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1. Resumo 

 As fontes do direito não são utilizadas apenas no preenchimento de lacunas 

legislativas, pois trás uma finalidade complexa na interpretação das normas 

jurídicas. Interpretação essa que pode variar de acordo com o âmbito jurídico, 

que será também objeto de estudo.  

2. Introdução 

 Para entender o direito é importante pensar nele como um conjunto de normas 

jurídicas que são moderadas de acordo com a sociedade, permitindo a 

interpretação de determinadas formas. A esse fenômeno que nos permite 

interpretar o direito chamamos de fontes.  

 As fontes são as origens de onde se extrai o direito, formado pelo conjunto de 

normas jurídicas que determinam o que é proibido, permitido ou obrigatório. 

São analisadas de duas formas: a primeira é como fonte material, que são as 

causas naturais da norma, os fatores históricos, sociológicos, econômicos e 

políticos que explicam o regramento. Disto compreendemos a importância de 

que a norma jurídica deriva de um fenômeno mais forte que a sociedade e que 

as fontes materiais são importantes para o legislador.  

 A segunda forma é como fonte formal que são os instrumentos pelo qual as 

normas jurídicas são comunicados. Permitem aos juristas descobrir as normas 

jurídicas de modo rápido, com certeza e segurança, e são fundamentais para o 

dia a dia dos operadores do direito.   

3. Objetivos 

 O trabalho irá apresentar as fontes do direito, buscando estudar a forma como 

elas são empregadas nas áreas do direito p. ex. direito civil, penal, 

constitucional, processual civil, empresarial, trabalhista, consumerista etc. 

Tendo como objetivo esclarecer as fontes nos distintos âmbitos júridicos e 

como são interpretadas. 

4. Metodologia 

 O trabalho a abordará os estudos de livros que tratam das fontes em geral 

procurando explica-las e a existência nas diversas áreas do direito. Analisar as 

teorias gerais do direito pretendendo desvendar como são interpretadas, 

embora haja fontes semelhantes em âmbitos distintos do direito. A partir de 

fichamentos sobre os manuais e determinadas doutrinas, chegar-se-á no 



proposito da pesquisa, constatando a forma da aplicação das normas com 

base nas fontes. 

5. Desenvolvimento 

 O ordenamento jurídico conhecido atualmente, embora seja considerado 

complexo, admite antinomias, lacunas etc., desta forma, as normas se limitam 

na sua utilização (aplicabilidade). Questões como estas estão por detrás das 

fontes do direito. 1 

É pertinente saber que fonte é o lugar onde se pode extrair o direito. 2 Ao 

pensar em direito, deve-se pensar em normas jurídicas que determinam o que 

é permitido proibido ou obrigatório. As normas jurídicas reconhecem os 

poderes que denominamos como direitos subjetivos. Nada Obstante a fonte é o 

lugar em que se encontrará a essência (inspiração) para criar normas jurídicas 

e podem variar de sociedade para sociedade. 

 Para compreender melhor, analisemos algumas sociedades: p. ex. a 

sociedade religiosa, que tem como principal fonte Deus, onde acreditam que 

Deus é onipresente, onisciente e onipotente que revela as principais normas 

para reger a sociedade a um revelado que terá o compromisso de transmitir a 

sociedade; a sociedade tradicional, em que os costumes são suas fontes, por 

caracterizar-se como uma sociedade que não se transforma e valoriza a 

semelhança etc. 

 Existem dois tipos de fontes imprescindíveis para entender melhor a criação 

das normas, a primeira são as fontes materiais, que são aquelas causas 

culturais da norma, tratando de fatores históricos, sociológicos, econômicos e 

políticos que e explicam a norma. São criadas por autoridades, grupos e 

situações que influenciam na positivação. Tendo então a importância da 

criação de normas legais no processo. 3 

 A segunda são as fontes formais, que são os instrumentos pelo qual as 

normas jurídicas são comunicadas a sociedade. Permitem aos juristas 
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descobrirem as normas jurídicas de modo rápido, com clareza e segurança. É 

fundamental para o dia-a-dia dos “operadores” do direito para elaboração de 

um contrato, petição, sentença etc. 4 

 Por fim, atingimos um ponto importante, as fontes formais, que por sua vez irá 

trazer a fontes que comunicam as normas a sociedade que determinam o que 

é permitido proibido ou obrigatório. São consideradas fontes formais do direito: 

Legislação, Costume, Jurisprudência, Fontes Negociais e Fontes Racionais. 

6. Resultados preliminares 

  Tendo em vista que o trabalho ainda encontra-se em andamento, pode-se 

constatar que as fontes do direito assim como os demais princípios que são 

estudados ao longo do curso, também são lapidadas e atualizadas 

rotineiramente. Apesar das peculiaridades que cada âmbito do direito guarda, 

as fontes trazem algo em comum entre elas que ensejam na sua modificação 

da interpretação doutrinaria e legislativa, é a sociedade em si. 

 A presente pesquisa pode a partir de fichamentos de determinados manuais, 

apurar que grande parte da mudança, que ocorre no direito em lato senso 

deriva das transformações da sociedade, mas o que mais a modificação 

influencia são as fontes, que por sua vez irá reger grande parte das doutrinas e 

legislações. 
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