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Resumo 

 
Neste ensaio colocam-se em discussão as limitações do positivismo  

excludente, orientação que, com base no unidimensionalismo normativo, define e 

legitima do direito, suas interpretações e decisões. Caracteriza-se, todavia, o fracasso 

das razões a dos argumentos da Escola Positivista que separa a moral do direito, 

negando, assim, o diálogo entre essas importantes ordens da conduta humana no 

contexto da jusfilosofia moderna. 
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Resumen 
 

En este ensayo se colocan en discusión las limitaciones del positivismo 

excluyente, orientación que, con base en el unidimensionalismo normativo, define y 

legitima del derecho, sus interpretaciones y decisiones. Se caracteriza, así, el fracaso de 

las razones y los argumentos de la Escuela Positivista que separa la moral del derecho, 

negando, así, el diálogo entre estas importantes órdenes de la conducta humana en el 

contexto de la iusfilosofía moderna. 
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Introdução. 

A concepção positivista (e excludente) do Direito, ora colocada em discussão, 

tem como fundamento a “legalidade”. Define-se, assim, o “direito” como um conjunto 

de regras que balizam toda e qualquer atividade jurídica quer teórica quer prática.  

Esse conceito (entenda-se concepção) de Direito, de inspiração normativa (ou 

empírico-normativa) se preocupa com a certeza, a estabilidade e a segurança que, em 

teoria, deveria oferecer aquele conjunto de normas impostas pelo poder soberano; 

considerando-se, assim, a ordem normativa como o critério fundamental de validade, 

por meio do qual separamos a ordem jurídica da moral. 

Por esse caminho, o conceito de norma e as suas relações passariam a ser 

predominantes para qualquer estudioso do Direito, convertendo-se, igualmente, no 

conteúdo (a matéria) de todo e qualquer investigação jurídica. Contudo, a prática 

jurídica se resumiria num estudo lógico da ordem jurídica, ora considerada instrumento 

de controle social e de resolução de conflitos.  

Positivistas são todas as doutrinas que dão maior ênfase à legalidade e à eficácia 

do direito, cujo enfoque tem como ponto de partida o direito posto e como ponto de 

chegada a segurança jurídica. Com base nessas doutrinas, concebe-se o Direito como 

uma “ciência dogmática” que, nos moldes das ciências naturais, passa a vigorar o 

reducionismo normativo. 

Poder-se-ia, com efeito, afirmar que essa noção unidimensional que coloca em 

primeiro plano, o pressuposto normativo do Direito caracteriza as conexões existentes 

entre normas, deixando de lado outros importantes indicadores que, mesmo 

emprestados de outras áreas (a sociologia, a moral, a política), poderiam incidir na 

interpretação e na decisão jurídica.  

Sem dúvida, a concepção em estudo considera a norma como o elemento 

primário que pressupõe a Ciência do Direito, contrariando assim outras correntes 

importantes e opostas, a saber: o Direito Natural e o moderno Positivismo Jurídico 

Inclusivo. As razões dessa oposição estão nos limites e nas insuficiências (pecados) de 

um conceito que já não mais se adapta à realidade existência e ao pensamento jurídico 

moderno.  

 
 
 
 



1 A concepção positivista do Direito.  
 

O principal problema na polêmica acerca do conceito de direito, ensina Robert 

Alexy (2009, p. 3-4) é a relação entre direito e moral. Apesar de uma discussão de mais 

de dois mil anos, duas posições fundamentais continuam se contrapondo: a positivista e 

a não positivista. Conforme o citado autor, todas as teorias positivistas defendem a tese 

da separação. Esta determina que o conceito de direito deve ser definido de modo que 

não inclua elementos morais. A tese da separação postula que não existe nenhuma 

conexão conceitualmente necessária entre o direito e a moral, entre aquilo que o direito 

ordena e aquilo que a justiça exige. Em contrapartida, todas as teorias não positivistas 

defendem a tese da vinculação. Esta determina que o conceito de direito deve ser 

definido de modo que contenha elementos morais.  

Destarte, a tradição positivista o direito se inspira na legalidade: num conjunto 

de normas postas pelo homem. É o homem quem, por razão de segurança e certeza 

jurídica enxerga nas normas uma forma de controle social. Assim, o direito é norma ou 

um conjunto delas que não desprende de divindade nem da moral. 

