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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo discutir que relações possuem direito e moral, analisando-
se interpretações de diferentes teorias do direito, nomeadamente teorias do direito 
natural, teorias positivistas e teorias pós-positivistas. É importante examinar esse 
problema, não somente por sua relevância teórica para compreender a ontologia 
jurídica, mas também porque há consequências práticas que não podem ser ignoradas. 
Em ordem a atingir o propósito desta pesquisa, descrevem-se quais principais 
características possuem as teorias do direito natural: tese da subordinação e tese 
metafísica. Então, explica-se uma discordância interna envolvendo positivistas 
jurídicos, já que há positivistas inclusivos e positivistas exclusivos. De acordo com os 
positivistas exclusivos, a moralidade é irrelevante tanto para o conceito de direito como 
para a prática. Por outro lado, positivistas inclusivos afirmam que elementos morais 
podem ser importantes para a interpretação jurídica a depender de circunstâncias 
históricas. Depois disso, oferece-se uma compreensão do pós-positivismo, a qual torna 
claro que a discussão teórica sobre direito exige mais do que a clássica controvérsia 
entre teorias do direito natural e teorias positivistas. Um pós-positivista diz que há 
conexão conceitual entre direito e moral, contudo essa conexão não é entendida em 
termos de subordinação. Descobre-se que a compreensão pós-positivista oferece uma 
melhor explicação tanto para a teoria do direito como para a prática jurídica.  

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO E MORAL. TEORIAS DO DIREITO NATURAL. 
TEORIAS POSITIVISTAS. TEORIAS PÓS-POSITIVISTAS.  

 

ABSTRACT 

This article seeks to discuss which relations have law and morality, by analyzing 
interpretations from different theories of law, namely natural law theories, positivist 
theories and post-positivist theories. It is important to exam this problem, not only for 
its theoretical relevance to understand juridical ontology, but also because there are 
practical consequences which can not be ignored. In order to achieve the purpose of this 
research, it is described what main characteristics have natural law theories: 
subordination thesis and metaphysical thesis. Then, it is explained an internal 
disagreement involving juridical positivists, since there are inclusive positivists and 
exclusive positivists. According exclusive positivists, morality is irrelevant both to the 
concept of law and to the practice. On the other hand, inclusive positivists assert that 
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moral elements can be important to law interpretation depending on historical 
circumstances. After that, it is offered an account on post-positivisms, which makes 
clear theoretical discussion about law demands more than classical controversy between 
natural law theories and positivist theories. A post-positivist say that there is conceptual 
connection between law and morality, however that connection is not understood in 
terms of subordination. It is found that post-positivist account offers a better explanation 
both to law theory and law practice.  

KEYWORDS: LAW AND MORALITY. NATURAL LAW THEORIES. POSITIVIST 
THEORIES. POST-POSITIVIST THEORIES.  

 

Considerações iniciais.  

O estudo da relação entre direito positivo e moralidade está situado no contexto mais 
amplo das discussões relativas ao conceito de direito, que envolvem o problema do 
relacionamento entre direito e moral.  

Saber se, v.g., de acordo com o direito constitucional, elementos de moralidade política 
podem ou devem ser utilizados na determinação de direitos fundamentais pressupõe 
uma tomada de posição no debate realizado no âmbito da ontologia jurídica referente à 
conexão, ou ausência de conexão, entre direito e moral.  

Cuida-se, então, de investigar se, do ponto de vista teórico, é admissível a afirmação do 
relacionamento entre direito e moral no conhecimento das normas jurídicas válidas. 
Ademais, caso se reconheça a conexão entre direito e moral, que redunda na afirmação 
da possível importância de elementos morais na definição do direito aplicável, cumpre 
perquirir se esse relacionamento é apenas contingente, ou conceitualmente necessário.  

A busca de uma compreensão adequada da ontologia jurídica, para além de sua 
manifesta relevância teórica, tem importantes reflexos práticos, na medida em que é 
preciso saber se os juristas podem ou devem levar em consideração elementos morais 
para a reconstrução do direito válido a partir dos textos normativos.  

Em particular, na seara do direito constitucional, convém esclarecer se parâmetros de 
moralidade política são relevantes para a argumentação jurídica concernente aos direitos 
fundamentais, os quais devem ser assegurados pela garantia fundamental da 
proporcionalidade.  

A respeito da indagação acerca da relação entre direito e moral podem ser distinguidas 
diversas respostas, a depender da teoria do direito adotada.  

Classicamente, dividem-se as teorias do direito em jusnaturalistas e juspositivistas. 
Todavia, a contraposição dessas teorias tem cedido espaço a novas formulações, cenário 
no qual se incluem as teorias pós-positivistas.  

Por essa razão, a seguir, será a analisada a relação entre direito e moral sob o prisma das 
doutrinas jusnaturalistas. Posteriormente, considerar-se-ão as propostas do 
juspositivismo, que pode ser subdividido em positivismo jurídico exclusivo e 
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positivismo jurídico inclusivo. Por fim, impende examinar a contribuição das teorias 
pós-positivistas sobre a conexão entre direito e moral.  

