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Qual o direito que precisamos?
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O texto oferece uma rápida
investigação histórica e filosófica
sobre os fundamentos do direito
objetivo (centrado nas virtudes) e do
direito subjetivo (centrado na
liberdade de indiferença), propondo
uma conciliação entre as duas
perspectivas.
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Resumo:
O texto procura estabelecer os fundamentos de duas

perspectivas mediante as quais é possível entender o direito: a
primeira considera o direito como instrumento para consecução
da justiça, entendida essa como uma virtude, ao lado da
prudência, da temperança e da fortaleza, noção predominante
até o século XIII. A justiça e as demais virtudes, afinal,
consagrariam comportamentos dentro de uma comunidade,
servindo de exemplo e de referência, inclusive educacional,
em perspectiva de um bem comum a ser alcançado: a felicidade.
Por outro lado, a partir do século XIV, tem curso o conceito de
�liberdade de indiferença�, que dá impulso ao nominalismo, e,
em última análise, ao desenvolvimento de uma noção jurídica
que ressalta o indivíduo em detrimento do grupo a que o mesmo
pertence. Explicitam-se, então, mediante uma rápida
investigação histórica e filosófica, os fundamentos do direito
objetivo (centrado nas virtudes) e do direito subjetivo (centrado
na individualidade), propondo uma conciliação entre essas duas
perspectivas, de modo a atender a complexidade de nosso tempo.

Expressões chaves:
Direito objetivo, direito subjetivo, virtudes, liberdade de

indiferença.
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Qual o direito que precisamos?

Com este pequeno texto ofereço uma rápida investigação
sobre os fundamentos do direito objetivo (centrado nas virtudes)
e do direito subjetivo (centrado na liberdade de indiferença),
propondo uma conciliação entre as duas perspectivas. Desde
logo, esclareço que tal investigação se realizará no plano ético
e que adoto a premissa de que o direito tem, como escopo, a
realização da justiça.

Para tanto, então, de pronto se coloca a questão: O que
seria a justiça? Ou o que é a justiça? Entre tantas formidáveis
reflexões, tomo licença para inicialmente lembrar as lições de
Aristóteles (2002), sobretudo aquelas expostas no Livro V da
Ética a Nicômacos. Na passagem 1.129 b 17, Aristóteles afirma
que �poderíamos chamar de justo ao agir com o objetivo de
proporcionar e conservar a felicidade e suas partes [elementos]
para a comunidade política.� Então, Aristóteles, passo
seguinte, introduz considerações sobre a virtude e, entre elas,
sobre a mais perfeita, qual seja a justiça. E por que a mais
perfeita? Porque ao contrário das demais virtudes � prudência,
temperança e fortaleza � a justiça tem um caráter relacional.

Não obstante, se a finalidade do direito é a obtenção da
justiça, e se a justiça é uma virtude, o que é, antes do mais, uma
virtude? Para responder a essa questão, vale a pena considerar
rapidamente alguns aspectos da sociedade grega.

Nesse sentido trago à análise a obra Paidéia, de W. Jaeger
(1989), que conjuga dois conceitos ali considerados
fundamentais: justamente a areté (virtude) e a paidéia
(educação). Paidéia para os gregos seria o princípio pelo qual
a comunidade humana conservaria e transmitiria suas
peculiaridades físicas e espirituais. Vale ressaltar: a educação
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não era considerada uma propriedade individual, mas coletiva.
A coletividade imprimiria uma marca no indivíduo. A educação
reconheceria as normas válidas, os valores, enfatizando-os ao
longo do tempo em uma tradição, da qual participariam os
indivíduos. Haveria um processo de construção consciente,
baseado em um humanismo, cuja referência estaria na idéia de
homem e não na de indivíduo. No bom sentido, poderíamos
dizer que os indivíduos seriam modelados pela norma da
comunidade.

Assim, no período aristocrático grego, a areté estava
associada a um ideal cavalheiresco e heróico, como podemos
apurar na Ilíada e na Odisséia de Homero. Em Esparta � como
hoje bem demonstra o cinema � a referência se pautava pela
coragem e valentia.

Platão, atento a essa realidade, buscou determinar a
essência das virtudes, seja da valentia, seja da prudência,
mediante a maiêutica socrática, alcançando o bem como
fundamento de toda a sociedade. Dessa forma, ressaltava a
importância do legislador, sobretudo como um educador, que,
no seu mister e sob o influxo das idéias, elaboraria as leis.

