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RESUMO 

 

SOUZA, Isabele Carvallo Nery de. Decisão judicial em casos moralmente sensíveis: um 

olhar a partir das fundações morais. 2021. 153 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.  

 

Diante do papel que o Judiciário vem desempenhando na resolução de questões de grande 

relevância política e social, a presente pesquisa volta-se à compreensão da decisão judicial em 

casos moralmente sensíveis. Investiga, então, se tais casos, envoltos em discussões referentes 

aos valores basilares à sociedade, mobilizariam, também, argumentos de conteúdo valorativo. 

E, com vistas a identificar e analisar tais argumentos, emprega-se, como referencial teórico, a 

Teoria das Fundações Morais, produzida no terreno da psicologia moral, à leitura dos votos 

proferidos até o momento no bojo do Recurso Extraordinário 635.659/SP. O caso, no qual se 

discute a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, objeto de regulação pelo 

artigo 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), é então analisado com vistas a se distinguir 

referências ao domínio da moralidade, no que diz respeito às fundações morais estabelecidas 

pelo modelo: cuidado (care/harm), justiça (fairness/cheating), lealdade (loyalty/betrayl), 

respeito à autoridade (authority/subversion), pureza (purity/degradation) e liberdade 

(liberty/oppression). Concluiu-se pela identificação, para além da referência aos materiais 

jurídicos, de argumentos de eficiência acerca da política pública de combate às drogas e 

argumentos que expressariam juízos valorativos, mormente ligados à perspectiva individualista. 

 

Palavras-chave: Teoria das Fundações Morais. Casos moralmente sensíveis. Supremo 

Tribunal Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SOUZA, Isabele Carvallo Nery de. Judicial decision in morally sensitive cases: a view from 

moral foundations. 2021. 153 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Given the role that the Judiciary has been performing in issues of great political and social 

relevance, this dissertation aims to understand decision-making in morally sensitive cases. 

Therefore, it investigates if such cases, decided in a context of discussions around basic values 

to society, also mobilize arguments with valued content. In order to identify and analyze these 

arguments, Moral Foundations Theory (MFT), a model developed from moral psychology, is 

used as a theoretical framework to read the opinions stated so far by the Brazilian Supreme 

Court’s Justices in the “Recurso Extraordinário 635.659/SP”. The case is about the 

decriminalization of drug possession for personal use, which is regulated by the article 28 of 

the Drug Law (Lei nº 11.343/2006), and it is here investigated owing to distinguish references 

to the moral domain with regard to the moral foundations established by MFT: care, fairness, 

loyalty, authority, purity and liberty. The research concludes that it is possible the identification 

of arguments with valued content, especially linked to an individualist perspective.  

 

Keywords: Moral Foundations Theory. Morally sensitive cases. Brazilian Supreme Court.  
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INTRODUÇÃO 

 

Thomas Sowell (2007) oferece uma interessante perspectiva sobre como diferentes 

visões acerca do mundo podem impactar a forma como são tomadas decisões, seja na esfera 

política, seja na esfera judicial. O autor nota que, curiosamente, nas diversas disputas políticas, 

tais como as relacionadas a despesas militares ou a leis de drogas, frequentemente encontram-

se os mesmos sujeitos em oposição. Isso ocorre mesmo que não haja uma relação intrínseca 

entre os assuntos a justificar tal coincidência.  

Um olhar mais detido sobre os argumentos referidos por ambos os lados, continua, 

denota que os grupos partem, em suas racionalizações, de premissas fundamentalmente 

diferentes, de visões distintas em relação a como o mundo funciona (SOWELL, 2007). Em 

linhas gerais, Sowell procede à divisão entre a visão constrita (constrained vision) e a visão não 

constrita (unconstrained vision) que, embora não englobe todas as visões existentes, permite o 

reconhecimento das principais premissas acerca da natureza humana e da “causalidade social”.  

Assim, ao passo que para a visão constrita (constrained vision), a natureza humana 

é fixa e falha, devendo haver instituições que assegurem a ordem e que obriguem as pessoas 

sob imperativos morais; segundo a visão não constrita (unconstrained vision), a natureza 

humana seria maleável, sendo que os problemas existentes adviriam do funcionamento das 

próprias instituições (SOWELL, 2007).    

Divergindo acerca desses pressupostos, aqueles que se filiam ao primeiro grupo, 

tendem a enxergar nos processos sociais, como tradições morais ou famílias, a forma de se 

promover o progresso e combater os males existentes – processos esses que são vistos como 

fruto de evolução e que se desenvolvem, portanto, de maneira natural (SOWELL, 2007). De 

outro lado, a visão não constrita, ao associar os males às instituições, busca a solução pelo 

implemento de políticas sociais, de forma projetada. 

Existindo, pois, visões substancialmente distintas no tocante a temas econômicos, 

políticos e sociais, natural que isso se reflita na forma como tais questões são enfrentadas pelo 

Direito. E, de forma mais expressiva diante do contexto institucional atual, no qual o Judiciário 

tem ampliado seus poderes frente às instâncias políticas representativas e empregado métodos 

interpretativos dotados de maior discricionariedade – em que se busca uma leitura dos 

dispositivos legais a partir dos princípios constitucionais. As decisões em torno de temas 

sensíveis, portanto, encontrar-se-iam, a princípio, mais suscetíveis aos fatores tidos como 

extrajurídicos.  
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Emblemática, nesse sentido, a manifestação do Ministro Luís Roberto Barroso por 

ocasião da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41/DF1:  

 

(...) sempre que está em discussão uma questão que envolve a interpretação 

de uma cláusula aberta, de um princípio aberto, como é a ideia de igualdade, 

o intérprete projeta algum grau de sua própria subjetividade. Assim é a vida: 

os intérpretes são balizados pelos textos normativos, mas, em alguma medida, 

projetam a sua subjetividade (BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

2017, p. 3) 

 

Tal subjetividade incluiria a própria formação moral do julgador? E, inseridos numa 

sociedade em que não se nota um compartilhamento mais amplo acerca de como devem ser 

tratados temas de relevância moral, como isso se manifesta nas decisões? Seria, então, o 

colegiado a instância mais adequada para o tratamento dessas questões de fundo moral?  

O recorte da presente pesquisa que pretende se debruçar sobre a espécie de casos 

de fundo moral evidencia esse aspecto da “subjetividade” das decisões judiciais. Casos que 

frequentemente envolvem conflitos entre princípios e fazem referência direta a normas do 

domínio moral podem ser diferentemente enfrentados pelos Ministros, dada a existência de 

profundo desacordo social, principalmente representado pelas visões de mundo, como já intuía 

Sowell.   

E, dado o contexto atual, no qual “parcela nada desprezível da regulação das 

relações sociais, políticas e econômicas está, sobretudo atualmente, na mão dos tribunais, em 

seus diferentes níveis” (ALVES DA SILVA, 2017, p. 285), cabe-nos refletir como são tomadas 

as decisões judiciais, principalmente nesses casos considerados sensíveis. 

Isso porque, diante dos casos moralmente salientes, os decisores recorrem, muitas 

vezes, a conceitos e expressões dotadas de indeterminação, que requerem a adoção de premissas 

anteriores para sua aplicação. Dito de outro modo, a forma como irão sopesar os princípios e 

definir o que está posto sob sua proteção pode decorrer de juízos que desbordam dos 

exclusivamente jurídicos, especialmente quando se parte do modelo interpretativo, amplamente 

adotado – o frequentemente denominado – pós-positivismo.  

Estamos, nos casos moralmente salientes, diante de valores centrais à sociedade. Os 

conflitos a eles relacionados, não resolvidos nas esferas representativas ou mesmo delas 

deslocados, dado o presente contexto institucional, têm cada vez mais desaguado no Supremo 

                                                           
1 A Ação Declaratória de Constitucionalidade 41/DF teve por objeto a Lei 12.290/2014, que estabelecia a “reserva 

de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da administração pública federal direta e indireta, no âmbito dos Três Poderes”. A decisão final pela 

constitucionalidade da norma foi unânime (PLENÁRIO..., 2017).  
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Tribunal Federal (STF). Exemplos disso são os célebres julgamentos da constitucionalidade das 

cotas em universidades públicas (ADPF 186/DF), das uniões estáveis homoafetivas (ADIn 

4277/DF e ADPF 132/RJ) ou da liberação de passeatas em prol da legalização das drogas 

(ADPF 187/DF), decididos pelo Supremo2. 