Posteriormente, importa realizar uma avaliação crítica das teorias do direito 
apresentadas, firmando-se posição por aquela que permita a melhor compreensão da 
relação entre direito e moral.  

Ao final, apresentam-se conclusões, que sintetizam os resultados alcançados nesta 
pesquisa.  

1. Perspectivas jusnaturalistas 

Para os que seguem uma abordagem jusnaturalista, uma teoria sobre o direito natural, é 
imprescindível que pelo menos algumas afirmações sejam feitas.  

Em primeiro lugar, é necessário que se predique a existência de duas ordens jurídicas, o 
direito natural e o direito positivo, o que vem a ser a tese do dualismo jurídico.  

O direito natural decorre de natureza de algo, razão pela qual se pode falar, por 
exemplo, em direito natural de origem divina ou em direito natural fundado na essência 
do ser humano. Em todo caso, as doutrinas jusnaturalistas partem da ideia de que o 
direito natural possui normas imutáveis no tempo e no espaço, ao passo que as normas 
do direito positivo são caracteristicamente cambiantes nas dimensões espacial e 
temporal. Compreendem-se as diferenças entre direito natural e direito positivo, tendo 
em vista que o direito natural reside na natureza de algo, não resulta de criação do 
homem, precisamente o contrário do que ocorre em relação ao direito positivo.  

Além disso, as distintas teorias acerca do direito natural têm em comum a afirmação da 
superioridade do direito natural sobre o direito positivo. Trata-se da crença de que existe 
um direito transcendente, que serve de modelo para o direito positivo, de modo que o 
conhecimento deste não permitiria, portanto, a compreensão do direito em toda sua 
completude.  

Detalhes sobre o conteúdo do direito natural, assim como sobre as consequências da 
relação de superioridade do direito natural em face do direito positivo, respondem pela 
variedade de doutrinas jusnaturalistas.  

Santo Tomás de Aquino elaborou uma doutrina jusnaturalista, segundo a qual podem 
ser distinguidos três tipos de leis: lei eterna, lei natural e lei humana.  

A lei eterna seria expressão da razão divina, que rege o mundo de um modo que não se 
concebe no tempo, porque eterno.[1] Por sua vez, a lei natural consistiria na 
“participação da lei eterna na criatura racional”[2], de maneira que o ser humano, por 
ser dotado de racionalidade, tem a capacidade de conhecer a lei natural. Já a lei humana, 
o direito positivo, seria o produto da razão humana, que deve proceder a partir da lei 
natural.[3]  

O direito natural serve como critério de correção moral, ou de justiça, em relação ao 
direito positivo. Conforme Santo Tomás de Aquino sustenta, “algo é justo pelo fato de 
que é reto segundo a regra da razão”[4]. Dessa maneira, o direito natural seria o direito 
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justo, ou o direito racional, de modo que o direito positivo não pode dele discordar. 
Caso a lei humana esteja em desacordo com o direito natural, “já não será lei, mas 
corrupção de lei”[5].  

Na teoria do direito natural de Santo Tomás de Aquino, duas são as formas pelas quais o 
direito positivo deriva do direito natural: através de conclusões semelhantes a 
demonstrações e através de determinações.[6]  

Exemplo da primeira forma é a proibição de matar uma pessoa inocente, que deriva de 
maneira lógica do direito natural. Contudo, a maior parte do direito positivo não deriva 
do direito natural dessa maneira, mas pressupõe uma colaboração criativa do legislador 
humano, a exemplo do arquiteto que deve projetar uma forma determinada e específica 
para a figura de uma casa.  

Assim, afasta-se a objeção segundo a qual o direito positivo seria supérfluo em face da 
perfeição do direito natural,[7] já que caberia à lei humana não somente declarar as 
conclusões semelhantes a demonstrações advindas do direito natural, como também 
realizar a função de determinação, especificação ou concretização do direito natural. 

Convém mencionar que destacadas teorias do direito natural engendradas 
contemporaneamente seguem os influxos tomistas, a exemplo das contribuições de John 
Finnis e Robert George.  

 O jusnaturalismo de John Finnis pretende identificar alguns bens humanos básicos 
(vida, conhecimento, jogo, experiência estética, amizade, razoabilidade prática e 
“religião”),[8] que seriam indispensáveis para o florescimento humano em todas as 
épocas e todos os lugares.  

A razoabilidade prática, ela mesma um bem humano básico, é a forma de racionalidade 
prática identificada por Finnis, baseada nas noções anteriores de racionalidade prática 
em Aristóteles (phrónesis) e em Tomás de Aquino (prudentia), que permitira o acesso a 
uma boa vida, mediante a concretização dos bens humanos básicos. Considerando que a 
missão do legislador é elaborar leis justas, para o bem comum, resulta claro que as leis 
positivas devem ser elaboradas de acordo com as exigências da racionalidade prática.  