Aristóteles, refletindo sobre os problemas colocados por
Platão, e a propósito da vida social, observou, então, que o bem
mais perfeito � que se elege por si mesmo e nunca por outra
coisa � seria a felicidade, determinada pelas atividades de
acordo com a virtude. Nesse sentido, o homem seria � por
natureza � uma realidade social: a autarquia não se constituiria
em uma vida solitária, mas o viver para os pais, filhos, mulher,
amigos e cidadãos. Justamente essa amizade cívica faria a
mediação entre a ética e a política. Nessa ordem de
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considerações, a virtude se ressaltaria como um hábito,
expresso no meio termo entre extremos, consagrado na justiça,
na prudência (elo entre a razão teórica e a razão prática), na
temperança e na fortaleza.

Em outras palavras, se eu pudesse desmembrar, �des-
construir� ou �des-constituir� a virtude para melhor entendê-
la, deveria, em primeiro lugar, voltar a atenção para a vida dentro
de um grupo social. Na vida cotidiana, atos são praticados.
Alguns desses se destacam, chamam a atenção e a aprovação
do grupo. Se a sua prática é reiterada ou repetida, esses atos
logram um degrau superior, tornando-se hábitos. Da mesma
maneira, se a certos hábitos o grupo dispensa aprovação,
reconhecimento, poderia eu aí indicar a formação de virtudes.
Então, as virtudes podem ser vistas como modelos de ação,
cuja aprovação pelo corpo social é muito grande. São admiradas.
Passam a pautar ou a servir de referência para o comportamento
do grupo. Eu poderia afirmar que as virtudes são disposições
firmes e constantes para a prática do bem. Elas se traduziriam
em atitudes e em perfeições habituais da inteligência e da
vontade que regulam os nossos atos. As virtudes, numa
perspectiva aristotélica, e como bem apreende MacIntyre na
obra Whose Justice? Which Rationality? (2003), �são
disposições para agir de modos específicos por razões
específicas.� Donde esse autor ressaltar, ao lado da justiça, a
virtude da prudência, a phrónesis, isto é, a inteligência prática,
que nos orienta nos atos cotidianos para a ação virtuosa. �A
phrónesis é o exercício de uma capacidade que as pessoas têm
de aplicar verdades sobre o que é bom fazer a si mesmas em
ocasiões particulares.� Ou seja, para o exercício de qualquer

Qual o direito que precisamos?
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virtude, inclusive a justiça, é preciso o exercício concomitante
da phrónesis.

E aqui entra outro elemento interessante: no raciocínio
prático, a identificação, como afirma MacIntyre (2003), dos
elementos particulares de uma situação não pode ser governada
por regras. Se houvesse regras para governar a phrónesis, seria
necessário recorrer a regras de ordens diferentes sem parar
numa hierarquia infinita. Portanto, há um tipo de atividade que
pode envolver a aplicação de regras em instâncias diversas, mas
que não é governada por regras e é capaz de justificação racional.

Resumindo: na ação justa cotidiana, na escolha de razões,
há a realização, no âmbito da razão prática, de um silogismo.
Ocorre, contudo, que as premissas de tal silogismo são
formadas a partir dos valores compartilhados pelo grupo social.
Os membros desse grupo têm a mesma visão de mundo, pois
foram, na perspectiva da paidéia, educados dentro dos mesmos
parâmetros. Tais parâmetros tornam o grupo coeso.

Em outras palavras, num grupo coeso a justiça se afirma
como virtude, é um padrão ético, decorre da visão do grupo e
se sobressai diante das demais virtudes porque tem em
consideração o outro. Isso é algo OBJETIVO. A expressão �dar
a cada um o que é seu ou que lhe pertence ou o que lhe é devido�,
que começou a ser cunhada na Grécia e depois foi desenvolvida
no Direito Romano, é algo concreto, palpável, que decorre de
um tipo de vida prática racional, compartilhada pelo grupo. A
possibilidade de choque no que se considera como �o devido�
é extremamente minorada nessa perspectiva.