Embora não representem o grande volume de ações que chegam ao Tribunal, a 

relevância de tais questões justifica uma investigação mais aprofundada, posto que, ao decidi-

los, a Corte manifesta-se acerca de normas nucleares e impõe parâmetros a serem observados 

por toda a sociedade no que diz respeito a condutas que já são objeto de avaliação no âmbito da 

moralidade.  

Dessa forma, entendemos importante a observação de como esses casos são 

resolvidos no âmbito do STF, voltando-nos, mais especificamente, para como os Ministros 

articulam, em seus votos, a fundamentação moral e qual o seu conteúdo. Para tanto, a análise 

foca, aqui, no caso do Recurso Extraordinário 635.659/SP, cujo tema enfrentado pela Corte é a 

descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal.  

Em que pese o julgamento ainda não tenha sido finalizado, já foram proferidos três 

votos. Esses votos, juntamente com as discussões sucedidas em Plenário, formam os materiais 

alvo da investigação, complementada, para fins de contextualização e extração de outros dados 

considerados relevantes, de entrevistas concedidas por Ministros, artigos por eles escritos, 

perfis biográficos e notícias acerca do julgamento ora enfocado. 

A Teoria das Fundações Morais, emergente de pesquisas do campo da Psicologia, 

identifica, à semelhança de Sowell3, como as visões de mundo são acionadas e se servem de 

premissas distintas sobre os problemas políticos e sociais.  

A teoria, nesse sentido, é aqui empregada com vistas a identificar se há 

fundamentação moral nas decisões de casos moralmente salientes e, em caso afirmativo, com 

que conteúdo são informadas essas decisões, ou seja, a partir de quais fundações morais 

(cuidado, justiça, lealdade, respeito à autoridade, pureza e liberdade).  

Jonathan Haidt, juntamente com uma equipe de pesquisadores4, notou que existem 

divergências consistentes entre grupos sociais, como a observada entre conservadores (do ponto 

                                                           
2 Os três casos listados referem-se a temas que, de acordo com Struchiner e Brando (2014, p. 183), constituem 

“exemplos de casos difíceis moralmente carregados palpitantes e bastante conhecidos da literatura do direito”.  
3 Haidt faz referência à obra de Sowell em The Righteous Mind. 
4 A Teoria das Fundações Morais surgiu da colaboração dos psicólogos: Peter Ditto, Jesse Graham, Jonathan Haidt, 

Ravi Iyer, Spassena Koleva, Matt Motyl, Gary Sherman e Sean P. Wojcik conforme consta do website 

moralfoundations.org. Disponível em: https://www.yourmorals.org/aboutus.php. Acesso em: 29 jun. 2021.  
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de vista social) e liberais, no que toca aos padrões de atribuição de importância concedida às 

fundações que constituem o domínio moral (HAIDT; JOSEPH; GRAHAM, 2009b).  

Tal distinção observada por Haidt implicaria visões, por vezes, conflitantes acerca 

do que é dotado de maior relevância dentro do domínio moral, o papel das instituições, as 

formas de se atingir objetivos moralmente desejáveis e os tipos de políticas a serem 

implementadas numa determinada sociedade, refletindo-se na forma como os indivíduos 

concebem questões de fundo moral, bem como no que constituirá sua argumentação no 

momento de justificarem suas decisões.  

Com isso não se quer afirmar que não existam imperativos morais objetivos ou a 

total incapacidade de se realizar juízos de certo ou errado, que configurariam uma visão 

relativista da moral, mas perquirir o que subjaz os diferentes posicionamentos existentes na 

sociedade e, principalmente, a sua identificação nos discursos daqueles que tomam decisões em 

temas considerados moralmente sensíveis.  

Em outros termos, apenas se parte da constatação de uma sociedade dividida, na 

qual se propõem objetivos e políticas públicas em grande parte conflitantes e que denotam um 

desacordo mais profundo, inclusive em relação à moral, muito presente, hoje, nos casos levados 

à apreciação dos tribunais.  

E a pesquisa, não buscando restringir o domínio moral a uma perspectiva 

meramente psicológica, porquanto entendido aqui como um campo muito complexo de estudo, 

visa apenas se servir das categorias de análise, oferecidas pelo campo da psicologia moral, mais 

especificamente da Teoria das Fundações Morais, para o estudo do caso selecionado.  

Na esteira de pesquisas que se voltam a compreender os fatores extrajurídicos 

envolvidos nas decisões judiciais, servimo-nos da perspectiva interdisciplinar e empírica para 

compreender o conteúdo da argumentação moral empregada pelos julgadores no tema da 

descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal com vistas a contribuir com a 

crescente literatura sob uma perspectiva descritiva das decisões judiciais. 
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1. METODOLOGIA 

 

1.1 Delimitação da pesquisa: casos moralmente salientes no Supremo Tribunal Federal 

 

O Supremo Tribunal Federal foi incumbido de muitos poderes pela Constituição de 

1988. A Corte passou a contar com uma ampliação dos canais de acesso à jurisdição por parte 

de um incremento dos legitimados constitucionais, além de ter-lhe sido atribuída uma longa 

lista de competências (ARGUELHES; RIBEIRO, 2018, p. 20).  

Há que se ressaltar, ainda, o texto constitucional minudente, que combina tanto 

“cláusulas vagas com conteúdo moral e uma série de regulações detalhadas e pontuais de vários 

aspectos da administração pública e das relações entre cidadão e Estado”, de forma a encorajar 

a judicialização e provendo os Ministros de “parâmetros bastante ampliados de atuação” 

(ARGUELHES; RIBEIRO, 2018, p. 20).  

O poder da Corte já vem sendo ressaltado há mais de uma década (VIEIRA, 2008), 

sendo apontados diversos fatores que colaboraram para o protagonismo que tem assumido nos 

mais importantes debates nacionais. Para além disso, o próprio poder judicial exercido pelos 

Ministros também tem sido enfatizado por pesquisas mais recentes (ARGUELHES; 

HARTMANN, 2017)5. 

Em que pese a literatura também venha apontando para os efeitos das constrições 

de ordem institucional sobre a atuação judicial (EPSTEIN; KNIGHT, 2013) a serem 

consideradas no estudo do comportamento judicial, tais limitações seriam uma característica a 

ser mais amplamente observada nos tribunais inferiores, nos quais os juízes devem “seguir a 

jurisprudência, devem cumprir súmulas e geralmente apreciam menos casos difíceis” (HORTA; 

COSTA, 2017, p. 281).  

Quanto ao Supremo, a realidade é discutivelmente diferente. Estando no ápice da 

estrutura do Poder Judiciário, a sua discricionariedade é amplificada. Isso porque as decisões 

dos Ministros não são revistas por nenhum órgão judicial, no Supremo desembocam as ações 

de maior repercussão política e social, dado o desenho institucional – havendo inclusive 

situações nas quais definem diretivas para todos os demais órgãos da administração pública – 

além das próprias regras procedimentais do Tribunal que permitem uma postura mais ativa dos 

                                                           
5 Exemplos dos amplos poderes de atuação judicial individual são as decisões monocráticas, inclusive em sede 

liminar (ARGUELHES; RIBEIRO, 2018), além da própria possibilidade dos pedidos de vista (ARGUELHES; 

HARTMANN, 2017), pelos quais os Ministros podem interferir no processo de forma a interromper o julgamento 

da ação, com enormes implicações para o desenlace do processo, decorrentes, por exemplo, da modificação da 

composição da Corte ou do próprio contexto político.  
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Ministros (e.g., definição da agenda dos julgamentos do Plenário). Enfim, não estariam adstritos 

os Ministros aos mesmos limites institucionais que os juízes de primeira instância e nem mesmo 

os desembargadores6.  

Diante do maior grau de discricionariedade, diretamente proporcional ao grau 

hierárquico da instância judicial, temos, então, a maior repercussão de variáveis extrajurídicas 

(HORTA; COSTA, 2017), posto que ausentes ou enfraquecidas as constrições institucionais 

atuantes sobre os juízes7.  

No Brasil, temos o controle difuso exercido por todo o Judiciário, inclusive em 

temas sensíveis8, no entanto os atores políticos e sociais que frequentemente provocam o 

Supremo e os efeitos advindos de suas decisões tornam esse Tribunal mais suscetível ao 

ajuizamento dos ditos casos moralmente carregados.  

