa de útil a uma pessoa e de vantajoso." 

" 
Fontes: 
Diccionario de Filosofia José Ferrater Mora, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1988. 
Platão - A República - Martin Claret 2003
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  -------------------------- Lei e Justiça---------------------- 

Antiguidade
Aristóteles (384 - 322 a.C.).  

"
O sistema de justiça de qualquer sociedade irá proibir ações erradas e pemitir boas ações, nesse 
sentido a justiça e injustiça se vincula ao que é legal ou ilegal. Mas Aristóteles foca a idéia de injustiça 
como sendo quando um homem faz algo errado para sua própria vantagem. Justiça é um tipo de 
igualdade, enquanto injustiça é um tipo de inequidade (não sei se existe essa palavra)., e o homem igualdade, enquanto injustiça é um tipo de inequidade (não sei se existe essa palavra)., e o homem 
injusto almeja uma divisão iniqal de algo bom. Há dois tipos de justiça que Aristoteles oferece. O 
primeiro tipo de justiça regula a distribuição do que é produzido em partes comuns, como por exemplo 
no comércio. 
Em outras palavras, o valor que determinado homem contribui para uma "empresa comum" e o valor 
do benefício que ele recebe disso deve ser o mesmo em relação a outro contribuinte que contribui 
com outra "empresa comum".   
Aristóteles defende a idéia que cidadãos virtuosos (não necessariament e ricos) fazem maiores 
contribuições para suas sociedades e eles devem esperar grandes recompensas e honras por isso. 
O outro tipo de justiça se liga a relação entre indivíduos. Quando eu compro um par de sapatos de 
uma pessoa por um preço justo, nós trocamos coisas de igual valor. O dinheiro faz essa equiparação 
entre as duas mercadorias,  e quando a troca é justa, eu preservo o valor de ambas as coisas. 
Comprar e vender sao transações voluntárias ao contrário do roubo que seria uma transação 
involuntária. No caso do roubo, a justiça requer que eu seja compensado pelo roubo e quem me 
roubou seja punido para que a igualdade entre as relações seja restaurada. A justiça portanto é uma 
mediania entre um ganho injusto e uma perda injusta. Se vc tem menos do que é justo do que é bom, 
ou mais do que é mal, então a pessoa tem sido tratada injustamente. 
A pessoa pode ser considerada justa quando sua vontade é sempre de assegurar que todos tenha 
uma parte justa tanto vc quanto os outros. Ser justo para Aristóteles é mais do que conhecer as 
provisões da lei; a pessoa precisa conhecer como aplicar essas provisões em casos particulares, o 
que é difiícil e exige uma sabedoria prática. A justiça para Aristóteles portanto pode ser de dois tipos, 
como distribuição e como retribuição. 
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  -------------------------- Lei e Justiça---------------------- 

Atividades

Em Aristóteles a justiça é uma virtude difícl de lidar porque requer a interpetação de principios 
universais em situações particulares. Esses princípios univerais seriam de dois tipos, princípios  de 
justiça não-escritos,  que são geralmente validos e tem a força de justiça natural e leis escritas que 
decreta as proibições e injunções das juridições particulares; segundo aristoteles, toda sociedade bem 
legislada usará os dois tipos de princípios legais. 

"
Fontes: 
The cambridge companion - Aristóteles - Capítulo 7 Autor ( D.S. Hutchinson - paginas 222-224)

1) O que é Justiça para Platão ?
2) O que é Justiça para Aristóteles ?
3) Há alguma semelhança entre a justiça para Platão e para Aristóteles ?
4) Pelo seu entendimento do texto e c onhecimento anter ior acerca do assunto, o que é Jus tiça 
 para você ? 
5) Qual o conceito de Lei que es tá implícito no conceito de Justiça de Platão ? E de Ar istóteles ?

Atividades

A Liga da Justiça

"
Liga da Justiça é um desenho animado sobre um time de super-heróis. Entre seus 
membros, destacam-se: Superman, Batman, Aquaman, Mulher Maravilha, 
Lanterna Verde, Flash e Caçador de Marte, também conhecidos como os "Sete 
Magníficos". Estes super-heróis lutam em favor de um mundo mais justo. Todos 
eles têm poderes incríveis, encarando perigos nunca antes imaginados. Eles se 
autodenominam super -heróis, e lutam juntos.  Sob a liderança da Liga da Justiça, 
um grupo de super-heróis da Terra transforma-se numa força invencível, sempre 
pronta para ação...
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1) Baseado no desenho animado Liga da Jus tiça, qual o conceito de Justiça presente ?
2) A Justiça para a Liga da Jus tiça lhe parece realmente jus ta ?
3) Qual a relação que você realiza entre o conceito de Justiça presente no desenho e nos textos lidos sobre
Platão e Aristóteles ? 
4) Escreva um conceito de Justiça de sua autoria com base nos textos lidos e no desenho animado.

  -------------------------- Lei e Justiça---------------------- 

Atividades

Período ModernoPeríodo Moderno
J-J Rousseau ( 1712 – 1778 d. c.)

"
Rousseau concebe a justiça, por sua vez, como um sistema de legislação que deve estar, antes de 
tudo, ao serviço da liberdade e da igualdade. No contrato Social diz:

[...] se considerarmos humanamente as coisas desprovidas de sansão natural  as leis de justiça são vãs entre os 
homens. Produzem somente o bem do malvado e o mal do justo , quando este as observa para com todos sem 
que ninguém os observe para com ele. Por conseguinte tornam-se necessárias convenções e leis para unir o 
direito aos deveres e conduzi r justiça ao seu fim. 

