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Resumo 

Neste trabalho é possível observar que as fontes do direito tratam não apenas 

de formas variadas de preencher as lacunas legislativas e das diferentes 

formas de interpretação á norma jurídicas, mas como se manifestam em cada 

área do direito. 

 Ao longo do trabalho será analisado não apenas as caracteristicas ou 

definições das fontes, mas como se desenvolve no âmbito jurídico de formas 

diferentes, além de definições costumeiras. 

Por fim, vale ressaltar que a utilização das fontes sejam elas para interpretar a 

lei ou preencher a lacuna também derivam de valores diferentes para cada qual 

cumpram com sua finalidade no determinado ambito jurídico. 

Introdução 

No que tange as fontes do direito, tratam de diferentes formas de positivação 

das normas, sejam elas em lato senso ou estrito sensu. Mas é claro, sua 

finalidade vai muito mais além do que analisar a elaboração de normas, irão 

também versar sobre a interpretação e surgimentos de novas normas. 

 Assim deve-se ter em mente a distinção entre normas e leis, bem como, saber 

o que torna uma norma legal. As leis são em tese as fontes mais importantes a 

serem utilizadas em nosso ordenamento e para tanto deve ser seguido uma 

hierarquia, haja vista, a vasta diversidade de leis (estrito senso e lato seno), 

pois é fundamental para que as leis não percam sua certeza e segurança. 

 Surgem normas diferentes, além daquelas que emanam de um processo 

legislativos, como as normas consuetudinárias.  

 Mas, insta mencionar que, os temas a serem analisados vão buscar esclarecer 

as fontes apresentando seus conceitos. E posteriormente serão analisados em 

cada âmbito da ciência do direito. Considerando que ao falarmos em fontes do 

direito devemos ter em mente as fontes materiais e formais, e que, fontes 

materiais são consideradas um conjunto de fenômenos sociais que 

contribuíram para a formação daquela determinada ciência do direito. Assim, 

quanto a fonte material, será ela, explicitada na narrativa histórica evolutiva dos 

ramos do direito, quer seja o direito público, privado e social.1 

Objetivo 

                                                           
1ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito do trabalho esquematizado. 3ª Edição. São Paulo. Saraiva. 2015. Pág. 55 
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O projeto 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. 

A importância se encontra em fazer com que os estudiosos do direito 

compreendam que embora existam fontes comuns entre áreas distintas, elas 

são utilizadas de formas diferentes e trazem critérios uniformizados pela 

doutrina em cada âmbito do direito, tendo em vista que as fontes do direito 

serão os principais instrumentos de profissão não apenas para estudiosos, mas 

também para os que pretendem advogar. 

Tendo como objetivo esclarecer as fontes nos distintos âmbitos jurídicos e 

como são interpretadas. 

Metodologia 

  A fim de esclarecer de forma mais didática as fontes do direito, foram 

estudados os livros que tratam das fontes em geral, assim quero dizer, tanto 

doutrina quanto manuais, procurando explicá-las e a existência nas diversas 

áreas do direito e analisar as teorias gerais do direito pretendendo desvendar 

como são interpretadas, embora haja fontes semelhantes em âmbitos distintos 

do direito. 

A intenção é tornar mais fácil a compreensão da matéria aos novos integrantes 

do grupo jurídico, uma vez que, o direito também é dinâmico e para 

compreender a novas mudanças é imprescindível ter conhecimento sobre a 

origem de cada matéria e instituto jurídico. Claramente não será aqui o 

esgotamento do assunto, pois no direito nunca há um lado da história, 

tampouco, uma única forma de argumentação. 

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. 2 

 O direito é uma obra humana (considera-se cultural, por procurar descrever 

fenômenos na sociedade e ser criado pelo ser humano), criado para reger 

                                                           
2FERREIRA, Adriano de Assis. Fontes do direito: materiais, formais e reflexões. Disponível em < 
http://introducaoaodireito.info/wp/?p=502 >. Acesso em: 19 Out. 2015 
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relações na sociedade. Visto que também é utilizado pelo Estado como 

mecanismo de controle social, apresentando sanções para dirimir conflitos. 