Interessante nesse sentido é o relato colhido por Silva (2015) de um dos Ministros 

do Supremo9 no sentido de que o Tribunal receberia mais casos sensíveis mesmo 

comparativamente a outros tribunais constitucionais: 

 

[1] chegam mais matérias moral e politicamente controvertidas no Supremo 

Tribunal Federal do que em outros tribunais constitucionais; [2] talvez a cons-

tituição brasileira tenha uma quantidade maior do que outras de cláusulas 

gerais, portanto conceitos jurídicos indeterminados, e de princípios, o que leva 

a diferentes visões de concretização; [3] ministros com maior grau de 

heterogeneidade (SILVA, 2015, p. 213) 

 

                                                           
6 Não se desconsidera que também os Ministros estariam sujeitos a constrições de diversas ordens, que atuam 

sobre as preferências individuais em face do caso concreto. Para citar alguns exemplos, temos a pressão exercida 

pela opinião pública sobre os temas em votação, sua relação com os demais Poderes ou a necessidade de 

concessões individuais com vistas a uma maior adesão do colegiado à decisão (second best decision) (MELLO, 

2018). Apenas se quer ressaltar que, em relação às demais instâncias judiciais, o Supremo gozaria de maior 

liberdade dada a sua própria posição na estruturação do Judiciário.  
7 Interessante apontar, aqui, para o estudo de Lopes e Azevedo que analisa a diferença entre o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ambos Tribunais Superiores, em termos de discricionariedade dos 

Ministros apontados. A partir de casos envolvendo Direito Tributário, no âmbito de Recursos Especiais e 

Extraordinários, observou-se que as “decisões judiciais são sensíveis ao posicionamento político do presidente que 

indicou o relator apenas em casos envolvendo o STF, no qual o Executivo tem maior poder discricionário sobre a 

nomeação de seus membros”. No original: “We found that judicial decisions are sensitive to the political 

positioning of the president who appointed the Justice Rapporteur only in the case of the STF, in which the 

Executive has greater discretion over the appointment of its members” (LOPES; AZEVEDO, 2017, sem página). 
8 Exemplo disso é o próprio tema da descriminalização da maconha discutido em primeira instância 

(ARGUELHES; PEREIRA, 2015). 
9 Com o objetivo de compreender como os Ministros do Supremo encaram o processo deliberativo no qual tomam 

parte, Silva realiza entrevistas com Ministros no exercício da função à época e Ministros que já se encontravam 

aposentados ao tempo das entrevistas. As declarações, colhidas sob a garantia do anonimato, são diferenciadas 

com letras: os Ministros em exercício na função foram representados pelas letras A a I e os Ministros aposentados, 

letras N a U. A declaração aqui trazida foi feita pelo Ministro E que, portanto, exercia a função no momento de 

realização das entrevistas.  
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Assim como Silva (2015), não nos adiantamos a afirmar que o STF receba mais 

casos moral e politicamente controvertidos que outros tribunais constitucionais pelo mundo. 

Essa postura mais cautelosa, no entanto, não nos impede de assumir que, hoje, há judicialização 

de diversas questões políticas e morais, notando-se o crescimento dessas demandas nas últimas 

décadas.  

Estamos, nos casos moralmente salientes, diante de embates envolvendo juízos de 

certo ou errado. Trata-se de questões de fundo moral, ou seja, questões pertinentes ao domínio 

da moralidade e já objeto de regras morais. No entanto, diante de um acirramento de desacordos 

na sociedade, abre-se espaço para uma maior interferência da Corte na sua resolução. 

E essa amplificação dos desacordos sociais tem sido evidenciada pela mobilização 

de partidos políticos e organizações da sociedade civil no sentido de provocar a Corte em casos 

de relevância política e social, transferindo da esfera representativa o debate de medidas de 

grande repercussão.  

Cabe ressaltar que esses não são os casos frequentemente tratados pelo Suprema 

Corte. No entanto, a relevância dessas decisões – observável da própria atenção que captam da 

opinião pública e da mídia – justifica um estudo mais detido acerca de tais tipos de decisão.  

Isso pode significar uma diferença da dinâmica decisória encontrada em casos 

comezinhos. Um exemplo disso é que, mesmo que seja o voto do relator a consubstanciar as 

razões da decisão, fornecendo “as razões de decidir do tribunal nos casos corriqueiros e 

repetitivos, até porque nesses casos muitas vezes o voto do relator é a única peça escrita e 

articulada, isso não é necessariamente verdade nos outros casos” (SILVA, 2016, p. 660).  

 

(...) se é verdade que na grande maioria das decisões os demais ministros 

tendem a segui-lo [o ministro relator] sem grandes questionamentos, isso não 

necessariamente ocorre nas decisões mais relevantes, mais polêmicas e que 

chamam mais a atenção do público externo ao tribunal. Nessas, mesmo que o 

relator faça parte do grupo majoritário, isso não necessariamente significa que 

os demais ministros seguiram os seus argumentos. O mesmo vale para a 

prática de levar os votos prontos para a sessão de julgamento; isso costuma 

acontecer apenas nas grandes decisões (SILVA, 2015, p. 210)  

 

Aos casos sensíveis, que tratam mais diretamente da concepção de justiça do 

julgador e dos valores sociais mais arraigados, não se notaria mesma postura daquela 

manifestada em casos nos quais se discutam questões menos controvertidas. A própria 

repercussão social e a questão de legitimidade da decisão se impõem aos decisores nesses casos 

como não sói acontecer nos casos ditos corriqueiros. Tal é a singularidade da espécie de casos 
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ora estudada, pela qual entendemos ser possível buscar nas decisões argumentos extrajurídicos 

a lhes sustentarem. 

Tradicionalmente, as pesquisas que buscam analisar as diferentes posições, ou 

mesmo as diferentes fundamentações empregadas, focam nas decisões não unânimes. No 

entanto, mesmo em casos em que a Corte se manifesta unanimemente poderia haver 

divergências argumentativas relevantes; esses votos, chamados em algumas cortes de votos 

concorrentes, “embora não divirjam do resultado final, divergem do caminho para se chegar a 

ele” (SILVA, 2015, p. 206).  

Estudos apontam para um grau elevado de consenso da Corte. A vasta maioria das 

ações de inconstitucionalidade julgadas entre 2012-2017, por exemplo, foram unânimes ou 

monocráticas, compondo 82% das ações de inconstitucionalidade julgadas (MARIANO 

SILVA, 2018, p. 43).  

Mas, para além do resultado, importa olhar para as ditas “divergências 

argumentativas” constantes dos votos que podem ser relevantes. E, diante do fato de, no 

Supremo Tribunal Federal, os onze Ministros construírem seus votos e os proferirem em 

Plenário, tais divergências seriam, em tese, potencializadas.  

Nesse sentido, algumas das razões apontadas por Ministros para a existência de 

divergências na Corte seriam a ausência de um debate prévio; a redação dos votos em momento 

anterior ao debate; a quantidade de trabalho; a publicidade das votações (SILVA, 2015).  

Isso não quer dizer que as decisões sejam “isoladas e estanques”. Na verdade, “em 

vários casos seria possível saber como será o voto do relator (e de outros ministros) mesmo 

antes de ouvir a leitura desses votos” (SILVA, 2015, p. 217), posto que os Ministros têm ciência 

de como os demais já se manifestaram sobre o tema ou mesmo em matérias correlatas.  

Esse seria um fator que contribuiria, por exemplo, para uma tomada de decisão 

estratégica dos julgadores que, num determinado caso, poderiam seguir a posição majoritária 

ou mesmo aguardar uma composição da Corte mais favorável ao seu entendimento, liberando 

o processo para votação em Plenário em momento posterior. Nesses dois casos, notar-se-ia um 

favorecimento de decisões unânimes. 

No entanto, para a pretendida análise, que se volta à fundamentação, aos 

argumentos que sustentam a decisão alcançada, torna-se relevante a diferença na construção do 

voto pelos decisores. Mais do que o resultado ou a posição do Plenário, importa como cada 

Ministro, individualmente, chegou à conclusão presente em seu voto.  

Diante disso, o caso selecionado, Recurso Extraordinário 635.659/SP, mesmo que 

contenha, até o momento, três votos favoráveis à descriminalização do porte de drogas para 
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uso, apresenta divergências quanto à solução a ser implementada. Ademais, em temas como 

esse, em que existem desacordos substanciais, o decisor não tenderia a sacrificar seu 

entendimento em prol do consenso. Houve, inclusive, sinalização de que dificilmente haverá 

uma decisão unânime no caso (SOUZA, 2015), sendo esse um cenário antevisto mesmo no 

momento em que prolatados os votos. 