O positivismo, nesses moldes traz a seguinte proposta: vale mais uma lei injusta 

do que a inexistência de lei. Isso significa que a lei, por si só, se justifica: ela é justa por 

ser lei. Eis aí uma das premissas do positivismo legalista, aquele que significa o direito 

como a lei: “não só apenas a lei é direito, mas também qualquer lei é direito”. 

(KAUFMANN, 2002, p. 122)  

Para Ihering (2005, p. 57-58), esse tipo de positivismo pode ser considerado um 

“inimigo mortal da Ciência do Direito”; pois a degrada em trabalho manual; e, depois, 

trava uma luta de vida ou morte com ela. Então, estimula o surgimento de uma multidão 

de autores, montanhas de citações. Diz-se, assim, de um o positivismo que convida a 

fazer literatura de segunda mão com tesouras. Isto aconteceu na época dos pós-

glosadores e depois, no século XVII e no século atual.  

Noutra ordem, o direito seria nada mais do que uma expressão dos interesses de 

classe, um instrumento de poder, uma faculdade de obrigar. Diz-se, assim, da acepção 

subjetiva do direito que se funda na verdade, na consciência da obrigação de todos, 

segundo a lei; porém, para determinar o arbítrio em consequência dessa obrigação, o 

direito estrito ou puro (aquele em que não se mescla nada próprio da moral) não pode nem 

deve se referir a essa consciência como móvel; pelo contrário, deve se apoiar no princípio 



da possibilidade de todos, segundo leis gerais. O direito e a faculdade de obrigar são, 

portanto, uma mesma coisa. (KANT, 2013)  

Conforme a essa concepção existe um interesse (ideológico) em justificar o 

Direito pela ideologia (doutrinas) vigorante numa sociedade. Tais idéias seriam 

veiculadas a favor dos interesses de grupos. Eis o rol da ideologia no estudo do direito. 

Segundo Norberto Bobbio (1995, p. 27, 29), por exemplo, podemos definir o 

Direito como um conjunto de regras obrigatórias para uma determinada sociedade, pois 

sua violação dará lugar à intervenção de uma sanção. Mas, quando identificamos o 

Direito com as normas postas pelo Estado, não damos uma definição geral do Direito, 

porém uma definição obtida de uma determinada situação histórica, aquela em que 

vivemos. 

Conforme a essa tese considera-se o Direito como uma ordem, conjunto de 

normas coercitivas (ou coativas) que regem uma sociedade concebe-se o mesmo como 

uma ciência que tem como finalidade regulamentar e proteger determinadas relações 

sociais por meio de regras de conduta.  

Quanto a isso, julgamos conveniente destacar a orientação conceitual proposta 

pelos defensores do positivismo que, como John Austin e Hans Kelsen, contribuíram 

profundamente para a compreensão do conceito do Direito nesta perspectiva. O Direito, 

assim, deveria ser considerado “a liberdade de agir ou de omitir, a lei obriga a agir ou 

omitir”. (HOBBES, 2000, p. 99). 

Pelo conceito direito, se indicaria a liberdade que todo homem possui para 

utilizar suas faculdades naturais em conformidade com a razão reta. Não há lei onde não 

há poder e onde não há lei não há justiça.  

John Austin (1790-1859), fundador do positivismo jurídico, também de 

orientação empirista e utilitarista, via na lei (isto é, na ordem emanada do soberano) a 

forma típica do Direito e o fundamento último de toda norma jurídica. Na postura de 

Austin se destaca a recusa de considerar como Direito propriamente o Direito natural, a 

concepção da efetividade do direito existente nas várias sociedades como o fundamento 

da sua validade, a determinação, em suma, do direito tal qual ele efetivamente é, como 

objeto da ciência jurídica. (BOBBIO, 1995, p. 103) 

Conforme explica Jürgen Habermas (1998, p. 271, 278, 279) autores, como 

Hans Kelsen e H. L. A. Hart, em contraposição às escolas realistas, prefeririam destacar 

o sentido normativo específico das proposições jurídicas e a estrutura sistemática de um 

sistema de regras, como é o direito, que têm por fim possibilitar a consistência das 



decisões que observam tais regras e convertem o direito em algo bem diferente da 

política. Em contraposição aos hermeneutas, acentuam a completude de um sistema 

jurídico fechado que seria impermeável a princípios extrajurídicos. De acordo com 

Habermas, o positivismo chega a uma falsa tese de autonomia, pois entende o direito 

como um sistema fechado de regras predeterminadas e pensadas para uma aplicação 

específica, as quais, em caso de colisão, precisam da decisão do juiz. É, para o autor, 

uma concepção unidimensional do direito como um sistema de regras isentas de 

princípios. 