É possível perceber alguma diferença em relação à nossa
prática cotidiana? É possível perceber que na atualidade
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prevalece a exigência, ou melhor, a pretensão de um indivíduo
em relação a um bem, mesmo em detrimento da sua
comunidade? Como é notório e tão bem nos ensinam os
processualistas, no cerne do nosso direito contemporâneo está
a necessidade de compor-se a lide, que se caracteriza �pelo
conflito intersubjetivo de interesses, qualificado por uma
pretensão resistida�. Não é assim? Hoje não temos um direito
eminentemente subjetivo em que indivíduos digladiam
constantemente e as demandas não raro são mais complexas
apesar de versarem sobre coisas insignificantes? Será que hoje
compartilhamos menos, nosso grupo não é bastante coeso, há
alguma problema com nossa sociedade? Não conseguimos
concordar mais, OBJETIVAMENTE, sobre o que é devido a
quem, e passamos, por conseqüência e por deficiência, a
valorizar o exercício do direito e dos seus operadores, ao invés
de efetivarmos a justiça. Em outras palavras, nessa perspectiva
o mundo sempre está devendo ao indivíduo, que por isso pode
valer-se de um arsenal de ações e pretensões infindáveis. Esse
indivíduo não deve nunca nada a ninguém, uma vez que tem
direitos subjetivos, ou melhor, uma vez que tem poderes
subjetivos, cujos limites só ele pode definir.

Peço, nesse momento, licença para trazer à consideração
a obra de Pinckaers, intitulada, numa tradução aproximada, As
fontes da moral cristã (2000). O referido autor nos auxilia a
entender o nascimento dessa perspectiva subjetiva do direito.
Para ele, pode-se falar em duas épocas nas quais se divide a
história da moral, sendo que, na primeira, que vai até o século
XIII, a justiça é captada como uma virtude ou uma qualidade da
alma. Como afirmara Cícero, uma disposição constante de dar

Qual o direito que precisamos?
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a cada um o que lhe é devido. Há o predomínio da questão da
felicidade. Na segunda etapa, isto é, a partir do século XIV, há
o predomínio da questão da obrigação.

Então, num primeiro momento, lembra Pinckaers que, para
Platão (Livro IX das Leis), a justiça é buscada no interior do
homem como harmonia entre as suas faculdades � razão, apetite
irascível, concupiscível, aperfeiçoados pela prudência, a
fortaleza e a temperança � para depois ser estendida às relações
sociais; Agostinho, na linha platônica da justiça interior, teria
considerado a justiça como a harmonia ativa, na qual a
submissão da parte racional do homem a Deus condiciona o
domínio da sensibilidade. Essa justiça pessoal se perderia com
o pecado, motivado pela atração aos bens exteriores, mas seria
recobrada pela atração da graça com o retorno a Deus e à
interioridade (Cidade de Deus, 1, XIII); para Aristóteles, como
vimos, o domínio da justiça seria permeado pelas relações com
os outros homens na sociedade. A justiça seria política, isto é,
eminentemente exterior ao homem por seu objeto; Tomás de
Aquino assentiu com essa perspectiva relacional da justiça,
concedendo ao direito uma medida objetiva. Justamente por
essa perspectiva relacional, ele afirma ser a justiça uma virtude,
mas deixa avistar o seu afastamento das virtudes teologais,
dirigindo-a para a dimensão jurídica.

Por outro lado, a partir do século XIV passa a preponderar
uma perspectiva subjetiva do direito, em razão de um crescente
influxo do nominalismo. O direito deixa de reconhecer aquilo
que é devido ao outro para ressaltar o que é devido ao indivíduo
como sujeito diante dos outros e da sociedade. Trata-se agora
do meu direito e não mais do direito do outro, o que,
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evidentemente, repercute na concepção de justiça: o caráter
relacional se perde, ou melhor, se inverte, pois não vai mais de
um indivíduo para o outro e para a sociedade, mas do outro, da
sociedade, do mundo para um determinado indivíduo. Não é
mais uma qualidade da alma, mas uma reivindicação exterior.