 

1.2 O caso: Recurso Extraordinário 635.659/SP 

 

No bojo do Recurso Extraordinário 635.659/SP trava-se a discussão acerca da 

descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, conduta hoje prevista na Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 2006, comumente referenciada como Lei de Drogas.  

No Brasil, o tema é enfrentado, principalmente, a partir do aparente conflito entre 

proteção da saúde pública e liberdade individual, havendo, até o momento, três votos favoráveis 

à descriminalização.  

O julgamento do caso foi iniciado em 2015 com o voto do relator, Ministro Gilmar 

Mendes, sendo proferido em agosto. Após o pedido de vista do Ministro Edson Fachin, o 

julgamento foi retomado em setembro, ocasião em que seguiu parcialmente o voto do relator, 

assim como o Ministro Luís Roberto Barroso, restringindo seus votos à descriminalização da 

maconha.  

Em que pese poder haver a mudança do posicionamento até o fim do julgamento e 

a existência de apenas três votos favoráveis à descriminalização, interessa aqui a análise da 

argumentação utilizada pelos julgadores. O posicionamento, em si, não é o objeto central do 

estudo, mas como os Ministros articularam, em seus votos, a fundamentação, mormente moral, 

de seu entendimento.  

Sabe-se, ademais, que a questão constitucional enfrentada no recurso, ante os 

projetos de lei em trâmite no Congresso10, possa ficar prejudicada. Na verdade, o tema, 

considerado espinhoso, pode ser preferivelmente tratado no âmbito da esfera representativa.  

                                                           
10 Tais como o PL 399/2015 que, tendo em vista a alteração do artigo 2º da Lei nº 11.343/2006, pretende “viabilizar 

a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa em 

sua formulação” (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015); o PL 216/2017, que busca alterar a Lei de 

Drogas com vistas à tipificação da conduta daqueles que corrompem menores de 18 anos para a prática de infração 

relacionada ao tráfico de drogas (BRASIL, SENADO FEDERAL, 2017); ou o PL 5181/2020, pelo qual se busca 

“estabelecer expressamente o tratamento à saúde do preso dependente de drogas” (BRASIL, SENADO 

FEDERAL, 2020). Cita-se, ainda, a transformação do PL 7663/2010 na Lei Ordinária nº 13.840, de 05 de junho 

de 2019. Isso demonstra que o Congresso tem estado atento ao assunto.  
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A indisposição em relação à opinião pública no sentido da descriminalização, bem 

como em relação ao governo federal, que adota uma posição contrária à tendência estabelecida, 

até o momento, no Supremo (BRÍGIDO, 2021) não passa despercebida pela Corte.  

Acerca dessa indisposição, a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Paraná Pesquisas, 

no ano de 2018, que contou com entrevistados dos 26 Estados e do Distrito Federal, apurou que 

64,6% são contrários a legalização do uso da maconha no Brasil11. E, em outra pesquisa, 

conduzida no ano de 2017, pelo mesmo instituto, 70,9% dos brasileiros discordaram da 

proposição do Ministro Barroso da “legalização da maconha como modo de combater os 

traficantes e a superlotação dos presídios”, chegando a 84,3% a oposição no caso da cocaína12. 

Ante a crise do sistema carcerário, ocorrida em 2017, com mortes em presídios do 

Amazonas e Roraima, o Ministro Barroso teria assim se manifestado em prol da legalização: 

 

A primeira etapa, ao meu ver, deve ser a descriminalização da maconha. Mas 

não é descriminalizar o consumo pessoal, é mais profundo do que isso. A 

gente deve legalizar a maconha. Produção, distribuição e consumo. Tratar 

como se trata o cigarro, uma atividade comercial. Ou seja: paga imposto, tem 

regulação, não pode fazer publicidade, tem contrapropaganda, tem controle 

(NEITSCH, 2017) 

 

Não se ignora a diferença, evidenciada no decorrer do julgamento, entre os termos 

descriminalização (tema do recurso extraordinário) e legalização. No entanto, tal estatística é 

aqui trazida apenas com a finalidade de retratar a oposição por parte da população à tendência 

liberalizante que circunda a pauta das drogas.  

O julgamento do Recurso Extraordinário, interrompido pelo pedido de vista do 

Ministro Teori Zavascki, falecido em 2017, e sucedido pelo Ministro Alexandre de Moraes, foi 

liberado para julgamento ao final de 2018. Desde então, o processo chegou a ser pautado, mas 

teve seu julgamento adiado13.   

Sob a atual presidência do Tribunal, também não há, ainda, previsão de data para 

retomada do julgamento. Temas polêmicos têm sido afastados da pauta, priorizando-se questões 

outras, como as de impacto financeiro (TEIXEIRA, 2020) e às ligadas a pandemia de Covid-

19 (STF, 2021).  

                                                           
11Dados disponíveis em: https://www.paranapesquisas.com.br/wp-content/uploads/2018/02/BRWeb3_Fev18-

Legaliza%C3%A7%C3%A3o-da-Maconha.pdf. Acesso em: 26 jul. 2021.  
12Dados disponíveis em: https://www.paranapesquisas.com.br/wp-content/uploads/2017/03/BRFev17-Caderno-

M%C3%ADdia-13.pdf. Acesso em: 26 jul. 2021.  
13 Sob a presidência do Ministro Dias Toffoli, por exemplo, o julgamento que estava pautado para junho de 2019 

foi adiado (POMPEU, 2019) e, mais tarde, quando pautado para novembro de 2019, foi automaticamente adiado 

devido à retomada do julgamento sobre a prisão em segunda instância (JULGAMENTO..., 2019). 
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Especificamente no tocante ao caso ora analisado, o Ministro Luiz Fux, atual 

Presidente da Corte, já se manifestou acerca do desacordo moral que o circunda: “Como há na 

sociedade um desacordo moral sobre a descriminalização, isso acabará se retratando no 

Plenário. Cada integrante [do STF] tem sua percepção e seus valores. Não acredito em uma 

votação unânime em nenhum sentido” (SOUZA, 2015, grifo nosso).  

Notadamente um caso atual envolvido num pano de fundo moral14, portanto, a 

análise do recurso pode fornecer algumas respostas sobre a articulação de argumentos morais, 

ao lado de argumentos jurídicos.  

A dissonância da posição sustentada até então no Supremo em relação à opinião 

popular, a apontar para uma atuação “contramajoritária” da Corte evidencia questões de 

legitimidade da decisão a suscitarem uma argumentação, também, voltada aos valores 

envolvidos no caso. Por isso, de grande interesse à pesquisa a fundamentação presente nesses 

votos já proferidos em Plenário.   

 

1.3 Pesquisa interdisciplinar e empírica 

 

A pesquisa desenvolve-se a partir das “fronteiras e pontos de contato” de diferentes 

ciências, objetivando a síntese de métodos, formulações e aplicações (JUPIASSU, 2006) entre 

a Psicologia e o Direito.  

Isso porque, a pesquisa serve-se do modelo psicológico da Teoria das Fundações 

Morais em forma de categorias de análise, buscando desenvolver um estudo da decisão judicial 

a partir da classificação e instrumentos advindos da Psicologia, conforme será adiante 

explicado.  

No que toca à investigação de natureza empírica, ela se volta à compreensão da 

forma como as coisas, de fato, funcionam, e não como elas devem funcionar (BECKER, 2014), 

o que, de certa forma, diferencia a pesquisa da tradicional abordagem normativa.  

É importante que se tenha parâmetros de aplicação do Direito que o aproximem da 

Justiça. Buscar a melhor interpretação, delimitar conceitos a serem respeitados pelos operadores 

do Direito – como a frequentemente mencionada segurança jurídica –, assegurar que suas 

                                                           
14 Quanto a esse aspecto, temos uma diferença entre políticas públicas que envolveriam questões morais e as que 

não possuiriam essa qualidade. Wendell e Tatalovich (2021), nesse sentido, buscam resgatar a classificação, 

proposta por Cristoph Knill, Christian Adam e Steffen Hurka, segundo a qual as políticas públicas possuiriam 

gradações, sendo diferenciadas em políticas puras ou manifestamente morais; latentes (como o caso das drogas 

ilícitas ou controle de armas); e políticas públicas não morais. Assim, as duas primeiras distinguir-se-iam das 

políticas públicas não-morais pela sua conexão a valores.  
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balizas fundamentais sejam respeitadas (e.g. igualdade perante o Direito) são de enorme 

importância e têm sido objeto de intensa investigação por juristas, filósofos e teóricos do 

Direito.  