Para Hans Kelsen (1998, p. 4-5) o Direito é derivado do poder coativo do 

Estado. Segundo o autor o Direito é uma ordem normativa da conduta humana, um 

sistema de normas que regulam o comportamento humano e que se constitui como objeto 

do conhecimento jurídico (a Ciência do Direito). Nesse sentido, a “norma” continua o 

citado autor significa que algo deve ser ou acontecer, especialmente que um homem 

deve-se conduzir de determinada maneira. O conhecimento jurídico, assim, se dirige a 

estas normas que possuem o caráter de normas jurídicas e conferem a determinados fatos 

o caráter de atos jurídicos (ou antijurídicos). 

Por esse caminho, o caráter normativo reduziria o direito a uma técnica 

específica de organização social, sendo o seu conceito um problema técnico, e não 

moral. Assim sendo, Direito e justiça seriam dois conceitos diferentes. O Direito, assim 

considerado distinto da justiça, é o Direito positivo. E, assim, concluiria Kelsen, “se 

Direito e justiça são identificados, se apenas uma ordem justa é chamada de Direito, 

uma ordem social que é apresentada como Direito é – ao mesmo tempo – apresentada 

como justa, e isso significa justificá-la moralmente”. (KELSEN, 1998, p. 8) 

H. L. A. Hart (2009, p. 2.), a partir de uma postura notoriamente positivista,  

optou por considerar desnecessário definir o Direito. Eis que Hart, na sua conhecida 

obra, tinha como objetivo aprofundar a compreensão do Direito, da coerção e da moral 

como fenômenos sociais distintos mais relacionados entre si. Apesar de sua 

preocupação com a análise, o nosso autor se preocupou com a sociologia descritiva, 

orientando sua obra a partir de uma investigação sobre os significados das palavras. 

A tese fundamental da obra de Hart seria: nem o direito nem nenhuma outra 

forma de estrutura social podem ser compreendidos sem que se tenham em conta certas 

distinções cruciais entre dois tipos diferentes de enunciados, a que chamou “internos” e 

“externos”, que podem ambos ser elaborados sempre que normas sociais sejam 

observadas. 



Mesmo negando a importância de uma definição de direito, Hart defende a 

idéia de que “o direito é a norma primária que estipula a sanção”. (HART, 2009, p. 2.) E 

nesse sentido, afirma: 

O que as autoridades fazem a respeito dos litígios é [...] o próprio direito. As 
previsões sobre o que os Tribunais farão [...] são o que entendo por direito; a 
legislação é fonte do direito [...] e não o próprio direito; o direito 
constitucional é mera moral positiva; é proibido roubar; se alguém roubar, 
será punido... Caso exista de fato, a primeira norma está contida na segunda, 
que é a única norma genuína.  

 

Para Hart é evidente que a legislação faz parte do direito; é pelo menos um ramo 

do direito. É claro, afirma Hart, que o direito não pode ser apenas o que as autoridades 

fazem ou o que os tribunais vão decidir, uma vez que é o direito que cria uma 

autoridade ou um tribunal. Não só o direito e a moral compartilham um mesmo 

vocabulário, de modo que há obrigações, deveres e direitos tantos jurídicos como 

morais, mas também todos os sistemas jurídicos internos e intranacionais reproduzem a 

substancia de certas exigências morais fundamentais. O homicídio e o uso gratuito da 

violência são apenas os exemplos mais óbvios da coincidência entre as proibições do 

direito e da moral. Além disso, há uma idéia, a de justiça, que parece unir os dois 

campos. Esses fatos, conforme o autor, sugerem a interpretação de que o direito deve 

ser compreendido como um ramo da moral ou da justiça, e que é a congruência com os 

princípios da moral. (HART, 2009, p. 2.)  