A influência do tomismo na doutrina jusnaturalista de John Finnis manifesta-se 
também, v.g., em suas análises sobre a derivação da lei positiva da lei natural,[9] assim 
como da lei natural como participação da lei eterna[10].  

A seu turno, Robert George compreende o direito natural como um conjunto de três 
tipos de princípios: princípios básicos práticos, princípios morais intermediários e 
normas morais específicas.[11]  

Os princípios práticos básicos são aqueles que dirigem a escolha e a ação do homem no 
sentido dos bens humanos básicos. Constituem razões para agir não-instrumentais, na 
medida em que não tomam como pressuposto outras razões. Cabe aos princípios 
intermediários especificar o mais básico princípio prático, que dirige a escolha e ação 
humanas rumo à realização humana integral, através de normas morais como a regra de 
ouro, ou como o princípio paulino, que proíbe que o mal seja feito como meio para 
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causar boas consequências. A função das normas morais específicas reside em restringir 
as possibilidades de escolhas, através de imposições ou proibições.  

Observa-se que Robert George concebe a derivação do direito positivo a partir do 
direito natural nos mesmos termos descritos por Santo Tomás de Aquino, ao valer-se 
dos conceitos de conclusões semelhantes a demonstrações e de determinationes, os 
quais guardam relações com o pensamento aristotélico.[12]  

Para as teorias jusnaturalistas, portanto, aponta-se para a relação de subordinação do 
direito positivo em relação ao direito natural, o que traduz a exigência de que o direito 
criado pelo homem se submeta a padrões morais superiores, os quais seriam eternos, 
porque decorrentes da natureza de alguma coisa. Nessa perspectiva, integraria o 
conceito de direito o elemento da correção moral, compreendido como subordinação 
dos padrões jurídicos positivos a normas morais superiores naturais.  

O significado dessa abordagem justeórica para a compreensão do direito constitucional 
em face da moralidade política consistiria em fazer derivar dos bens humanos básicos 
normas morais de escalão intermediário ou até mais específicas, que justificariam 
imposições ao poder do Estado, às quais se ligam direitos fundamentais das pessoas.  

2. Perspectivas juspositivistas 

As teorias jurídicas positivistas, em linhas gerais, rejeitam a dualidade de ordens 
jurídicas, de modo que, nessa perspectiva, não há que se falar em direito natural e 
direito positivo, já que todo o direito é direito positivo, tendo em vista que toda ordem 
jurídica é resultado da criação humana, não havendo razões convincentes para que se 
possa afirmar a existência de normas jurídicas situadas fora da história, porque produtos 
da natureza de algo.  

Com isso, evidencia-se que as doutrinas do positivismo jurídico, de um modo geral, 
abrem mão de elementos metafísicos, na elaboração de suas construções teóricas.[13] 
Segue-se a tese do fato social (social fact thesis), de acordo com a qual a legalidade é 
uma questão de fato, de correspondência a determinados fatos sociais, logo a validade 
jurídica não seria uma questão de valor.[14]  

O acordo positivista em relação à adoção de alguma tese do fato social não é 
acompanhado, todavia, pela uniformidade de entendimento com respeito à importância 
da correção moral para a validade das normas jurídicas. A partir desse critério, 
extremam-se as doutrinas do positivismo jurídico exclusivo e do positivismo jurídico 
inclusivo.  

2.1 Positivismo jurídico exclusivo 

Consoante a teoria do positivismo jurídico exclusivo, são feitas duas afirmações com 
referência à relação entre direito e moral.  

Em primeiro lugar, assevera-se a tese da separação conceitual entre direito e moral, de 
modo que a correção moral não integra o conceito de direito, não havendo que se 
confundir o direito como ele é e o direito como deve ser.  
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Ademais, seguindo-se essa versão forte do positivismo jurídico, aduz-se que há razões 
normativas, que indicam o que é melhor ou o que é preferível, segundo as quais 
princípios morais e argumentos morais não desempenham nenhum papel na definição 
das normas jurídicas válidas, logo também na interpretação do direito.  

A tese da separação conceitual entre direito e moral implica a tese da separabilidade das 
normas jurídicas das normas morais, mas não a separação de fato entre direito e moral. 
Já a tese da separação normativa entre direito e moral, ou simplesmente tese da 
separação, vai mais além, ao afirmar que em nenhum caso parâmetros morais são 
relevantes no estabelecimento das normas jurídicas válidas ou na interpretação do 
direito.[15]  

Verifica-se que a teoria do direito de Joseph Raz se baseia na tese da separação 
normativa entre direito e moral, de modo que todos os elementos morais são excluídos 
na identificação do direito válido ou na interpretação do direito.  

Raz refere-se à sua doutrina como strong social thesis,[16] segundo a qual a validade 
das normas jurídicas depende tão-somente de elementos empíricos, fatos sociais, 
descartados, portanto, critérios de justiça ou de correção moral.  