No entanto, não há como se concretizar esses parâmetros ou bem aplicá-los se não 

se compreende bem a realidade do Direito. Um olhar descritivo, portanto, serve ao nobre 

objetivo de bem aplicar o Direito, aproximando-o do justo. 

  Isso porque, esse olhar descritivo, ao iluminar circunstâncias das decisões 

judiciais, ajuda-nos a melhor compreender como o Direito é concretizado e, assim, a 

verificarmos como as decisões observam os parâmetros normativos estabelecidos. É a partir 

dessa compreensão que podemos avaliar os contextos decisórios e buscar sua melhoria.   

Estabelecidos esses pontos sobre os quais se desenvolve a presente pesquisa, passa-

se, mais detalhadamente, aos métodos empregados, quais sejam: (i) revisão bibliográfica; (ii) 

abordagem qualitativa; e (iii) pesquisa documental. E, em seguida, são explicitadas as 

categorias de análise emergentes da interdisciplinaridade.  

 

1.3.1 Revisão bibliográfica 

 

Fundamental para a construção do bloco teórico do trabalho (capítulos 2 e 3), bem 

como do estabelecimento de critérios de análise empírica desenvolvida no capítulo 4, ela se 

desenvolveu nos seguintes passos: 

a) levantamento e leitura acerca da Teoria das Fundações Morais: seu 

desenvolvimento, principais ideias, categorias e achados, em especial as diferenças 

no acionamento das fundações dentro da mesma cultura e suas repercussões para as 

concepções político-sociais; 

b) levantamento e leitura de pesquisas influenciadas pela Teoria das Fundações 

Morais e que se serviram dos diversos instrumentos dela decorrentes, como os 

questionários e dicionário desenvolvidos pelos pesquisadores; 

c) levantamento e leitura de artigos sobre a tomada de decisão no Supremo Tribunal 

Federal: posição do Supremo no contexto atual, dinâmicas de votação, composições 

e paradigma interpretativo; 

d) compreensão das pesquisas voltadas à tomada de decisão e comportamento 

judicial; 

e) levantamento de notícias, artigos e arquivos audiovisuais nos quais se debatiam 

a questão da descriminalização das drogas para consumo pessoal a fim de 
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consolidar uma bibliografia sobre o assunto e melhor compreender os argumentos 

recorrentemente utilizados pelos dois polos da discussão.  

 

1.3.2 Abordagem Qualitativa 

 

Enquanto algumas pesquisas voltam-se a descrições mais genéricas, outras focam 

na compreensão de casos específicos, ou seja, como enunciados genéricos funcionam num 

determinado caso (BECKER, 2014). A presente pesquisa alinha-se ao segundo tipo.  

A pesquisa qualitativa, como a aqui desenvolvida, diferencia-se da quantitativa por 

não pretender obter dados quantificáveis, mas sim mais informações acerca do objeto estudado. 

Com isso, busca compreendê-lo em maior profundidade (IGREJA, 2017)15. 

Trata-se o levantamento de dados em autos de processos judiciais de “uma vertente 

da técnica ‘pesquisa documental’” (ALVES DA SILVA, 2017). E, ao se trabalhar 

qualitativamente com essas fontes, a “preocupação está em buscar a lógica e os códigos que 

estão informando as palavras para inferir sobre grupos sociais específicos” (OLIVEIRA; 

SILVA, 2005, p. 245). 

Embora “o discurso não seja considerado a explicação para o comportamento, ele 

permite a percepção do que está informando a ação e o posicionamento das pessoas enfocadas” 

(OLIVEIRA; SILVA, 2005, p. 247).  

No entanto, tem-se em vista que são necessárias informações complementares, ou 

seja, para além das constantes dos autos judiciais. Isso porque, é assim que se alcançará, no 

caso da pesquisa qualitativa, a compreensão “do contexto em que foram produzidos, os autores 

e seus discursos, a qualidade das informações apresentadas” (ALVES DA SILVA, 2017, p. 

279).  

Assim, não se restringe a pesquisa à análise dos votos proferidos no âmbito do 

recurso selecionado. Interessa à pesquisa, também, as notícias veiculadas à época do 

julgamento; as entrevistas e artigos nos quais os Ministros se manifestaram, mesmo que 

tangencialmente, sobre o tema; além de arquivos audiovisuais da própria votação em Plenário.  

                                                           
15 Aqui, apenas se salienta a diferença existente entre a forma de olhar para o fenômeno a partir da pesquisa 

quantitativa e a pesquisa qualitativa, sem proceder a uma comparação entre ambas, consideradas complementares. 

Os dados obtidos por meio da pesquisa quantitativa também permitem que o estudioso compreenda em maior 

profundidade o fenômeno estudado, a partir da análise de outros dados coletados.   
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Com isso, é traçado o contexto decisório, bem como são evidenciadas posições de 

Ministros que ainda não votaram, mas já sinalizaram como compreendem a questão levada à 

sua apreciação.  

 Tem-se em mente, ainda, que entre o dado revelado pela pesquisa e o registrado no 

processo judicial, existe um caminho a ser percorrido pela pesquisa, que será construído sobre 

técnicas de coleta e análise de documentos (ALVES DA SILVA, 2017, p. 307). 

Esse caminho construído pelo pesquisador importa em escolhas feitas a partir de 

seu referencial teórico de forma a melhor empregá-lo tendo em vista os objetivos traçados para 

a pesquisa. Consciente da importância desse processo, o presente capítulo visa evidenciar os 

passos percorridos na concretização da análise qualitativa desenvolvida.   

 

1.3.3 Pesquisa documental 

 

De acordo com a Teoria das Fundações Morais, atores políticos utilizariam 

“linguagem moralmente carregada a fim de justificar suas convicções para outras pessoas”16 e 

diversos estudos encontraram diferenças na retórica moral de diferentes grupos sociais (COOK, 

2015, p. 9, tradução nossa).  

Existem críticas importantes à metodologia empregada por estudos que buscam 

acessar os fatores extrajurídicos envolvidos no processo judicial e diversos pesquisadores 

apontam para as limitações do que os documentos judiciais possam revelar acerca das 

motivações dos juízes em direção a determinado resultado (HORTA; COSTA, 2019; BYBEE, 

2012; DHAMI; BELTON, 2017). Haveria limites, pois, ao que poderia ser inferido pelo 

pesquisador que busca acessar os fatores extrajurídicos, sob pena de ter comprometida sua 

validade externa e interna.  

Um dos pontos levantados, e que a presente pesquisa deve enfrentar, é a 

problemática do uso dos processos judiciais a fim de acessar os fatores extralegais tidos como 

motivadores da decisão. Sobre esse ponto, emprestamos de Mariano Silva (2018, p. 44) a ideia 

de que “os discursos jurídicos, ao invés de ocultarem o segredo do comportamento judicial, são 

os elementos por meio dos quais os juízes confessam, à sua maneira, os seus motivos”.  

Em que pese não sejam revelados todos os motivos pelos quais o juiz chegou a sua 

decisão, é a fundamentação lançada na decisão que respalda sua legitimidade. Nela, não serão 

lançados unicamente argumentos de caráter técnico, mas, em lidando essencialmente com 

                                                           
16 Do original: “As MFT suggests, political actors use morally charged language to justify their moral convictions 

to others”.  
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valores constitucionalmente protegidos, o quadro moral ou político no qual se chega àquela 

decisão também acaba por ser contemplado.  

Os discursos jurídicos evidenciam, assim, as motivações de qualquer natureza – 

jurídicas ou não – envolvidas em sua produção e reprodução (MARIANO SILVA, 2018). E 

essas motivações não jurídicas também são passíveis de serem investigadas.    

Com isso, a pesquisa não se filia à visão cética, segundo a qual não se consegue 

extrair dos votos qualquer outra fundamentação para além da exclusivamente jurídica, pela qual 

os julgadores buscariam esconder outros fatores externos ao Direito. Ele serve sim à necessária 

cautela no momento de análise, que não deve atribuir peso exclusivo a um fator extrajurídico 

ou se fiar exclusivamente naquilo que a peça decisória lhe apresenta.  

O que o modelo de Haidt oferece, na verdade, para além de uma explicação sobre 

as motivações de ordem psicológica da tomada de decisão em contextos moralmente relevantes, 

é: como as pessoas, a partir de suas visões acerca do problema irão despertar nas outras pessoas 

as mesmas preocupações morais.  

A perspectiva de estudo de Haidt não se restringe à compreensão de como 

determinados juízos são processados, mas como eles representam compreensões 

compartilhadas de moralidade e como são acionadas no contexto social ante divergências 

políticas e morais.  

