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3ª QUESTÃO (sugere-se que a resposta seja elaborada em no máximo duas laudas):
O jurista J.C. Gray (The Nature and Sources of Law, 1902) dizia que “as leis são fontes
do Direito, e não partes do Direito”. Ao seu lado, J. Austin (The Province of
Jurisprudence Determined, 1932) frisava que “o direito constitucional é apenas a
moral positiva”, enquanto Hans Kelsen (Theory of Law and State, 1949) visualizava
por inteiro um sistema jurídico-legal e, assim, enfatizava que “a primeira norma
genuína instituindo a sanção está contida na segunda, e assim por diante”. Então,
para H.L.A. Hart (O Conceito do Direito, 1961), o Direito passou a ser “uma união de
regras primárias e secundárias”. Por sua vez, em A Justiça de Toga, Ronald Dworkin,
apegado à importância dos princípios e da própria e correta justiça aplicada nos
tribunais, utilizou passagem histórica como figura de retórica, para registrar que,
“Quando Oliver Wendell Holmes era juiz da Suprema Corte, certa vez ele deu carona
ao jovem Learned Hand, quando ia para o trabalho. Ao chegar a seu destino, Hand
saltou, acenou para a carruagem que se afastava e gritou alegremente: ‘Faça justiça,
juiz!’ Holmes pediu para o condutor que parasse e voltasse, para a surpresa de Hand.
‘Não é esse o meu trabalho!’, disse Holmes, debruçado na janela. A carruagem então
fez meia-volta e partiu, levando Holmes para o trabalho, que, supostamente, não
consistia em fazer justiça”. Para muitos e, em especial, para Alf Ross, “há uma
relação entre o direito vigente e a ideia de justiça”. Portanto e sem dúvida, uma
grande indagação jurídica por certo ainda persiste.
Nesse sentido, disserte sobre “o que é o direito” e sobre “como as convicções morais
de um juiz podem influenciar seus julgamentos acerca do que é o direito”.
Em sua resposta deverá, necessariamente, também analisar e contextualizar:
a)
b)
c)
d)

Justiça e Moral;
Direito e Moral;
Direito e Justiça;
Política Jurídica.