O importante para a identificação do direito válido, no positivismo jurídico de Raz, é 
que ele provenha de quem tem autoridade, seja para o exercício do poder legislativo, 
seja para decidir em um processo judicial. Assim, o direito é compreendido como 
correspondência a um fato social praticado por uma fonte autorizada pelo direito.  

Consequentemente, não se estabelecem critérios materiais de validade da norma 
jurídica, somente critérios formais, de maneira que nenhum conteúdo pode deixar de ser 
considerado jurídico em razão de argumentos morais.[17]  

Se um juiz deve decidir um caso que recai na textura aberta do direito,[18] sua decisão 
será válida não em razão de sua conformidade com princípios e argumentos morais, mas 
por que é considerado pelo sistema jurídico como a autoridade competente para aplicar 
o direito naquela circunstância. O conceito de autoridade está presente, no positivismo 
jurídico de Raz, quando o destinatário age de acordo com uma norma jurídica porque 
tem confiança na autoridade, ou dela tem medo, o que se relaciona ao elemento de 
eficácia social do direito.  

Observa-se, portanto, que o conceito de autoridade examinado por Raz de algum modo 
desloca da teoria do direito o exame das condições de racionalidade prática da 
argumentação judicial, ao privilegiar critérios empíricos, nos termos de sua tese forte do 
fato social.  

Não resta dúvida, então, que na linha do positivismo jurídico exclusivo é rejeitada a tese 
da conexão entre direito e moral. Se se nega que o direito incorpora elementos morais 
em sua prática, resta também negada a relação entre direito constitucional e parâmetros 
de moralidade política.  

Nessa perspectiva, então, convém exemplificar, somente seriam relevantes para a 
interpretação dos direitos fundamentais negativos as normas constitucionais positivas 
que cuidassem de algum aspecto da relação entre indivíduo e Estado. Havendo uma 
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questão moralmente relevante nessa relação jurídica que se encaixasse na textura aberta 
do direito, o juiz não estaria vinculado a quaisquer parâmetros morais para decidir como 
fonte autorizada a resolver o conflito deduzido judicialmente.  

2.2 Positivismo jurídico inclusivo 

Para os teóricos do positivismo jurídico inclusivo, a rejeição da tese da conexão entre 
direito e moral é de ordem analítica, ou conceitual, mas nada impede que, em uma 
contingência histórica, critérios morais sejam incorporados a um ordenamento jurídico 
específico, de maneira que o estabelecimento do direito válido e a realização de sua 
interpretação passem a depender não apenas de elementos formais de validade, como 
também de parâmetros substanciais de justiça.  

Desse modo, é acertado dizer que o positivismo jurídico inclusivo, como qualquer teoria 
positivista, pressupõe a tese da separabilidade conceitual entre direito e moral, mas 
admite a conexão eventual entre direito e moral, a depender de questões de natureza 
fática, diferenciando-se, por conseguinte, do positivismo jurídico exclusivo, que, 
conforme anteriormente salientado, não admite qualquer papel desempenhado por 
normas morais no exame da validade jurídica das normas de um dado ordenamento 
jurídico.  

Jules Coleman oferece uma teoria do direito bastante representativa do juspositivismo 
inclusivo, ao desenvolver a tese da prática social convencional (conventional social 
practice).  

Como positivista, Jules Coleman não abre mão da tese do fato social e da separação 
conceitual entre direito e moral. Influenciado por Hart,[19] procura reafirmar a doutrina 
da regra de reconhecimento, que é alvo de pesadas críticas levantadas por Ronald 
Dworkin[20]. Diferencia-se do juspositivismo exclusivo de Raz, ao admitir a 
possibilidade de que princípios morais sejam incorporados ao ordenamento jurídico, de 
modo a serem juridicamente vinculantes, razão pela qual sua visão teórica, o 
juspositivismo inclusivo, também pode ser chamada de incorporacionismo.  

Verifica-se, assim, que a teoria do direito formulada por Coleman está situada em uma 
posição intermediária entre o interpretativismo de Ronald Dworkin e a doutrina do 
positivismo jurídico exclusivo de Joseph Raz.[21]  

A tese da convenção social de Coleman é construída na tentativa de fornecer uma 
resposta adequada para uma das questões mais importantes da filosofia do direito, que é 
a de saber em que se baseia a autoridade do direito.  

A proposta do juspositivismo inclusivo se diferencia das vertentes jusnaturalistas, ao 
rejeitar a subordinação do direito positivo a normas morais naturais. Extrema-se do 
positivismo jurídico exclusivo, ao não reduzir a autoridade do direito à mera 
correspondência de fatos sociais. O elemento distintivo do incorporacionismo jurídico 
se encontra na inclusão de critérios de moralidade como fundamentos circunstanciais da 
normatividade do direito positivo.  

Dessa maneira, mediante a exploração do conceito prática social convencional,[22] 
Coleman esclarece que parâmetros morais podem ser reconhecidos na perspectiva 
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interna do direito, precisamente daqueles que se encarregam de interpretar e aplicar o 
direito institucionalmente, como integrantes da regra de reconhecimento.  