Desta forma, um emprego recorrente de sua Teoria das Fundações Morais é a 

identificação, nos discursos, de indícios de acionamento das fundações morais e como elas 

seriam acionadas – para embasar quais perspectivas.  

Nesse sentido, uma ferramenta frequentemente utilizada é o Dicionário das 

Fundações Morais. Criado por Jesse Graham e Jonathan Haidt, o dicionário consiste numa lista 

de palavras que associam virtudes e vícios a cada uma das fundações que se queira analisar 

textualmente1718. O dicionário foi empregado em diversos estudos (GRAHAM; HAIDT; 

NOSEK, 2009; HANRETTY) nos quais se verificou a referência às fundações morais em 

textos. 

O presente trabalho se espelhou na metodologia descrita por Cook (2015), bem 

como buscou observar as boas práticas contidas no guia de codificação de valores morais 

(Moral Values Coding Guide) de Hoover, Johnson, Deghani e Graham (2017).  

                                                           
17 O dicionário em questão, utilizado com o Linguistic Inquiry and Word Count program (LIWC), provê a 

proporção com que as virtudes e vícios aparecem no corpo do texto a ser analisado.  
18 O Dicionário das Fundações Morais está disponível em: https://moralfoundations.org/wp-

content/uploads/files/downloads/moral%20foundations%20dictionary.dic. Acesso em: 28 jun. 2021.  
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A semelhança de Cook (2015), não foi aqui empregado nenhum software para a 

contagem de palavras contidas no Dicionário, mas a teoria (com suas definições de fundações 

morais) e o dicionário dela decorrente funcionaram como “heurística geral” (general heuristics) 

para decidir quando uma declaração estava fazendo referência a fundações morais19. 

Assim, com vistas a analisar o contexto no qual as palavras eram utilizadas, bem 

como a análise de construções mais complexas ou a referência a valores morais de forma 

implícita20, a pesquisa desenvolveu-se no sentido de não se respaldar unicamente nas palavras 

contidas no Dicionário das Fundações Morais, servindo esse apenas como um guia no momento 

da classificação – utilizado, portanto, de forma subsidiária. E, por não se utilizar de softwares 

para a contagem de palavras, a análise dos votos deu-se manualmente. 

A utilização das fundações como “heurística geral” serviu, inclusive, ao propósito 

de identificar argumentos morais relacionados à fundação da liberdade, porquanto essa 

fundação, adicionada em momento posterior ao modelo, não é, ainda, contemplada pela atual 

versão do Dicionário de Fundações Morais.   

Outra grande utilidade da leitura e transcrição manual dos trechos considerados 

alusões a fundações morais foi a contextualização de palavras que poderiam ser identificadas 

como vícios ou virtudes a partir do Dicionário, mas que, na verdade, são palavras que denotam 

conceitos doutrinários ou expressões correntemente utilizadas como termos jurídicos21.  

A título exemplificativo, temos a palavra legal/ilegal que no dicionário evidencia o 

acionamento da fundação autoridade, respectivamente, positivamente (virtude) e 

negativamente (vício), ou as expressões “crime de dano” – o dano corresponde a um vício no 

                                                           
19 Aponta-se, também, os trabalhos de Prince (2010) que se utiliza da compreensão das fundações morais para 

analisar o caso Kennedy v. Louisiana e o trabalho de Côrtes e Oliveira (2016), que sinalizam para os impactos das 

fundações morais em julgamentos emblemáticos do Supremo Tribunal Federal, como exemplos de aplicação da 

Teoria ao Direito.   
20 Esse é um ponto levantado por Cook (2015, p. 11-12). Algumas frases remeteriam a fundações morais de forma 

implícita, sem o uso específico de uma palavra contida no dicionário. O pesquisador que procede à análise de 

declarações e textos acerca da política de armas nos Estados Unidos aponta para um exemplo de apelo à fundação 

da lealdade de forma implícita no seguinte trecho: “Você sabe, a liberdade pode não ser realmente evidente em 

algumas partes do país nesses dias, mas certamente é claro aqui no Texas” (traduzido de “You know, freedom may 

not be real evident in some parts of the country these days, but it sure is clear right here in Texas”). O trecho, de 

acordo com Cook, é relevante do ponto de vista moral e faz referência, implícita, a uma das fundações morais 

propostas no modelo, mas não seria captada pela utilização exclusiva do Dicionário. 
21 Hanretty, por exemplo, ao aplicar o dicionário utilizando “computer script” a uma vasta quantidade de julgados, 

procedeu a exclusão de palavras consideradas próprias ao contexto jurídico (e.g. law, lawful, legal contidas na lista 

de palavras da fundação “justiça”). Essa foi uma metodologia importante para evitar erros de contagem, dada a 

grande quantidade de julgados analisados (310 casos). No caso da presente pesquisa, diante da pequena quantidade 

de textos analisados, essa exclusão poderia levar à desconsideração de trechos que não diriam respeito a conceitos 

ou expressões exclusivamente técnicas, mas moralmente relevantes, e não seriam necessárias devido a análise 

contextual de palavras aqui empregada.  
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Dicionário ligado a fundação do cuidado – e “dever de cuidado” – cuidado, dentro do 

Dicionário, estaria relacionado à fundação do cuidado de forma positiva (virtude).  

A codificação manual foi feita a partir de uma classificação. Foram identificadas, 

numa planilha, a fundação acionada, sendo que, em caso de acionamento de mais de uma 

fundação no trecho analisado, era informada a segunda fundação; e a valência da fundação: se 

acionada positivamente, implicando uma virtude, ou negativamente, um vício. Além disso, 

quando identificados trechos morais sem valência, isso também era codificado (HOOVER; 

JOHNSON; DEHGHANI; GRAHAM, 2017). 

As palavras contidas no dicionário serviram, então, para auxiliar na identificação 

de fundações, tanto para aquelas que pudessem ter sido ignoradas numa primeira codificação, 

como para uma revisão daquelas que já haviam sido identificadas (COOK, 2015, p. 12). Essa 

categorização, no entanto, será mais detalhada no capítulo 4, no qual são elencados exemplos 

de trechos que invocam fundações morais, com sua respectiva valência.  

Temos, ainda, a manifestação pública dos Ministros que ocorre com frequência, 

inclusive em relação a casos pendentes (ARGUELHES; RIBEIRO, 2018). Essas sinalizações 

de preferência são importantes para a análise, posto que, em primeiro lugar, fornecem um 

melhor desenho do contexto no qual os votos são proferidos, as ideias que os levaram a um 

entendimento em prol ou contrariamente à descriminalização, bem como contribuem para o 

entendimento de como pensam os Ministros que ainda não votaram sobre o tema acerca de 

questões semelhantes ou correlatas ao objeto do caso analisado. 

Esse último aspecto, tido como uma sinalização dos Ministros, é muito importante 

porquanto “a fala de um ministro em uma palestra ou entrevista, oficial ou não, pode ser 

interpretada como expressão de simpatia por uma determinada posição, encorajando ou 

desencorajando o ajuizamento de certos tipos de ação e o uso de certos tipos de argumento” 

(ARGULHES; RIBEIRO, 2018, p. 17).  

Essa sinalização, portanto, pode servir como indicativo de seus posicionamentos. 

Os Ministros expressam tendências tanto aos colegas, como à opinião pública e revelam, por 

vezes, os fundamentos das posições sustentadas.  

 

1.3.4 Categorias de análise 

 

O modelo de Haidt oferece uma perspectiva que não se funda na dicotomia liberal-

conservador, mas que busca uma avaliação mais complexa a partir das fundações morais. Isso 
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porque, uma simples divisão a partir dessas duas categorias não satisfaz as complexidades das 

posições políticas existentes na sociedade.   

Tomemos como exemplo os libertários: em relação às questões sociais, aproximam-

se dos liberais (pautas progressistas em relação aos costumes); ao mesmo tempo em que 

costumam se associar aos conservadores no que diz respeito às políticas econômicas, como a 

defesa de menos regulações e defesa do livre mercado. Esse grupo, pois, dificilmente 

classificado como pertencente à filosofia liberal ou conservadora, pode, no entanto, ser melhor 

compreendido por meio de como atribuem relevância às fundações morais.  

Nesse sentido, Haidt, por meio de experimentos com pessoas declaradamente 

libertárias, observou uma tendência de atribuir menos importância às cinco fundações morais 

(cuidado, justiça, lealdade ao grupo, respeito à autoridade e pureza) tanto em relação a liberais 

e conservadores. Para indivíduos libertários, “o valor mais importante, o bem que não pode ser 

sacrificado por qualquer outro – como o nome dessa posição indica – é a liberdade individual”22 

(HAIDT; JOSEPH; GRAHAM, 2009a, p. 116, tradução nossa). 