 Não apenas é importante compreender a origem do direito, tratando de temas 

como os primeiros povos, questões de leis escritas, sistema romano germânico 

etc., mas também de como o direito na atualidade é utilizado para resolver 

conflitos independentes de seus âmbitos, ou seja, o que permite a aplicação de 

determinada norma ao caso concreto. Novamente iremos nos debater com as 

fontes do direito. 

 É pertinente saber que fonte é o lugar onde se pode extrair o direito.3 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.4 

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

normas jurídicas são comunicadas a sociedade. Permitem aos juristas 

descobrirem as normas jurídicas de modo rápido, com clareza e segurança. É 

                                                           
3FERRAZ, Tercio S. JR. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 8º Edição. São Paulo. Atlas. 
2015 
4REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27º Edição. São Paulo. Saraiva. 2002 
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fundamental para o dia-a-dia dos “operadores” do direito para elaboração de 

um contrato, petição, sentença etc.5 

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

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

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

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

Dos direitos sociais 

Imprescindível falarmos dos direitos sociais, sem abordarmos o surgimento dos 

direitos fundamentais, os quais se fazem necessário um breve esclarecimento 

para apreciação do tema tratado. 

 Os direitos fundamentais tem como núcleo, a proteção da dignidade da pessoa 

humana. Eles surgiram no decorrer da história, assim podendo ser classificado 

como gerações, uma sempre complementando a outra. 

 Comecemos a tratar dos direitos de primeira geração, as quais discutiram os 

direitos de liberdade, expondo as liberdades públicas, direitos civis, políticos e 

os direitos negativos. Foram esses constitucionalizados inicialmente nos EUA 

(1776) e na França (1789). Nesse período ocorreu o que Hanna Arendt 

chamou de a inversão “ex parte principis” para “ex parte populi”, trazendo uma 

ruptura na sociedade (uma mudança significativa), onde a burguesia (o “resto 

da sociedade”) passa a se impor e limitar os poderes do Estado. 

 Neste período têm-se como marco na história dois acontecimentos 

importantes, os quais vale apena mencionarmos; são eles, o modelo do 

liberalismo econômico e a revolução industrial. 

 É importante ao falarmos do liberalismo econômico, mencionarmos o ilustre 

Adam Smith, pois foi ele quem acreditou que o mercado poderia regular-se por 

si só, ou seja, sem a interferência do Estado. Adam Smith acreditava no que 

vamos chamar de “a mão invisível”, onde a própria livre concorrência regulava 

o mercado, atingindo seus objetivos de extensão, orientando todas as decisões 

econômicas, sem a atuação do Estado, por isso denominamos este modelo 

                                                           
5REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27º Edição. São Paulo. Saraiva. 2002 
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econômico como liberal. Portanto o papel do Estado era apenas a proteção da 

sociedade, sem intervenção no Mercado.6 

 Entretanto, o modelo do liberalismo não perdurou por mais tempo, em virtude 

da falta de fiscalização e cuidado do Estado na Economia e para tanto temos 

como um marco histórico a quebra da bolsa de Nova York. Ocorre que, por 

mais que o mercado planejasse sua ascensão, visando lucro surgem às falhas 

de mercado se contrapondo com a ideia de concorrência perfeita. Assim, para 

que não houvesse abusos e desigualdades na concorrência de mercado, era 

fundamental o Estado intervir. 

 Assim sendo, inicia-se um novo modelo econômico, o intervencionismo, onde 

o Estado passa não apenas a regular o mercado e promover o que é bom para 

todos, mas também de promover a prestação do bem estar social. Logo o 

Estado acaba lhe dando com todas a responsabilidades, ensejando uma 

expectativa para autonomia privada, pois como o Estado sustentou todos os 

riscos do mercado, a autonomia privada tornou-se desestimulada. Deu-se aí, o 

fracasso no modelo do intervencionismo. 

 Dar-se-á inicio no modelo do neoliberalismo, onde trataremos quando falarmos 

dos direitos fundamentais da segunda geração.  