Com isso, seria possível a manutenção da tese do fato social, mas sem incorrer em uma 
versão por demais forte dessa tese, que culmina por excluir a importância de critérios 
morais para a identificação das normas jurídicas válidas, bem como para a interpretação 
do direito. Afinal, a autoridade do direito depende de fatos sociais, mas não somente de 
fatos sociais.  

Para a compreensão do relacionamento entre direito constitucional e moralidade 
política, a contribuição do juspositivismo inclusivo representa um avanço em relação à 
doutrina juspositivismo exclusivo, na medida em que admite, como uma questão de 
fato, a fundamentação de posições jurídicas a partir de critérios de justiça, ou de 
moralidade política. 

Isso não quer dizer, na perspectiva em análise, que todo ordenamento jurídico deva 
estabelecer certas limitações ao poder do Estado e um rol de direitos fundamentais, mas 
resta claro que, uma vez integrantes da prática social normativa de uma comunidade 
jurídica, o que se relaciona à construção de normas constitucionais a respeito, 
parâmetros de moralidade política são vinculantes para a solução de questões jurídicas 
complexas envolvendo direitos fundamentais.  

3. Perspectivas pós-positivistas 

Há boas razões para sustentar que o espectro das teorias do direito não se circunscreve à 
antiga dicotomia entre jusnaturalismos e juspositivismos. O exame dessas razões deve 
permitir, então, que se estabeleça por que uma teoria do direito não se enquadra no 
âmbito do jusnaturalismo, tampouco no conjunto de doutrinas juspositivistas.  

Afirma-se que, com o advento teórico do pós-positivismo, “tanto a doutrina do Direito 
Natural como a do velho positivismo ortodoxo vêm abaixo, sofrendo golpes profundos e 
crítica lacerante”[23], verifica-se “a superação dialética da antítese entre o positivismo e 
o jusnaturalismo”[24], observa-se a formação de “um ideário difuso, no qual se incluem 
a definição das relações entre valores, princípios e regras”[25].  

É interessante apontar que a denominação “pós-positivismo” tem alcançado maior 
desenvolvimento entre os juristas brasileiros do que em relação à doutrina estrangeira. 
Naturalmente, o nome “pós-positivismo” não deve ser interpretado no sentido 
cronológico, já que atualmente se desenvolvem teorias juspositivistas, mas no sentido 
de superação teórica da doutrina juspositivista. Além disso, a rearticulação entre direito 
e moral no pós-positivismo não representa um retorno à metafísica, já que não se trata 
de uma teoria jusnaturalista, mantendo em comum com o jusnaturalismo apenas o 
jusmoralismo.[26]  

Em busca de um critério para a caracterização mais precisa do pensamento teórico pós-
positivista, esclarece-se que a “relação entre o direito e a moral é um traço teórico 
significativo, com o auxílio do qual se podem estabelecer diferenças entre positivismo, 
jusnaturalismo e pós-positivismo”[27].  
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Conforme discutido anteriormente, a tese da separação conceitual entre direito e moral é 
comum às doutrinas jurídicas positivistas, que abrangem o positivismo exclusivo e o 
positivismo inclusivo. Sob o prisma jusnaturalista, sustenta-se a subordinação do direito 
positivo a normas morais naturais.  

Na perspectiva do pós-positivismo, da mesma forma como acontece nas doutrinas 
jusnaturalistas, rejeita-se a tese da separação conceitual entre direito e moral. Ocorre 
que a relação entre direito e moral não pressupõe a crença na subordinação do direito 
positivo a normas naturais superiores. Para as teorias pós-positivistas, é prescindível a 
tese metafísica sobre a existência de normas jurídicas imutáveis, válidas para todos os 
tempos e todos os lugares. Diferenciam-se, portanto, as teorias do pós-positivismo das 
doutrinas do jusnaturalismo.  

As contribuições do pós-positivismo e do positivismo jurídico inclusivo têm em comum 
a afirmação de que elementos morais podem ser juridicamente exigíveis para o 
estabelecimento de normas jurídicas válidas, assim como para a interpretação judicial 
do direito. O que distingue a orientação pós-positivista da proposta teórica do 
positivismo inclusivo é o caráter que se dá à conexão entre direito e moral, no que diz 
respeito à argumentação relativa às normas válidas e ao processo de aplicação do 
direito.  

Como se destacou anteriormente, a doutrina do positivismo jurídico inclusivo admite 
apenas que a conexão entre direito e moral é contingente, variável de acordo com 
circunstâncias empíricas, de modo que esse interrelacionamento pode ocorrer em alguns 
ordenamentos jurídicos, mas em outros não. O pós-positivismo dá um passo a mais, na 
medida em que considera que a relação entre direito e moral é conceitualmente 
necessária, verificando-se em qualquer sistema jurídico.  

