
 

1 
   

 

 

 

 

RESUMO 

Direito, Moral   

e Justiça 
Filosofia do Direito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
   

 

Índice 
Direito, Moral e Justiça ....................................................................................................................................................... 3 

Objeto .................................................................................................................................................................................. 3 

Autores que mais caem na OAB, no que concerne ao tema Direito, Moral e Justiça ............................... 3 

Jeremy Bentham .............................................................................................................................................................. 3 

Immanuel Kant .................................................................................................................................................................. 4 

Norberto Bobbio .............................................................................................................................................................. 5 

Aristóteles .......................................................................................................................................................................... 5 

Rudolf Von Ihering ........................................................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filosofia do Direito – Direito, Moral e Justiça  

3 
   

Direito, Moral e Justiça 

 

Objeto 
A Filosofia do Direito, não tem um objeto próprio. A Filosofia do 

Direito indaga a realidade jurídica. É o modo como se aborda o 

Direito, o que se convenciona chamar de abordagem filosófica do 

Direito. Nesse cenário, trataremos de um tema específico dessa 

disciplina: Direito, Moral e Justiça. 

 

Autores que mais caem na OAB, no que concerne ao tema Direito, 

Moral e Justiça 

- Jeremy Bentham 

- Immanuel Kant 

- Aristóteles 

- Norberto Bobbio 

- Rudolf Von Ihering 

 

Jeremy Bentham 
É considerado o pai do utilitarismo. Tal teoria possui o escopo de responder questões acerca 

do fazer, admirar e viver em termos da maximização da utilidade e da felicidade. Ou seja, 

para Bentham, as ações devem ser analisadas em função da tendência de aumentar ou 

reduzir o bem-estar das partes afetadas. 

 

Como o Utilitarismo foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

 

O filósofo inglês Jeremy Bentham, em seu livro Uma introdução aos princípios da moral e da 

legislação, defendeu o princípio da utilidade como fundamento para a Moral e para o Direito. 

Para esse autor, o princípio da utilidade é aquele que 

a) estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência 

humana na vida em sociedade. 

b) aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir 

a felicidade das pessoas cujos interesses estão em jogo. 
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Imperativo Categórico:  uma 
ação como objetivamente 

necessária por si mesma, sem 
qualquer outra finalidade. 

"Agir conforme  uma máxima 
que torne-se lei universal." 

Imperativo Hipotético: é 
apenas um meio para se 

atingir esse fim. 

c) demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo, pois, ao longo do tempo, 

revelou-se mais útil à tarefa de regular a convivência humana. 

d) afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido tanto pela moral quanto 

pelo direito, pois são a liberdade de pensamento e a ação que permitem às pessoas tornarem 

algo útil. 

Gabarito: B 
 

Immanuel Kant 
 Teoria do Conhecimento: Kant conciliou o empirismo com o racionalismo. O autor 

defende que o conhecer não é nem tão-somente racionalidade, nem apenas experiência, mas 

sim fruto da interação destes dois elementos. 

 Kant e a Dignidade Humana: O homem é um fim em si mesmo. 

 Ética e Liberdade: a ética estava mais próxima da subjetividade do indivíduo, relativa a 

um conjunto de valores com base nos quais o indivíduo faz suas escolhas. Agir eticamente é 

agir conforme o dever porque é dever, sem nenhuma motivação externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o pensamento de Kant foi abordado no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XV Exame/2014 
 

a) Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 

qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca como meio. 

b) Age exteriormente, de modo que o livre uso de teu arbítrio possa se conciliar com a 

liberdade de todos, segundo uma lei universal. 

c) Age como se a máxima de tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, lei universal da 

natureza. 

d) Age de forma que conserves sempre a tua liberdade, ainda que tenhas de resistir à 

liberdade alheia. 

Gabarito: B 
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Justiça Universal Virtude, agir conforme a Lei  
(em sentido lato) 

Justiça Particular 
distributiva 

Distribuir bens, honras e responsabilidades 
segundo o mérito de cada um em uma proporção 

geométrica. 