 Outro marco na história foi à revolução industrial, que trouxe grandes 

transformações na forma de produção, que por sua vez refletiu 

significativamente na história do direito. E para compreendermos esse 

contexto, vale relembrarmos algumas características e fatos importantes. 

 Marcada pela entrada de Vargas no poder, apoiando a industrialização 

Nacional do país, desenvolvendo premissas o que caracterizou o capitalismo 

do Brasil como Tardio, onde o Estado adota o papel de “consertar” a 

infraestrutura do país. 

O capitalismo tardio que se deu no Brasil adotou o papel de consertar a 

infraestrutura do país. Entenderemos melhor o capitalismo tardio discutindo a 

Era Vargas, pois Vargas incentivou o desenvolvimento no setor industrial 

nacional no país originando-o. 

 A Era Vargas traz algumas características de cultura e nacionalismo (cultura 

de raízes) a política tratava de interesses estatais, no caso de MG e SP 
                                                           
6VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos da Economia. 5ª edição. São 
Paulo. Saraiva, 2014. Pág. 290. 
 



6 

 

(República Velha) e sua economia era cafeeira. A industrialização foi 

incentivada por medidas econômicas favoráveis do governo Vargas, onde 

Vargas dizia que para o Brasil se tornar desenvolvido teria que superar a 

economia rural, sendo assim passando a ser industrializado. 

Algumas das características da industrialização foi o crescimento econômico 

para dentro, a diminuição de importações de produtos, a criação da indústria 

Siderúrgica de Volta Redonda (base nacional para o desenvolvimento), a 

criação do Ministério do Trabalho (da carteira de trabalho para que o 

trabalhador produzisse satisfatoriamente e fosse consumidor em potencial). 

 Tempos depois, Getúlio criou a Petrobras no intuito de prospectar petróleo e 

no decorrer desse período desenvolveu premissas de forma de governo, assim 

as chamadas de premissas varguistas tratando de que estados politicamente 

fracos deveriam ser economicamente fortes com características como o 

populismo, demagogia e carisma referindo-se aos estados do sul e sudeste. E, 

estados economicamente fracos deveriam ser politicamente fortes com 

características como corrupção sistemática, visão regional e padrões de 

patrimonialismo referindo-se aos estados do norte, nordeste e centro-oeste. 

Com a industrialização, o país sofreu reflexos tais como a migração da 

sociedade rural para sociedade urbana (em outras palavras, o deslocamento 

da infraestrutura ociosa do Nordeste para o Sudeste, ou seja, no Nordeste 

havia muita mão-de-obra, porém não havia industrialização, o que resultou no 

deslocamento para o Sudeste) desta forma resultando numa explosão 

demográfica ensejando no “descasamento” entre o crescimento econômico e o 

crescimento demográfico.7 

 Houve também o reconhecimento do sexo, a participação da mulher no 

trabalho tornando-se autônoma e independente, na busca por valores morais 

(valores avançados) o que gerou uma série de situações de conflitos, altas 

taxas de divórcios etc. Por fim essas e outras consequências da 

industrialização levaram ao fenômeno da explosão de litigiosidades. 

 Todavia, para conter essa desproporção gerada pela superprodução Industrial 

que levou os trabalhadores a lutarem por melhores condições de trabalho, leis, 

direitos, a migração do Nordeste para o Sudeste resultando no descasamento 
                                                           
7FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. Sociologia geral. Revolução burguesa e sociedade capitalista: os 
paradigmas clássicos da sociologia. 28.Abr.2015. 
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do crescimento econômico com crescimento demográfico, o 2º PND criou o 

setor de automotriz e o setor petroquímico (matriz energética), passando o 

capital a ser composto por uma produção de equipamentos pesados, sendo 

assim tentando equilibrar a situação. 

 Posto isso, este panorama geral, de alguns marcos histórico, continuemos 

com os direitos fundamentais. 