Desse modo, seguindo-se a linha teórica do pós-positivismo, a correção moral é um dos 
elementos do conceito de direito, o que implica afirmar que toda norma jurídica 
moralmente relevante deve ser justificável com base em critérios de racionalidade 
prática. Assim, a exigência de justiça é considerada como inafastável no âmbito da 
argumentação jurídica, o que sem dúvida envolve a interpretação judicial do direito. 
Descarta-se nessa perspectiva, é bom sempre salientar, a relação de subordinação ao 
suposto direito natural.  

Robert Alexy refere-se à contraposição entre teorias positivistas e não-positivistas.[28] 
Adotando-se a classificação entre teorias positivistas e não-positivistas, a teoria do 
direito de Alexy se caracteriza como não-positivista. Como sua teoria não pressupõe a 
subordinação do direito positivo a normas de direito natural, é correto dizer que se trata 
de um representante da corrente pós-positivista.  

Na teoria dos direitos fundamentais de Alexy, explica-se a abertura do direito em 
relação à moral proporcionada pelas normas jusfundamentais.[29] Ademais, o referido 
autor sustenta que a correção moral é um dos elementos do conceito de direito.[30] 
Justifica a tese da conexão conceitual entre direito e moral com o argumento da 
pretensão de correção do direito.[31]  

A exemplo de Alexy, Ronald Dworkin também pode ser classificado como 
representante da perspectiva teórica pós-positivista, por não ser jusnaturalista e defender 
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a abertura do direito em relação à moral do ponto de vista conceitual, o que se justifica 
com base em sua teoria dos princípios, de maneira que Coleman e Raz não escapam de 
suas críticas.[32]  

Os influxos do pós-positivismo para a compreensão da relação entre direito 
constitucional e moralidade política são claros, já que se trata de uma abordagem teórica 
que fundamenta a tese da conexão conceitual entre direito e moral.  

Importa destacar que as normas constitucionais servem de arcabouço para a construção 
de uma concepção de justiça constitucional. Assim, todas as normas infraconstitucionais 
devem estar de acordo com a moralidade constitucional. Caso haja normas que afrontem 
as exigências de justiça constitucional, é possível que seja reconhecida a invalidade 
dessas normas jurídicas, embora não se possa sustentar que toda norma jurídica injusta 
seja juridicamente inválida, por razões de segurança jurídica.  

4. Avaliação crítica das perspectivas jusnaturalistas, positivistas e pós-positivistas.  

O exame das teorias do direito jusnaturalistas, positivistas e pós-positivistas permitiu 
constatar que a importância dos elementos morais para a construção das normas 
jurídicas válidas é objeto de acesa disputa teórica.  

Jusnaturalistas e pós-positivistas seguem uma posição moralista, tendo em vista que 
defendem a tese da conexão conceitual entre direito e moral. Entre os juspositivistas, há 
consenso quanto à rejeição da tese da conexão conceitual entre direito e moral, todavia 
os representantes do juspositivismo inclusivo destoam dos consectários do 
juspositivismo exclusivo, porque admitem a incorporação de parâmetros morais pelo 
sistema jurídico, que são relevantes para a validade das normas jurídicas.  

É preciso saber qual teoria do direito oferece a explicação mais adequada em relação ao 
papel desempenho pela moralidade no direito positivo, a fim de que se possa, por 
exemplo, investigar as relações entre direito constitucional e moralidade política, as 
quais são pertinentes aos direitos fundamentais. 

A aceitação das doutrinas jusnaturalistas é bastante problemática, em razão da assunção 
metafísica da existência normas jurídicas que sejam imutáveis no tempo e no espaço, às 
quais se deve subordinar o direito positivo.  

De acordo com a discussão ética atual, encontra-se superado o modelo de legitimação 
do direito positivo a partir de um suposto direito natural substantivo. O conteúdo de 
quaisquer normas jurídicas e morais só será legítimo, caso decorra de uma discurso 
regido por regras racionais.  

Substitui-se, dessa maneira, o recurso a normas morais substantivas naturais pela 
legitimação derivada da interação racional balizada pelas regras do discurso, o que se 
coaduna com o pluralismo das sociedades democráticas contemporâneas.[33]  

Além disso, as teorias do direito natural falham ao oferecer um modelo de explicação da 
relação entre direito positivo e argumentos morais, porque sustentam a subordinação do 
direito positivo a normas morais.  
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No âmbito do pós-positivismo, ocorre a revalorização da racionalidade prática, o que dá 
lugar ao desenvolvimento de teorias da argumentação jurídica. Observa-se que uma das 
funções de uma teoria da argumentação jurídica é precisamente oferecer explicação 
adequada sobre a relação entre argumentos jurídicos e argumentos morais.  