Contrariando as doutrinas que combatem o positivismo, Hart destacaria que a 

afirmação de que “uma lei injusta não é uma lei” soa tão exagerada e paradoxal, ou 

mesmo falsa, quanto a declaração de que “as leis criadas pelo legislador não são leis”, 

ou “o direito constitucional não é direito”. Para Hart tais são extremos que perpassa toda 

a história da teoria do direito que aqueles que não viram na estreita assimilação entre o 

direito e a moral nada além de uma dedução equivocada, tirada do fato de que o direito 

e a moral compartilham um vocabulário comum que direitos e deveres. (HART, 2009, 

p. 2.)  

Conforme Hart (2009, P. 10), à primeira vista, poderia parecer que a afirmativa 

de que um sistema jurídico é composto por normas, pelo menos em geral, dificilmente 

poderia ser posta em dúvida ou reputada como de difícil compreensão. 

De qualquer forma, Hart foi considerado um “positivista” que não desmerece a 

moral no contexto jurídico. E, assim, se separa das correntes exclusivistas, isto é, que 

daquele positivismo que exclui e separa a moral do direito. 



Hart procurou colocar os ideais jurídicos (inclusive a moral) dentro do próprio 

fenômeno da juridicidade, não como fundamento metaempírico de validez do direito 

positivo, mas como algo empiricamente verificável dento do próprio direito positivo, 

exprimindo, por conseguinte, uma realidade social. (HART, 2009, p. 2.)  

As idéias de Herert L. A. Hart revolucionaram a ciência jurídica inglesa por 

terem apontado o caminho para uma superação da própria jurisprudência analítica, a que 

estava ligado, e do próprio realismo jurídico. Sua teoria apresenta grandes afinidades 

com o movimento realista jurídico escandinavo, pelo abandono de critérios 

metaempíricos de validade do direito e pela aceitada existência de ordem jurídica como 

fenômeno social, isto é, correspondente a uma quantidade de fatos sociais heterogêneos, 

identificados pela referencia à prática efetiva, ou seja, à maneira como os tribunais 

identificam o que deve ser considerado direito. (DINIZ, 2009, p. 88)  

Hart, em sua obra “O Conceito do Direito”, critica o voluntarismo: teoria que 

considera a obediência habitual de um grupo social ás ordens do soberano como 

condição necessária e suficiente da existência do direito, passa a enumerar os elementos 

jurídicos, salientando que a característica distintiva do direito consiste na fusão de 

normas primárias, que impõem deveres ou obrigações, e secundárias, que conferem 

poderes, regulamentando a produção jurídica. Clara é, nesta teoria, a relação entre 

norma e poder. (DINIZ, 2009, p. 88) 

Em suma, a concepção positivista apresenta o direito como uma classe particular 

de pensamento normativo, alguns positivistas não enfatizam, mas tampouco negam as 

bases sociais do direito. Aqueles que se afastam do direito natural são considerados 

“excludentes”, por separar a normatividade jurídica da normatividade moral, em vez de 

desenvolver uma análise de como o primeiro afeta o segundo.1 

 
1.1 Positivismo excludente.  
 

Considera-se “excludente” a corrente positivista que se alicerça na ideia da 

separação do Direito de outras importantes áreas do saber humano. Diz-se de um 

positivismo que não admite qualquer vinculação do direito com a moral e com outras 

tantas importantes áreas do saber humano.  

                                                 
1 Veja-se Algunas reflexiones sobre metodología en Teoría del Derecho. Disponível em: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/algunas-reflexiones-sobre-metodologa-en-teora-del-derecho-0/. 
Acesso em 05 de dez. de 2011. 



Apresenta-se, desta forma, uma teoria do direito “purificada de toda ideologia 

política e de todos os elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua 

especificidade porque consciente da legalidade específica do seu objeto” (KELSEN, 

1998). Isto, na tentativa de aproximar o direito tanto quanto possível do ideal de toda a 

ciência: objetividade e exatidão. Propõe-se, assim, 

 
garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste 
conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se 
possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela 
pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 
estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental.  
De um modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com a 
psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política. Esta confusão pode 
porventura explicar-se pelo fato de estas ciências se referirem a objetos que 
indubitavelmente têm uma estreita conexão com o Direito. Quando a Teoria 
Pura empreende delimitar o conhecimento do Direito em face destas 
disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão, 
mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a 
essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela 
natureza do seu objeto. (Grifo nosso). (KELSEN, 1998, p. 1)  

 
Assim, “por obra do positivismo jurídico ocorre a redução de todo o direito a 

direito positivo, e o direito natural é excluído da categoria do direito: o direito positivo é 

direito, e o direito natural não é direito”. (BOBBIO, 1995, p. 26). 