 Deste modo, por mais que houvesse determinados direitos, estes não eram 

eficazes, ou seja, não surtiam seus efeitos, a interpretação era feita de forma 

desigual, pois neste período o homem trabalhava por pouco, bem como as 

crianças e as mulheres, que além de trabalhar na indústria, tinha que cuidar 

das atividades domésticas. As condições de trabalho eram péssimas, não 

haviam prescrições ditadas de como deveriam funcionar as prestações de 

serviços daquelas pessoas, não havia uma fiscalização. O direito de autonomia 

do homem era resumido na simples liberdade de escolha, qual impunha a ele o 

direito de trabalhar ou não trabalhar, o que chamamos hoje de contrato de 

adesão, ou de acordo com Orlando Gomes, contrato por adesão, conforme 

citado por Christiano Cassettari(2017, pág. 231). 

 Nota-se, portanto, que a primeira geração não é o suficiente, assim surge a 

segunda geração de direitos fundamentais, abordando o lema da igualdade, 

expondo a igualdade real, os direitos sociais, econômicos e culturais, bem 

como os direitos positivos. 

 A igualdade real surge para efetivar a aplicabilidade dos direitos que não eram 

interpretados e aplicados no escopo da lei, trazendo um equilíbrio nas relações 

onde há uma parte com mais força que a outra. Tal noção ficará mais clara 

quando mencionarmos eficácia dos direitos fundamentais.  

 Neste período, temos como marcos históricos a Constituição do México (1917) 

e a Constituição Weimar (1919). E por falarmos em marcos históricos, não 

podemos deixar de mencionar o período do neoliberalismo econômico, tratando 

do último modelo econômico que perdura até hoje. Neste, o mercado é guiado 

pela autonomia privada, onde o Estado adota apenas o papel de fiscalizar.  

Mais precisamente podemos dizer, que o Estado acaba intervindo diretamente 

por absorção, onde ele toma para si o monopólio da prestação de tal atividade, 

pois julga ser aquela atividade essencial; e por participação, onde o Estado 

entra em competição com o mercado, exercendo atividade econômica em 
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sentido estrito (atividade típica da autonomia privada). E, por fim, o Estado 

também intervém, indiretamente, através da indução/fomento; direção, 

ordenação e disciplina, tais medidas são utilizadas para estimular determinadas 

praticas no mercado dotadas de boa-fé, assim quero dizer, aquelas que trazem 

um crescimento saudável ao mercado e outras medidas são adotadas para 

repelir praticas abusivas. 

 Outros avanços que os direitos de segunda geração trouxeram, foram os 

direitos positivos, trazendo a condição de exigir do Estado, mas principalmente, 

a busca pela igualdade real entre aqueles que têm mais e aqueles que têm 

menos. Logo, uma geração completa a outra. 

 Por fim, temos os direitos fundamentais de terceira geração, tratando da 

Fraternidade, solidariedade, dos direitos transíndividuais, como direito do 

consumidor, meio ambiente, paz etc. 

 Neste período, buscou-se estabelecer a fraternidade e a solidariedade e, junto 

a com a solidariedade, surge a tão importantíssima responsabilidade objetiva, 

tema que será abordado mais claramente quando estudarmos com mais afinco 

um dos direitos sociais mais importante, o direito do Consumidor. 

 Quanto aos direitos sociais, nota-se que surgem progressivamente, conforme 

a sociedade assume um papel mais ativo, exercendo seus direitos políticos e 

buscando um tratamento mais digno.  

Ademais, como já havia sido mencionado, é importante compreender os 

direitos fundamentais, pois é a partir deles que surgemos direitos sociais, entre 

outros direitos, que trataremos posteriormente. Diante o exposto, para 

finalizarmos, vamos adentrarmos em dois fundamentais direitos sociais, o 

direito do consumidore o direito do trabalho. 

2. Resultados e Discussões 

 A pretensão dos estudos das fontes do direito foi desde o início, entender o 

conceito, o assunto como é tratado pelos grandes autores do direito e notar a 

aplicação em algumas diferentes ciências do direito. 