Com Ockham ocorre, como bem observa Pinckaers
(2000), a primeira explosão atômica da época moderna, cujo
átomo desintegrado é psíquico: o núcleo da alma com suas
faculdades se rompe com a nova concepção de liberdade, que
reivindica autonomia radical, separando-a da razão, da
sensibilidade, das inclinações naturais e de todo fato exterior.
Aqui o nominalismo ganha sua forma mais explícita: só existe
o individual, único em sua existência singular, enquanto que o
universal é apenas uma forma cômoda de expressão, sem
realidade, apenas um valor nominal. Para Ockham, a liberdade
é essencialmente o poder de eleger coisas contrárias,
independentemente de outra causa distinta que a própria
liberdade ou a própria vontade. É a LIBERDADE DE
INDIFERENÇA: indeterminação fundamental entre coisas
contrárias, entre o sim e o não, em uma indiferença original da
vontade que lhe permite determinar-se na eleição só a partir
dela mesma. Conseqüência: a finalidade perde a importância
como elemento de coesão social, na medida em que o obrar
humano vai estar constituído por uma série de decisões livres,
de atos independentes. Cada indivíduo, cada ato chega a ser uma
espécie de absoluto, como uma ilha. O homem seria livre
inclusive para querer ou não a felicidade, para aceitar as
inclinações naturais ou para recusá-las.

Nesse contexto, as virtudes perdem espaço em favor da

Qual o direito que precisamos?
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obrigação. E a obrigação moral está fixada e precisada pela lei.
A lei vai apresentar-se à liberdade humana como manifestação
de obrigações indicadas pela vontade e que, numa certa medida,
representam o papel desta vontade. A lei já não é mais um ato
da razão do legislador, mas decorre diretamente de sua vontade
e autoridade. A moral será, antes de tudo, um assunto de leis,
normas, de regras, entendidas num sentido voluntarista.

Quais as conseqüências dessa nova ordem? Quem pode
nos ajudar no estudo dessa questão é Louis Dumont, em sua
obra O individualismo: uma perspectiva antropológica da
ideologia moderna (1993), e também Nobert Elias, em sua obra
A sociedade dos indivíduos (1994). Basicamente nesses
autores podemos apurar os ecos do domínio da obrigação como
corolário do nominalismo com uma ênfase no preceito e não
mais na felicidade. São assentadas as bases para o positivismo
e o subjetivismo no direito. Passa a preponderar o sentimento
de obrigação, que gira ao redor das leis, dos mandamentos, das
normas e das proibições. Consagra-se a liberdade de indiferença
em relação às inclinações naturais e ao fim comunitário. A
virtude passa a ser um ato de vontade e não mais uma visão
compartilhada de um grupo sobre determinados valores. Como
bem acentua o segundo desses autores, o indivíduo e a sociedade
passam a ser vistos como duas entidades ontologicamente
diversas. Na vida cotidiana há um desconhecimento recíproco.
Cada um de nós é como uma estátua pensante, como substâncias
isoladas que não mantêm relações. Suprime-se a dependência,
exclui-se o intercâmbio. Daí a oportuna estória de Robson
Crusoé.

No campo jurídico, vale ressaltar, como bem indicam
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 Villey (Filosofia do Direito,2003, e La formation de la
pensée juridique moderne, 1975), bem como Bastit (El
nacimiento de la ley moderna, 2005), ocorre um amplo
desenvolvimento do direito subjetivo: a lei � antes expressão
da ordem natural � agora torna-se expressão do poder ou da
vontade do legislador. O direito � antes concebido como uma
relação justa entre seres sociais � passa a ser o reconhecimento
social do poder. Ocorre a separação entre o homem e a natureza
e entre o bem, o verdadeiro e o belo: caracteriza-se um abismo
entre o ser e o dever-ser.

Então, diante do que foi aqui exposto, há duas concepções
em jogo: a primeira em que a consecução da justiça decorre do
reconhecimento objetivo do que é devido ao outro. Tal valor se
encontra imbricado na visão de mundo de um grupo; é uma
virtude; municia as premissas maior e menor do silogismo
prático e pauta, assim, naturalmente, todas as ações cotidianas.
De outro lado, a partir da independência da vontade com a
liberdade de indiferença, há o esvaziamento do conceito
substancial de justiça em favor de um conceito jurídico de
justiça, que decorre não mais da busca de uma finalidade, mas
de atos isolados, que, não raro, podem se contrapor à própria
comunidade. Enfim, caracteriza-se hoje fortemente uma noção
subjetiva do direito, fruto inegável de conquistas históricas,
mas que, não podemos ocultar, acirram o caráter belicoso das
relações jurídicas. A primeira concepção analisada tem em
consideração o grupo; a segunda tem em consideração o
indivíduo.

Mas esses dois pólos são antagônicos? Eles se excluem?
Creio que não.