Convém, entretanto, destacar como origem remota desta compreensão 

excludente das ciências e, também do Direito, a escola sofista. Os sofistas (literalmente, 

“sábios”) não se preocuparam com o que uma argumentação pode ter de justo ou 

injusto, moral ou imoral. Para eles o mundo humano aparece como criação do próprio 

homem. Nesse mundo não há um único princípio que a tudo comande, mas apenas 

convenções que os homens estabelecem para depois abandonar. Os valores e as 

verdades são considerados instáveis e relativos. Nesse sentido “o homem é a medida de 

todas as coisas”, por tanto, o mundo é aquilo que o homem faz e desfaz por intermédio 

dos sentidos. É, caso haja um princípio único, o ser humano não pode conhecê-lo. Por 

meio dessa concepção, se separa a ordem das coisas naturais e a dos homens. Uma vez 

que a medida de todas as coisas é o homem, seu conhecimento está limitado pelos 

sentidos, que mudam de um para outro (o que é doce para alguns, por exemplo, pode ser 

amargo para os demais). Assim, se existe algum acordo entre os homens, eles não 

seriam resultado do conhecimento de uma suposta verdade absoluta, mas de simples 

“convenção”. De maneira semelhante, os modos de organização social (por exemplo, o 

direito) e política não derivam de um único princípio de justiça e sim das convenções 



criadas pelos homens de acordo com as circunstancias e as conveniências. (SIQUEIRA 

ABRÃO, 1999, p. 36-39)2 

Daí, a ideia de que os valores, por serem relativos e abstratos não teriam 

utilidade alguma. A justiça, então, se faz derivar da a lei, cujo conteúdo é resultado de 

uma convenção humana. Autores modernos, por exemplo, Kaufmann (2002, p. 63), 

considerariam a sofística como a origem do positivismo científico, por considera-se 

como “verdadeiro” aquilo que o homem é capaz de constatar e provar por meio dos seus 

sentidos. Como consequência, só seria direito a norma positiva que é estabelecida 

mediante o acordo humano. Decerto que o direito feito norma se nos apresenta como 

um dado empírico, constatável e certo que há de prevalecer sobre qualquer forma de 

direito ideal ou natural. 

Vê-se, assim, o que chamamos de “pecados do positivismo”: a tendência a 

considerar o direito como desposado de qualquer influência externa, sendo a dimensão 

normativa a única capaz de legitimar as decisões jurídicas.  

 
 
2 Fundamento dogmático do conceito “Direito”. 

 
O fundamento negativo (entenda-se dogmático) da concepção do Direito se 

apoia na tese da separação.  Conforme Robert Alexy3, a tese da separação existe, mas é 

irrelevante ou falsa (entenda-se incorreta). Entretanto, isso não significa que a tese de 

separação não é importante. Quer dizer que, se sua opositora – a tese da conexão – 

estiver correta, a natureza do direito poderia aparecer sob uma luz completamente 

diferente. Afinal, se a natureza do direito é interessante, então o oposto de uma tese que 

coloca a natureza do direito sob uma luz completamente diferente é por si só 

interessante. 

A exclusão dos elementos sociológicos e moralistas do Direito constata-se com 

mais força na obra de Hans Kelsen. Conforme o citado autor “o problema da Justiça, 

enquanto problema valorativo, situa-se fora de uma teoria do Direito que se limita à 

análise do Direito positivo como sendo a realidade jurídica”. (KELSEN, 1998) 

                                                 
2 [“O homens é a medida de todas as coisas”. Afirmação de Protágoras (c. 485-410 a.C), considerado o 
primeiro sofista. Outros sofistas conhecidos são Hípias (nascido na Élida no século V a.C e Górgias (c. 
487-380 a.C). Do primeiro é o Diálogo Troiano, sobre a educação dos jovens; o segundo, depois de 
interpretar a obra de Parmênides, dedica-se à linguagem]. 
3 ALEXY, Robert. A Natureza dos argumentos acerca da natureza do direito. Tradução Julio Pinheiro 
Faro Homem de Siqueira e Bruno Costa Teixeira. Disponível em: 
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/129. Acesso em 20 de maio de 2014. 



