
RESUMO 
Os conceitos de Moral, Ética, Direito e o Papel do Poder Judiciário, investigados na 
filosofia prática de Immanuel Kant, são aqui apresentados como conceitos por ele 
deduzidos a partir de suas ideias cardinais, sendo a principal, talvez, a teoria do 
Imperativo Categórico, que desemboca nas discussões sobre a razão e o agir. Estas 
ideias, então, cruzadas com outros pensadores, em especial F. Hegel e H. Kelsen, que 
contribuíram em suas obras para a questão da construção do Estado, e principalmente 
do Estado Juiz, balizam este estudo que pretende questionar qual posicionamento deve 
o Poder Judiciário adotar quando enfrenta as questões relacionadas a teoria do mínimo 
ético de G. Jellinek. Quando falamos em Direito e Moral entramos num campo bastante 
polêmico. Há distinções entre ambos, porém essa diferença nem sempre é nítida. De 
fato, a maior polêmica acerca do conceito de Direito encontra-se precisamente na sua 
relação com a Moral. Muitos autores identificam duas posições: a positivista e a não 
positivista. Na primeira, constata-se uma verdadeira separação, isto é, o conceito de 
Direito deve ser elaborado sem qualquer elemento Moral pois não existe uma conexão 
necessária entre ambos os conceitos, ou seja, entre o que o Direito dispõe, ordena e o 
dever ser. No segundo plano teórico constata-se o vínculo entre o Direito e a Moral, 
tendo em vista que o conceito de Direito deve ser elaborado com elementos morais. 
Finalmente, a Ética traduz um conjunto de valores que orientam o comportamento do 
homem em relação aos outros homens, ou seja, é a forma que o homem deve se 
comportar no seu meio social. Mas várias discussões abordam o entendimento de que 
a ética não é apenas a valoração das condutas humanas, pois corresponde à escolha por 
parte de uma sociedade acerca de uma diretriz obrigatória para seus membros, e a falha 
na convicção subjetiva individual da obrigatoriedade da adesão àquela determinada 
norma vai gerar a necessidade da sociedade sair em busca da materialização do direito 
nos tribunais, na pessoa do juiz. Assim, nesta linha, subsiste a discussão de se o Poder 
Judiciário pode atuar propositivamente quando enxergar que a sociedade está 
ultrapassando os limites garantidos por uma ordem jurídica, quando observamos a 
epistemologia da explosão litigiosa em que estamos mergulhados, o que pretendemos, 
então, sugerir neste estudo, quais medidas podem ser abordadas para garantia do 
mínimo ético. 
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ABSTRACT 
The concepts of Moral, Ethics, Law and the Role of the Judiciary Institutions, investigated 
in the practical philosophy from Immanuel Kant, are presented here as concepts 
deduced from his cardinal ideas, the main one being, perhaps, the theory of the 
Categorical Imperative, that leads to discussions about reason and action. These ideas, 
then, crossed with other philosophers, in particular F. Hegel and H. Kelsen, who 
contributed on their investigations to the question related the construction of the State, 
and mainly of the State Judge, guide this study that intends the question about which 
position should the Courts adopt when facing issues related to G. Jellinek's theory of 
ethical minimum. When we talk about Law and Morals, we enter a verycontroversial  
field. There are distinctions between the two, but this difference is not Always clear. In 
fact, the biggest controversy about the concept of Law remains precisely in its relations 
with Moral. Many authors identify two positions: the positivist and the non-positivist. In 
the first, there is a real separation, that is, the concept of Law must be elaborated 
without any Moralelements, because there is no necessary connection between both 
concepts, it means that between wich Law has, orders and the duty to be. In the second 



theoretical plan, there is a link between Law and Morality, considering that the concept 
of Law must be elaborated with moral elements. Finally, Ethics translates a set of values 
that guide man's behavior towards other men, it means, it is the way that man should 
behave in his social environment. But several discussions address the understanding 
that ethics is not just the valuation of human conduct, as it corresponds to a society's 
choice of a mandatory guideline for its members, and the failure in the individual 
subjective conviction of the obligation to adhere to that determined rule, will generate 
the needs for society go out to get the materialization of the law in the courts, 
represented by the judge. Thus, at this time, remains the discussion of whether the 
Judiciary can act purposefully when it sees that society is exceeding the limits 
guaranteed by a legal order, extrapolating these limits when we observe the 
epistemology of the litigious explosion in which we are immersed, which we intend 
suggest on this study what measures can be approached to guarantee the ethical 
minimum. 
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