Qual o direito que precisamos?
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No mundo tão complexo em que vivemos seria ingênuo
pretender a desconsideração do direito em favor do
restabelecimento da coesão social em torno de virtudes. Por
outro lado, não tem sentido a existência do direito apartado,
como um sistema sem compromissos sociais, sem a
legitimidade conferida pela coesão de uma sociedade que tem
os seus valores. Se a busca da coesão ética numa sociedade é
uma tarefa permanente, ela não pode, contudo, prescindir desse
importante meio assecuratório, proporcionado pelo direito.

Nunca é demais lembrar o posicionamento de Hart na
obra O conceito de Direito (1986), na qual, após indicar o
esvaziamento provocado pela �teoria imperativista� do direito
positivo, com as suas pretensões �auto fundantes�, procura traçar
um caminho que consagre a justiça entre a moral e o direito.
Sob uma outra abordagem, mas procurando a superação de
diferenças históricas entre pontos de vista tradicionalmente
antagônicos, vejo com bons olhos a obra de Onora O´Neill,
intitulada Em direção à justiça e à virtude, em que se propõe
a conciliação entre os ali chamados �universalistas�, isto é,
tributários da matriz kantiana, como Rawls, Dworkin, Thomas
Nagel, Alan Gewirth, Habermas e Karl-Otto Apel, e os ali
chamados �particularistas�, entre os quais poderíamos indicar
Charles Taylor, MacIntyre, Michel Sandel e Bernard Willians.
Os primeiros (p. 23) �orientam o raciocínio e o juízo ético em
parte por meio de um apelo a certos princípios universais que
têm que ser válidos para todas as vidas e em todas as situações.
O pensamento mais elementar dos universalistas é formal:
existem certos princípios ou padrões éticos que são válidos
para todos os casos e não apenas para alguns casos.� Os
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particularistas, por seu turno, (p. 25) esperam orientar o
raciocínio ético sem apelar para princípios universais de âmbito
inclusivo, ou, mais em geral, sem afirmações sobre o que seria
bom, ou correto, ou obrigatório para todas as vidas humanas,
ou sobre ideais que são relevantes para todos. Em sua maior
parte, �buscam ancorar afirmações éticas por meio de um apelo
às práticas ou tradições ou padrões de julgamento reais de
comunidades particulares.� Em outras palavras, esses últimos
se apóiam nas virtudes. Para a autora (p. 248) é possível
conciliar os dois posicionamentos mediante uma abordagem
construtiva que tenha em conta tanto os critérios de abstração
e universalidade, desde que adaptados a cada época e lugar,
mediante políticas e práticas, atitudes e atividades que
satisfaçam padrões éticos determinados. Não quero, com isso,
afirmar que os universalistas são, automaticamente,
nominalistas, mas busco apenas ressaltar a válida proposta
conciliatória da autora.

Precisamos, na verdade, estabelecer novos caminhos para
�dar conta� de uma realidade tão multifacetada, evanescente,
que repercute em um direito �dúctil�, na feliz expressão de
Gustavo Zagrebelsky (1999).

Isso posto, o que nos resta � operadores ou profissionais
do direito � fazer? Qual o direito que precisamos?

O direito, ao meu ver, deve ser a vestimenta da justiça.
Deve ter a medida certa, ser confortável, efetivo na proteção.
Deve ser belo, mas sem se preocupar em sobressair-se ao corpo
que reveste. Mais do que isso � pois alguns poderiam achar tal
comparação mal escolhida, uma vez que a vestimenta é
descartável e o direito não o é � proponho outra associação,

Qual o direito que precisamos?
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valendo-me das lições de Aristóteles, quando o Estagirita se
refere ao hilemorfismo como a união de dois princípios � a
forma ou ato com a matéria ou potência � dando esse composto
ensejo a algo que não se confunde com os dois elementos
originários. Tal composto, numa perspectiva cristã, se
expressaria na união entre a alma e o corpo, para formar algo
único e inestimável: a pessoa humana. Se me é permitida a
comparação, a alma seria a justiça que se atualiza no direito
(sua matéria), juntos concorrendo para concretizar o bem
comum.

O que nos compete fazer como profissionais do direito
com a expectativa de torná-lo um instrumento de transformação
social? Ao invés de nos colocarmos como o objeto do direito
(é notória a vaidade dos ilustres operadores do direito),
devemos pautar nossa atuação para conduzir os seres humanos
para dentro do edifício jurídico com o propósito de abrigá-los,
confortá-los, torná-los coesos, pacíficos, enfim, mais felizes.
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