E, da mesma forma como essa corrente política não é contemplada pela 

classificação dicotômica liberal-conservador, aqueles considerados moderados dentro do 

espectro político, também poderiam apresentar diferentes níveis de atribuição de importância 

em relação às fundações.  

Ao estabelecer em seu modelo a existência de cinco fundações morais universais – 

cuidado (care/harm), justiça (fairness/reciprocity), lealdade ao grupo (in-group loyalty), 

respeito à autoridade (authority/respect) e pureza (purity/sanctity) – busca-se analisar como os 

grupos atribuem relevância e se apoiam em argumentos que se relacionam a elas (HAIDT, 

2012).  

O domínio moral, estudado a partir das diferentes éticas (autonomia, comunidade e 

divindade) revela, no entanto, que as fundações podem ser classificadas de forma mais 

individualista ou congregante, tornando-as mais sensíveis a liberais ou conservadores.  

Dito de outra forma, enquanto liberais reconheceriam como de grande importância 

as fundações morais individualizantes, os conservadores atribuiriam importância tanto às 

fundações individualizantes (individualizing foundations), como às fundações congregantes 

(binding foundations) (HAIDT, 2012). 

Desse modo, mesmo que sua análise não se centre nessa dicotomia, ao investigar a 

retórica utilizada por diferentes grupos sociais, observa-se uma divergência consistente entre 

                                                           
22 No original: “For libertarians, the most important value, the good that may not be sacrificed to any other, is – as 

the name of this position implies – individual liberty”.  
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liberais e conservadores que, ao se depararem com questões políticas e morais, costumam se 

filiar a uma ética mais individualista ou voltada ao grupo.  

Assim, não parte de uma teoria fundada na classificação liberal23-conservador, mas 

acaba por encontrar padrões mais próprios do pensamento liberal e padrões mais próximos do 

pensamento conservador a partir do distinto acionamento das fundações morais. 

 

Quadro 1 – Classificação das fundações morais 

Fundações individualistas Fundações congregantes 

Cuidado 

Justiça 

Lealdade ao grupo 

Respeito à autoridade 

Pureza 

Fonte: elaborado pela autora com base em Graham, Haidt e Nosek (2009) 

  

As fundações individualistas tendem a ser endossadas por liberais, ao passo que a 

matriz conservadora, mais abrangente, revela preocupações com todas as fundações morais. 

Essa distinção subjaz à forma como as pessoas e grupos respondem a questões envolvendo 

princípios morais. Isso se reflete no tipo de argumentos utilizados por indivíduos ou grupos que 

tenderão a uma fundamentação baseada, mormente na ética da autonomia ou, de outra parte, 

nas éticas mais comunitárias.  

Logo, não pretendemos, aqui, ao nos utilizarmos dessas categorias, classificar os 

Ministros em correntes ideológicas, nem sugerir que, de acordo com sua fundamentação, sejam 

classificados como liberais ou conservadores. O propósito é analisar a fundamentação, 

empregando as distinções feitas por Haidt, que podem indicar um conteúdo mais individualista 

ou mais congregante.  

Logo, ao utilizar das fundações como heurísticas para a análise dos discursos, 

pretendemos identificar a ética enfatizada e, assim, compreender como isso se revela na leitura 

do dispositivo constitucional objeto da controvérsia jurídica.  

 

 

 

 

                                                           
23 Cabe esclarecer que Haidt utiliza a terminologia “liberal” para se referir ao sentido adotado nos Estados Unidos: 

“In the United States, the word liberal refers to progressive or left-wing politics, and I will use the word in this 

sense” (HAIDT, 2012, p. xxiii). Assim, pode se compreender essa terminologia como se referindo a “progressista”.   
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação consiste em três capítulos para além da presente apresentação da 

metodologia empregada na pesquisa.  

O segundo capítulo, intitulado O Supremo Tribunal Federal e os casos moralmente 

carregados, trata da posição de destaque da Corte no cenário político-social e, por 

consequência, no julgamento de casos moralmente carregados.  

Esse capítulo teórico serve à delimitação do que constituiriam os casos moralmente 

salientes, a posição de destaque do Supremo no julgamento de tais casos e as possíveis 

limitações de uma tentativa de explicação das decisões em tais casos que se valha de 

instrumentos exclusivamente jurídicos.  

Com o terceiro capítulo, Teoria das Fundações Morais, também teórico, buscamos 

elucidar o referencial utilizado na pesquisa empírica. Nele, traçamos o surgimento da Teoria 

das Fundações Morais, suas premissas, os achados dela decorrentes e, ainda, as categorias de 

análise.  

Por fim, o quarto capítulo, A questão da descriminalização do porte de drogas para 

consumo pessoal: Recurso Extraordinário 635.659/SP, é decorrente da análise da decisão do 

Recurso Extraordinário 635.659/SP, no qual se discute a descriminalização do porte de drogas 

para consumo pessoal, a partir das fundações morais.  
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2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS CASOS MORALMENTE 

CARREGADOS 

 

No presente capítulo são apresentados pontos considerados importantes para a 

compreensão da temática dos casos envolvendo julgamentos morais. Sendo a pesquisa 

delimitada em relação a essa espécie de casos difíceis, cumpre esclarecer do que tratam, bem 

como as circunstâncias particulares de seu contexto decisório.  

Dessa forma, passa-se, num primeiro momento, à elucidação do papel de 

protagonismo do Supremo Tribunal Federal no julgamento desses casos, decorrente tanto do 

desenho constitucional, como da visão do próprio Tribunal como arena apropriada para tais 

decisões.  

Em seguida, trata-se das peculiaridades dos casos moralmente salientes, sua 

distinção e como, muitas vezes, os materiais jurídicos não parecem subsidiá-los 

satisfatoriamente, de forma que fatores extrajurídicos intervenham no processo decisório.  

Por fim, destaca-se o contexto no qual se desenvolvem estudos empíricos acerca 

dos fatores extrajurídicos incidentes sobre as decisões judiciais, notadamente os que dialogam 

com a Ciência Política e a Psicologia.  

Com isso, busca-se esclarecer algumas premissas da pesquisa: os casos envolvendo 

julgamentos morais possuem características próprias que os diferenciam de outros contextos 

decisórios – como o dos casos rotineiros –; o Supremo tem desempenhado papel de destaque 

no julgamento dos casos moralmente carregados; e para entender tal contexto, faz-se necessário 

olhar, também, para os fatores extrajurídicos que integram o processo decisório.  

 

2.1 O protagonismo do Supremo Tribunal Federal  

 

Certamente vivemos num contexto muito diferente daquele em que Aliomar 

Baleeiro24 cunhou a célebre expressão “esse outro desconhecido” para se referir ao Supremo 

Tribunal Federal. Temos, hoje, no Brasil, uma Suprema Corte que decide acerca de temas 

sensíveis à economia, à política, aos costumes e, cada vez mais, é alvo dos olhares da população.  

                                                           
24 Aliomar de Andrade Baleeiro foi Ministro do Supremo Tribunal Federal de 25 de novembro de 1965 a 02 de 

maio de 1975, tendo presidido a Corte durante o período de 1971-1973. Seu livro “O Supremo Tribunal Federal, 

esse outro desconhecido” foi publicado em 1967. Informações disponíveis no portal do Supremo Tribunal Federal: 

http://www.stf.jus.br/portal/ministro/presidente.asp?periodo=stf&id=198. Acesso em: 09 jun. 2021.  
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Acostumamo-nos a ver os julgados sendo televisionados, entrevistas de Ministros 

nos noticiários, a opinião de importantes autoridades do Executivo e do Legislativo acerca das 

decisões emanadas do órgão de cúpula do Judiciário. O Supremo, hoje, encontra-se no centro 

de grande parte dos debates social e politicamente relevantes. Como, então, passamos a essa 

realidade de centralidade do STF na vida institucional do país? 

A fluidez da fronteira entre política e justiça não é algo exclusivo à realidade 

brasileira. No mundo contemporâneo, são notáveis casos nos quais as cortes constitucionais 

tiveram papel importante em decisões “envolvendo questões de largo alcance político, 

implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos” 25 

(BARROSO, 2009, p. 11). No entanto, o caso brasileiro tem seus contornos especiais.  