Como é notório, ensina Norberto Bobbio (2008, 23-24)4, a Teoria Pura do 

Direito se posicionou: de um lado, contra o Direito Natural; de outro, conta a 

Sociologia. A polêmica contra o Direito Natura foi conduzida em nome da objetividade 

da ciência, a qual tem a tarefa de conhecer a realidade e não de avaliá-la, ao passo que o 

Direito Natural é o campo de todas as ideologias que, de tempos em tempos, 

pretenderam avaliar o Direito positivo para afirmar a conformidade a certos ideais de 

justiça. Agindo contra a objetividade da Teoria Pura do Direito, o Direito Natural 

exprime valores subjetivos ou até irracionais, os quais são irredutíveis a análises 

científicas. A polêmica contra a Sociologia, ao contrário, é levada em nome da distinção 

entre a esfera do ser, à qual pertencem os fenômenos sociais, e a esfera do dever ser, à 

qual pertence o Direito, o qual, como norma ou complexo de normas (ordenamento), é 

uma estrutura qualificadora da realidade social. 

Assim, na Teoria Pura do Direito, a obra mais difundida de Hans Kelsen (1998, 

p.1) encontramos a teses da separação do Direito (na ordem normativa) de outras áreas 

do saber humano, especialmente da Sociologia, da Psicologia, da Política e da Filosofia 

moral. Com esse objetivo afirma o citado autor: 

 
Quando a si própria se designa como “pura” teoria do Direito, isto significa 
que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e 
excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo 
quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer 
que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 
estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental.  

 
Conforme lecionaria Kelsen (1998), as ciências se referirem a objetos que 

indubitavelmente têm uma estreita conexão com o Direito. É por esse motivo que sua 

Teoria Pura objetiva separar o Direito da Sociologia, da Filosofia Moral e da Política. 

Porém, o autor não ignora nem, muito menos, nega a conexão existente entre tais áreas, 

as exclui para tentar evitar um sincretismo metodológico que, conforme a sua 

percepção, obscureceria a essência da ciência jurídica. 

 

Conclusão 

 

                                                 
4 [Conforme Norberto Bobbio, a Teoria Pura do Direito avança duas pretensões fundamentais: a) ser 
ciência e não ideologia; b) ser a ciência própria do objeto especifico a que se dirige, o Direito e não de 
objetos diversos, embora afins, como são aqueles estudados pela Sociologia. Com a primeira pretensão se 
põe como a verdadeira ciência, em contraposição à pseudociência dos jusnaturalistas e em geral daqueles 
que subordinam o estudo do Direito às ideologias políticas. Com a segunda, se põe como a única ciência 
do Direito, em contraponto às ciências afins que tendem a substituir-se à jurisprudência normativa]. 



O positivismo, na sua versão “excludente” se alicerça na ideia da separação do 

Direito de outras importantes áreas do saber humano e, fundamentalmente, da moral.  

O positivista que adota esta corrente peca, a não admitir qualquer vinculação do 

direito com a moral. Como consequência disso, o pensamento jurídico, “purificado” de 

todo elemento ideal ou ideológico, não poderia qualificar certos casos como jurídicos, 

nem muito menos alargar os conceitos na resolução dos casos difíceis que desafiam a 

teoria e a prática jurídica moderna. 

Ao se reservar para a Ciência do Direito um conhecimento que tem como único 

objeto a norma jurídica inicia-se as diversas concepções das quais decorrem os 

reducionismos jurídicos. Por esse caminho, os recursos da moral não teriam utilidade 

alguma na organização social. Logo, a justiça derivaria da lei e, o seu conteúdo é 

resultado de uma mera convenção humana.  

Destarte, a validade do Direito se sustenta na legalidade e na dogmática que 

negam a tese da vinculação. A negação da orientação moralistas do Direito acentua 

ainda mais a o conflito entre Direito Natural e Direito Positivo.  

O pecado desse positivismo excludente repercute no modo inteiramente 

acientífico e acrítico de conceber o Direito, estabelecendo-se, assim, limites 

metodológicos que lhe são impostos pela natureza do seu objeto: a norma. 

Em suma, o “pecado do positivismo” está em negar e desconsiderar a função 

humanista o Direito, em não considerar a norma como instrumento de concretização de 

valores, em face da convivência humana.  
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