Assim, Rousseau emprega o termo justiça em dois sentidos distintos:
a) como exigência da razão universal, com desenvolvimento possível apenas na social;
b) conjuntode regras cuja observação permite a perpetuação e coerência do corpo social.
A República de Rousseau é um Estado de liberdade e de justiça , que garante a cada um os seus 
direitos em virtude da própria natureza do poder político e do seu exército democraticamente 
participado.
Referindo-se a lei, não considera as leis vigentes satisfatórias (leis instituídas na monarquia, na 
aristocracia). Sua intenção é estabelecer um padrão das leis (que seria uma forma de superar as 
oposições entre indivíduo e Estado), baseado na igualdade, sendo esse critério indispensável para o 
contrato social. 
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  -------------------------- Lei e Justiça---------------------- 

Portanto, a justiça estabelecida na lei deve ter reciprocidade entre os indivíduos, cada um tendo seus 
direitos e deveres, tanto o soberano quanto os súditos. Por isso, as leis devem representar toda a 
sociedade, sendo consideradas como vontade geral (não no sentido de uma união das vontades 
individuais e sim da vontade do corpo político ). Porém, Rousseau não descarta a possibilidade de 
“guias” para a tomada de decisões, isto é, um Legislador que possua uma “inteligência superior ”. Tal 
legislador teria uma das tarefas mais exigentes na sociedade: estipular regras e normas que limitam a 
liberdade de cada indivíduo em nome do bem desses.
Para tanto deve ser capaz de exercer tal poder sem beneficiar-se, o legislador não deve tornar-se um 
governante autoritário afastado do corpo político.Portanto, as leis estabelecidas no contrato social 
asseguram a liberdade civil através dos direitos e deveres de cada cidadão no corpo político da 
sociedade. Mas para isso, cada cidadão deve “doar-se” completamente, submetendo-se ao padrão 
coletivo.

"

"
Thomas Hobbes é um dos filósofos que, ao procurar meios para organizar as diversas formas as 
vontades e razões humanas, dedica um importante espaço ao universo jurídico. Em sua doutrina as 
leis são responsáveis pelo convívio harmônico e pacífico entre os homens e o conceito de justiça é 
exposto de forma a garantir a legitimidade do arcabouço jurídico. 

Fonte:
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo:  Abril Cultural, 1978.
______________________ Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978.
______________________ Emílio ou da educação. São Paulo: Martins Fontes, 1995

Período Moderno
Thomas Hobbes ( 1588 – 1679 d. c.)
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  -------------------------- Lei e Justiça---------------------- 

Hobbes concebe a justiça como um valor presente na razão humana, que após a criação do Estado, 
exerce um papel mantenedor e decisivo em sua filosofia política na medida em que permite a 
estabilidade dos pactos entre os homens. 
Após a análise e descrição do momento da gênese estatal é possível verificar tanto a necessidade 
quanto a possibilidade da justiça.
Hobbes também assumiu a igualdade física e espiritual dos homens, dizendo que as diferenças entre 
os seres humanos não são de tal monta que possam justificar benesses especiais. Mesmo um homem 
fraco, segundo ele, pode sujeitar um mais forte, pela força da imaginação ou pela cooperação de outros 
e a igualdade de espírito é ainda maior. Sustentou que, em estado de natureza, todos são iguais e que 
a desigualdade surgiu com leis civís. No Leviatã, Hobbes disse ser uma lei natural que cada homem 
reconheça os outros como seres iguais por natureza. 
Mas, como homo hominis lupus, os homens vivem em constante estado de guerra, uns contra os outros 
e esse estado de igualdade natural não poderia sustentar a doutrina de Hobbes; ele reconheceu a 
necessidade de um pacto pelo qual todos abrem mão da liberdade, para viver sob um poder soberano 
que possibilite a auto-preservação e a busca da felicidade. 
Pelo pacto, os atos do soberano devem ser automaticamente aceitos por toda a comunidade; no estado 
de natureza não há justo nem injusto, porque não há lei nem propriedade e cada um pode conservar o 
que conseguir. 

1) Qual o conceito de Lei e Jus tiça presente em Rousseau ?

Atividades

que conseguir. 
Para Hobbes só existe justiça quando existir a lei; quando se fala em justiça provinda da lei natural, 
está-se desvirtuando o seu sentido. A justiça só existe, quando houver um pacto, a palavra daquele que 
tem direito de mando sobre os outros, isto é, quando existir a lei. A injustiça só existe, quando existir o 
rompimento de um pacto anterior. 
Esse pacto inclui um poder coercitivo que obriga todos a cumprí-lo; então sim, pode-se dar a cada um o 
que é seu, porque, com as leis, surgem a propriedade e os outros direitos. Uma vez que o poder tenha 
sido concedido ao poder soberano, permitindo-lhe exigir obediência às leis, será injusto qualquer ato 
contra o Estado, que poderá punir de acordo com suas leis. 
O Estado soberano de Hobbes torna-se despótico, porque todos renunciam à liberdade natural em 
favor de sua instituição - assim, ele jamais comete injustiça e, portanto, é impossível opor-se à ele. 

"
Fonte:
HOBBES, Thomas. O Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil., São Paulo, Os 
Pensadores, 4 ed., Nova Cultura, 1998
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2) Qual o conceito de Lei e de Jus tiça presente em Hobbes   ?
3) Qual a relação entre a Justiça de Hobbes  e a Justiça de Rousseau ?
4) Qual das 2 teorias lhe parece mais assertiva? Porque? 

  -------------------------- Lei e Justiça---------------------- 
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