Robert Alexy esclarece que a tese de que a argumentação jurídica é um caso especial de 
argumentação moral admite três interpretações possíveis: tese da secundariedade 
(Sekundaritätsthese), tese da adição (Additionsthese) e tese da integração 
(Integrationsthese).[34]  

De acordo com a tese da secundariedade, ou tese da subsidiariedade, a argumentação 
jurídica serve apenas como legitimação secundária dos resultados obtidos pelo discurso 
prático geral, ou discurso moral. Nesse modelo, portanto, o decisivo é o discurso moral, 
ocupando posição meramente subsidiária a argumentação jurídica, o que equivale 
afirmar a subordinação da argumentação jurídica à argumentação moral, em termos que 
se assemelham a uma proposta jusnaturalista.  

Pela tese da adição, rejeita-se o papel secundário da argumentação jurídica. Nos termos 
dessa tese, recorrer-se-ia à argumentação moral somente naqueles casos em que a 
argumentação jurídica não estivesse disponível. Assim, a argumentação jurídica 
ocuparia posição central no discurso jurídico, já os argumentos morais serviriam de 
mera adição, com função de complementação.  

Na verdade, a tese mais adequada para explicar a relação entre argumentos jurídicos e 
argumentos morais é a tese da integração, segundo a qual no discurso jurídico os 
argumentos jurídicos estão entrelaçados com argumentos morais. Dessa maneira, não há 
que se falar em subordinação, tampouco em mera complementação.  

A superação das doutrinas jurídicas positivistas ocorre pela afirmação de posições 
teóricas jusmoralistas, que não se confundem com as perspectivas jusnaturalistas. Em 
conformidade com o moralismo jurídico, que se enquadra na perspectiva pós-
positivista, a correção moral é um dos elementos do conceito de direito.  

Para que se fundamente a superioridade teórica de uma teoria do direito pós-positivista 
em face das doutrinas juspositivistas, é necessário que se desenvolva uma argumentação 
capaz de evidenciar o caráter necessário da conexão entre direito e moral.  

Em consonância com uma ontologia jurídica não-positivista, identificam-se três 
elementos que compõe o conceito de direito: legalidade conforme ao ordenamento 
(ordnungsgemäβe Gesetztheit), eficácia social (soziale Wirksamkeit) e correção material 
(inhaltliche Richtigkeit).[35] Positivistas e não-positivistas estão de acordo quanto à 
necessidade dos dois primeiros elementos, ainda que sejam possíveis diversas 
interpretações, verificando-se a controvérsia quanto ao caráter necessário do último 
elemento. 

A pesquisa sobre os elementos do conceito de direito está associada à investigação 
acerca dos conceitos de validade do direito. Corresponde ao elemento da legalidade 
conforme ao ordenamento o conceito jurídico de validade. A eficácia social do direito 
relaciona-se ao conceito de validade social do direito. A correção material serve de 
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critério para aferir a validade moral de uma norma jurídica, o que conduz ao problema 
da justiça das normas jurídicas.  

Caso se reconheça como necessária a conexão conceitual entre direito e moral, está 
claro que uma norma jurídica injusta será uma norma jurídica defeituosa. A questão 
mais relevante reside em saber se uma norma jurídica moralmente incorreta, ou 
simplesmente injusta, será juridicamente inválida.  

Gustav Radbruch sustenta que o direito apresenta os valores da segurança jurídica, da 
justiça e da utilidade (Zweckmässigkeit). Com isso, critica-se a ideia sustentada por 
alguns juspositivistas, segundo a qual o valor da segurança jurídica seria o único ou o 
mais importante dos valores jurídicos. Na verdade, o valor da segurança jurídica não 
deve ser considerado isoladamente, porquanto serve de meio para o atendimento dos 
valores da justiça e da utilidade para o bem comum. [36] 

Com relação ao conflito entre segurança jurídica e justiça, Radbruch estabelece uma 
fórmula que visa a preservar ambos os valores envolvidos. Uma norma jurídica injusta, 
ou que não servisse ao bem comum, em princípio não perderia sua validade jurídica. 
Apenas nos casos em que a injustiça de uma norma jurídica fosse insuportável 
(unerträglich), é que a norma em questão deixaria de ser juridicamente válida.[37]  

Alexy ressalta que a fórmula de Radbruch deve ser compreendida na perspectiva do 
participante (Teilnehmerperspective) do sistema jurídico, daquele que nele atua, a 
exemplo do juiz.[38]  

Examinando-se a pretensão de correção levantada pelos participantes do sistema 
jurídico, é possível sustentar a tese da conexão conceitual entre direito e moral. Uma 
vez que fique evidenciado o caráter necessário da correção material do direito, supera-se 
a doutrina do juspositivismo inclusivo, pela qual a incorporação de elementos morais 
pelo sistema jurídico é uma questão meramente empírica. Se o argumento da pretensão 
for bom o bastante, não restará dúvida sobre a melhor capacidade do pós-positivismo de 
oferecer uma compreensão adequada da ontologia jurídica em comparação às tentativas 
de cunho juspositivista.  

O argumento de Alexy sobre a pretensão de correção do direito é de natureza 
pragmático-transcendental. Sua estratégia consiste em identificar algo que é necessário, 
para posteriormente explicitar-lhe as implicações. Qualquer afirmação que seja 
contraditória com essas implicações será absurda, já que contrariam aquilo que decorre 
do que é necessário.  