Justiça Particular  
corretiva 

Restabelecer o equilíbrio nas relações de troca 
comercial, reparação de dano ou aplicação de 

pena, em proporção aritmética. 

Justiça Particular 
reciprocidade 

Importante nas relações comerciais, estabelce 
um padrão intermediário que permite 

compreender a equivalência de valor entre bens 
e serviços de natureza distintas. 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII Exame/2016 

Segundo o filósofo Immanuel Kant, em sua obra Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, a ideia de dignidade humana é entendida   

a) como qualidade própria de todo ser vivo que é capaz de sentir dor e prazer, isto é, 

característica de todo ser senciente.   

b) quando membros de uma mesma espécie podem ser considerados como equivalentes e, 

portanto, iguais e plenamente cooperantes se eles possuem dignidade.  

c) como valor jurídico que se atribui às pessoas como característica de sua condição de 

sujeitos de direitos.  

d) como algo que está acima de todo o preço, pois quando uma coisa tem um preço pode-se 

pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo 

o preço, e portanto não permite equivalência, então ela tem dignidade. 

Gabarito: D 

 

Norberto Bobbio 
O pensador se autodefinia como um militante da razão. Bobbio 

sempre defendeu o individualismo diante do Estado. A ética é 

apontada pelo intelectual como um requisito indispensável para 

uma saudável relação entre a moral e a política.  

 

Aristóteles 
Ser justo no sentido aristotélico do termo é agir conforme a “Lei”. O autor subdivide seu 

conceito de justiça. Vejamos: 
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Como a Justiça segundo Aristóteles foi cobrada no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame/2013 
 

Considere a seguinte afirmação de Aristóteles: “Temos pois definido o justo e o injusto. Após 

distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir 

injustamente e o ser vítima da injustiça; pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado 

pouco.” (Aristóteles. Ética a Nicômaco. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 

1973, p. 329.) 

De efeito, é correto concluir que para Aristóteles a justiça deve sempre ser entendida como 

a) produto da legalidade, pois o homem probo é o homem justo. 

b) espécie de meio termo. 

c) relação de igualdade aritmética. 

d) ação natural imutável. 

Gabarito: B 

 

Rudolf Von Ihering 
É pioneiro na defesa da concepção do direito como produto social. Para Rudolf Von Ihering, 

Direito e força se confundiam, porquanto o Direito se tornaria vazio, na medida em que 

desprovido de força. “A Luta pelo Direito” é sua principal obra, o pensador sustenta que a 

defesa do direito é um dever do interessado para consigo próprio ou, de um modo mais 

abrangente, é também um dever para com a sociedade. Luta e firmeza são as condições para 

a construção e a manutenção de direitos, que não são dados espontaneamente pela 

natureza, direitos são duramente conquistados e mais duramente ainda mantidos. 

 

Como o pensamento de Ihering foi abordado na OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 
 

Rudolf Von Ihering, em A Luta pelo Direito, afirma que “O fim do direito é a paz, o meio de 

atingi-lo, a luta." Assinale a afirmativa que melhor expressa o pensamento desse autor. 

a) O Direito de uma sociedade é a expressão dos conflitos sociais desta sociedade, e ele 

resulta de uma luta de pessoas e grupos pelos seus próprios direitos subjetivos. Por isso, o 

Direito é uma força viva e não uma ideia. 

b) O Direito é o produto do espírito do povo - volksgeist -, que é passado de geração em 

geração. Por isso, quando se fala em Direito, é preciso sempre olhar para a história e as lutas 

sociais. O Direito Romano é a melhor expressão desse processo. 
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c) O Direito é parte da infraestrutura da sociedade e resulta de um processo de luta de 

classes, em que a classe dominante o usa para manter o controle sobre os dominados. 

d) O Direito resulta da ação institucional do Estado, e no parlamento são travadas as lutas 

políticas que definem os direitos subjetivos de uma sociedade. 

Gabarito: A 

 
 

 
 
 

Acredite em você! 
"Sempre que você ver uma pessoa de sucesso, você sempre 
verá as glórias, nunca os sacrifícios que os levaram até ali" 

 