 Quanto às fontes analisadas no inicio da pesquisa, não foram apresentadas 

grandes divergências entre os juristas. Todavia o estudo das fontes em 

algumas áreas especifica do direito trouxeram observações que merecem 

ressalvas. 
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 A narrativa histórica dos diversos ramos no direito, como direito público, 

privado e social, bem como, as áreas do direito, oriundas de cada ramo se 

fizeram necessário a fim de serem comprovadas as mudanças de critérios na 

aplicação.  

 Essas mudanças de critérios se deram em virtude da dinâmica social, o qual 

traduz esse processo de evolução dos direitos e deveres da sociedade, como 

ocorre no direito do trabalho e no direito tributário. O direito do trabalho é um 

ramo do direito social que busca equilibrar as relações entre a parte 

economicamente mais forte e a parte economicamente mais fraca nas relações 

diversas relações de trabalho, surge única e exclusivamente para equilibrar as 

relações, assim aplicando seus princípios próprios ou suas normas peculiares, 

visando sempre o que melhor se enquadrar ao caso em concreto. 

 O direito tributário por sua vez, não pode ter a aplicação de uma fonte a qual 

não seja a lei, isto porque, o direito tributário preenche uma especifica área do 

direito que se manifesta em regular as diferentes formas de tributação da 

população. Tais tributos são recolhidos na intensão de suportar gastos 

públicos, tais como, ônibus, rodovias, estradas etc. sendo obrigação de Estado 

a partir a cooperação da sociedade regular e tornar habitáveis as cidades. 

 Nota-se que não há hierarquia na aplicação de uma fonte, pois o critério 

utilizado para resolver a lide é deferente do utilizado no direito tributário. 

 Vale aduzir ainda, a importância da jurisprudência que atualmente é utilizada 

para respaldar uma fundamentação teórica ou invocação de algum instituto 

jurídico, que embora esquecido por alguns juristas, são existentes e válidos. 

Assim as jurisprudências são visadas também, como precedentes. 

Considerações Finais 

Diante o exposto, resta evidente ter que compreender as normas em nosso 

ordenamento jurídico, pois no decorrer desta analise notamos que existem 

normas legais que só adquire tal caráter através de um processo considerado 

como adequado e valido, chamado processo legislativo. Essas entre outras 

normas legais, bem com as normas com “força” de normas legais precisam 

para sejam validas tramitar por um procedimento, que por sua vez deriva de 

uma norma estrutural. 

 Fora ainda, estudado outras fontes que surgem de modos e formas diferentes, 

mas é claro, nem sempre elas serão dotadas de obrigatoriedade, pois existem 
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critérios que estabelecem qual fonte será utilizada, mais precisamente, a 

circunstancia em que determinada fonte será utilizada, como é o caso dos 

costumes, a equidade, princípios gerais de direito entre outras fontes, as quais 

seus limites e aplicabilidade serão determinado por uma norma estrutural. 

 Outrossim, não podemos deixar de mencionar outra e talvez a mais importante 

finalidade das fontes, a interpretação, haja o principal objeto do direito, a 

sociedade. É fundamental interpretar uma norma, pois via de regra (que se 

desprende desde o direito romanístico), as normas devem ser gerais e 

abstratas. Entretanto não é o que ocorre em nosso ordenamento, assim se faz 

merecer uma interpretação de forma atualizada conforme a sociedade. Não há 

que se falar em aplicação de uma norma sem interpretar. 

 Por fim, nada é melhor do que aplicarmos a teoria na prática e parte de nossos 

estudos foram analisar as fontes em alguns ramos específicos do direito, 

dentre eles, o direito público, privado e social.  

 Cada um deles decorrendo de um mesmo ponto histórico que implicaram em 

ciências do direitos diferente, a cada qual, dedicada a uma tutela específica a 

fim de estabelecer as relações publicas e privadas, bem como direitos e 

obrigações da sociedade e do Estado. 

A finalidade de cada ambito jurídico como já fora estudado influencia muito na 

invocação de sua fonte, podendo utilizar critérios de subsidiariedade, exclusão 

etc. Mas é para tanto, com o propósito de buscar a efetiva aplicação da 

determinada fonte no caso em concreto compreender “a origem” das fontes. 
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