Constata-se que a ação linguística de afirmar algo é um elemento inseparável da 
existência humana, pelo menos em condições normais de civilização. Em condições 
racionais, o ato de afirmar algo requer do sujeito que seja capaz de fundamentar sua 
afirmação, bem como faz-se acompanhar pela expectativa de que os destinatários 
reconheçam que aquilo que se disse é correto.  

Alexy sustenta precisamente que o direito, através de pessoas, formula uma pretensão 
de correção. O exemplo do juiz é paradigmático, já que levanta uma pretensão de 
correção objetiva, que não depende de sua vontade, mas decorre da função que 
exerce.[39]  
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Considere-se, por exemplo, uma sentença que afirme que o acusado, em razão de uma 
interpretação equivocada do direito vigente, resulta condenado a cumprir determinada 
pena. Claramente, trata-se de uma sentença absurda.[40]  

O motivo para esse absurdo, conforme esclarece Alexy, não é meramente convencional, 
mas é de ordem conceitual. Todas as sentenças, como as ações linguísticas de 
afirmação, possuem pretensão de correção, garantia de fundamentação e expectativa de 
reconhecimento pelos destinatários. Caso uma sentença vá de encontro a esses 
elementos, surge uma contradição performativa.  

Seguindo-se essa linha de raciocínio, seria absurda uma disposição constitucional nos 
seguintes termos: “A República tal constitui-se em um Estado em que a tributação 
injusta é permitida”. O absurdo consiste, como é claro, na contradição performativa com 
a pretensão de correção que é levantada pelos textos normativos.  

Levando-se em consideração que a correção jurídica inclui a correção moral,[41] a 
pretensão de justiça se incorpora ao conceito de direito. Consequentemente, as 
perspectivas juspositivistas não se revelam adequadas para abarcar todos os elementos 
que integram o conceito de direito.  

Dessa maneira, a perspectiva pós-positivista possui vantagens teóricas e práticas. Possui 
vantagens do ponto de vista teórico, porque faz compreender de um modo adequado a 
relação conceitual entre direito e moral. Sob o prisma prática, trata-se de perspectiva 
superior, porque evidencia corretamente a importância da utilização de elementos 
morais na argumentação jurídica desenvolvida pelos participantes do sistema jurídico.  

Considerações finais 

1. A relação entre direito e moral, tema fundamental para a compreensão da ontologia 
jurídica, dá lugar a diversas contribuições teóricas, que podem ser agrupadas em teorias 
do direito natural, teorias positivistas e pós-positivistas.  

2. De acordo com as teorias jusnaturalistas, predicam-se duas ordens jurídicas, a natural 
e a positiva. O direito natural seria uma ordem jurídica transcendente, metafísica, que 
serviria de parâmetro moral, ao qual deve subordinar-se o direito positivo.  

3. As teorias juspositivistas rejeitam a tese do dualismo jurídico, vez que sustentam que 
todo o direito é direito positivo. Contudo, há discordâncias internas sobre o papel da 
moralidade na reconstrução do direito válido, o que enseja a classificação entre 
positivismo exclusivo e positivismo inclusivo.  

4. Consoante a doutrina do positivismo jurídico exclusivo, rejeita-se a relação 
conceitualmente necessária entre direito e moral. Além disso, afirma-se que a 
interpretação e aplicação do direito não incorporam elementos morais. Destaca-se a 
noção de autoridade, deslocando-se o problema da racionalidade prática da 
argumentação jurídica.  

5. Para os representantes do positivismo jurídico inclusivo, a separação conceitual entre 
direito e moral não se faz a acompanhar da afirmação de que os elementos morais, do 
ponto de vista fático, não são relevantes para a reconstrução do direito válido. Sustenta-
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se, nessa perspectiva, a tese incorporacionista, conforme a qual a moralidade poderá, de 
maneira contingente, ser relevante para a determinação das posições jurídicas.  

6. Verifica-se que o espectro de teorias do direito não se resume às vertentes 
jusnaturalistas e juspositivistas. Devem ser mencionadas as teorias pós-positivistas.  

7. Em comum com as perspectivas jusnaturalistas, as teses pós-positivistas afirmam a 
importância da moralidade para a compreensão do conceito de direito. Rejeita-se, 
porém, a tese da subordinação conceitual, bem como a afirmação metafísica do direito 
natural.  

8. Pós-positivistas aproximam-se dos positivistas pela rejeição da dualidade de ordens 
jurídicas. Seguidores do positivismo jurídico inclusivo sustentam que é possível a 
incorporação de elementos morais no sistema jurídico. Na perspectiva pós-positivista, 
essa afirmação é tomada como insuficiente, já que se afirma a conexão conceitual entre 
direito e moral.  

9. Com base no argumento da pretensão de correção, encontra-se arcabouço teórico 
consistente de fundamentação da preferência pela perspectiva pós-positivista.  
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