Serão apontados, pois, a seguir, os fatores considerados relevantes para o 

protagonismo que a Corte passou a assumir.   

 

2.1.1 Constitucionalização abrangente 

 

Primeiramente, há que se apontar para a onipresença constitucional. Tida como 

documento central em nosso ordenamento e considerada uma das constituições mais extensas 

do mundo, ela detalha minuciosamente os diversos bens jurídicos e direitos fundamentais a 

serem protegidos pelo Estado brasileiro.  

Para além dos direitos fundamentais de “primeira geração”26 (ou de caráter 

negativo), a Constituição contempla uma série de direitos de índole positiva, ditos “direitos 

fundamentais sociais” ou “direitos econômicos, sociais e culturais”. No entanto, a concretização 

de tantos mandamentos constitucionais tem se demonstrado de difícil implementação (NETTO; 

FOGAÇA, 2019, p. 3).  

E é nesse espaço que se dá a intervenção judicial. Na medida em que uma questão 

é constitucionalizada, ela pode ser reivindicada judicialmente. Um exemplo disso é o direito à 

saúde que mobiliza grande volume de ações judiciais27 com vistas à pretensão do dito direito 

                                                           
25 Barroso (2009, p. 11) aponta para a realidade do avanço da justiça constitucional sobre o espaço da política 

majoritária ocorrida desde a Segunda Guerra Mundial e cita alguns exemplos dessa atuação, tal como o da decisão 

da Suprema Corte dos Estados Unidos, no julgamento Bush v. Gore, na eleição de 2000, ou o caso da Corte 

Constitucional da Coreia, ao restituir o mandado de um presidente destituído por impeachment.  
26 De acordo com a célebre divisão dos direitos fundamentais em três gerações, atribuída a Karel Vasak, os direitos 

de primeira geração seriam os chamados direitos de liberdade, ou seja, consistiriam nos direitos civis e políticos, 

sendo direitos de prestações preponderantemente negativa, pelos quais se resguarda a autonomia individual, 

protegendo o indivíduo de intervenções estatais indevidas. A título exemplificativo, temos os direitos à vida e à 

propriedade (ZOUELN, 2019).  
27 No ano de 2017, por exemplo, “95,7 mil demandas acerca de saúde começaram a tramitar no Judiciário 

brasileiro” (JUDICIALIZAÇÃO, 2019). 
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fundamental em face do Estado. Dessa forma, o Judiciário esbarra na concretização ou, mesmo, 

definição de políticas públicas adequadas (e.g., se um remédio deve ser fornecido ou não pelo 

Sistema Único de Saúde).  

Enquanto nas constituições liberais nota-se o estabelecimento de poucos direitos e 

privilegia-se o desenho das instituições políticas, muitas das constituições contemporâneas 

optam por decidir tudo, “deixando ao legislativo e ao executivo apenas a função de 

implementação da vontade constituinte, enquanto ao judiciário fica entregue a função última de 

guardião da constituição” (VIEIRA, 2008, p. 443).  

Diante disso, Vieira (2008, p. 443) sustenta que a “hiper-constitucionalização da 

vida contemporânea” seria decorrente da desconfiança na democracia e que tal configuração 

contribuiria para o “amesquinhamento do sistema representativo”. Isso tendo-se em vista a 

redução do espaço de atuação do legislador na concretização de políticas que reflitam suas 

próprias escolhas ideológicas.    

Deixando uma menor margem de atuação aos poderes representativos e 

determinando a interpretação da Constituição pelo Judiciário, este é incumbido de maiores 

poderes políticos, de forma que se observa a expansão de sua autoridade e se torna mais tênue 

a separação entre os Poderes.   

 

2.1.2 “O guardião da Constituição” 

 

Com o advento da Constituição de 1988, não foram operadas mudanças no tocante 

à estrutura básica da Corte Suprema28. Ela foi, na verdade, conforme apontam Arguelhes e 

Ribeiro (2016, p. 409), “transformada por adição”, ou seja, “acrescentou-se uma série de novos 

poderes e tarefas à estrutura já existente”. Alçado ao papel de guardião da Constituição, de 

acordo com o artigo 102 da Constituição Federal, é reservada ao Supremo a última palavra em 

matéria constitucional.  

O Supremo congrega, hoje, competências de tribunal recursal2930; foro 

especializado para julgar criminalmente determinadas autoridades; apreciar ações do controle 

                                                           
28 Os Ministros continuaram a ter as mesmas garantias, a serem indicados da mesma forma, bem como a Corte é 

composta pelo mesmo número de Ministros (ARGUELHES; RIBEIRO, 2016, p. 409).  
29 Destaca-se, aqui, dentre o extenso rol do artigo 102 da Constituição Federal, a sua competência para julgar, em 

grau de recurso, via Recurso Ordinário, o habeas corpus, o Mandado de Segurança, o habeas data e o Mandado 

de Injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão; e, via Recurso 

Extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo 

da Constituição.  
30 Aqui, vale a pena mencionar o grande volume que representam os recursos extraordinários no total de processos 

julgados pela Corte – 85% (EM..., 2018).  
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concentrado de constitucionalidade; bem como, em conformidade com o artigo 103-A da 

Constituição31, aprovar súmula de efeito vinculante. Com isso, tudo no país parece exigir uma 

“última palavra” da Suprema Corte (VIEIRA, 2008, p. 451).  

Desposato, Ingram e Lannes (2012; 2014) chamam atenção para os efeitos da 

Reforma do Judiciário promovida pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 no que tange ao 

aumento da autoridade judicial. Isso porque, mesmo que num pequeno número de casos, os 

juízes foram capacitados como atores políticos para definirem políticas no nível mais alto e 

para todo o país (DESPOSATO; INGRAM; LANNES, 2012, p. 11).  

Tal singularidade do arranjo institucional brasileiro é denominado por Vieira (2008, 

p. 444-445) de “Supremocracia”. Num primeiro sentido, a expressão refere-se à “autoridade 

recentemente adquirida pelo Supremo de governar jurisdicionalmente (rule) o Poder Judiciário 

no Brasil”. E, num segundo sentido, denota a “expansão da autoridade do Supremo em 

detrimento dos demais poderes” (VIEIRA, 2008, p. 444-445).  

 

2.1.3 O alargamento das vias de acesso ao Supremo 

 

No Brasil, temos um dos mais abrangentes sistemas de controle de 

constitucionalidade do mundo, que combina o sistema americano e o europeu. A fórmula 

americana é adotada no sistema no controle difuso, no qual os juízes, incluindo-se os de 

primeira instância, podem deixar de aplicar a lei ao caso concreto, caso seja considerada 

inconstitucional. O modelo europeu, por sua vez, permite que determinadas questões sejam 

diretamente levadas ao Supremo pelas ações do controle concentrado (BARROSO, 2009, p. 

13).  

Além de regular inúmeros temas da vida brasileira, canalizando os diversos 

conflitos sociais para o Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 abriu as portas para 

que os partidos políticos e organizações da sociedade civil questionassem, por meio de ações 

diretamente propostas na Suprema Corte, a constitucionalidade de leis; prerrogativa antes 

restrita ao Procurador-Geral da República (RECONDO; WEBER, 2019, p. 45).  

                                                           
31 Incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, o caput do dispositivo apresenta a seguinte redação: “Art. 

103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos 

seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 

ou cancelamento, na forma estabelecida em lei” (BRASIL, 1988, grifo nosso).  
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O Procurador-Geral da República, que antes podia propor as chamadas 

“representações de inconstitucionalidade”, por meio das quais se exercia o controle abstrato (ou 

concentrado) – desde 1965 –, era demissível pelo Presidente da República e poderia decidir por 

levar ou não uma questão à apreciação do Tribunal, decorrendo, assim, num baixo grau de 

judicialização (ARGUELHES; RIBEIRO, 2016, p. 412-413).  

Com a abertura do Supremo a um maior número de legitimados para propor ações 

do controle concentrado (ou abstrato), alguns dos problemas existentes em nosso sistema 

representativo, como crises de legitimidade ou mesmo as tensões próprias das disputas 

políticas, acabaram vertendo ao STF. Percebe-se, então, que tal abertura “tem transformado o 

Tribunal, em muitas circunstâncias, em uma câmara de revisão de decisões majoritárias, a partir 

da reclamação daqueles que foram derrotados na arena representativa” (VIEIRA, 2008, p. 448).  

Foi por meio das ações de controle concentrado que o Tribunal foi instado a decidir, 

recentemente, acerca da controvertida questão da criminalização da homofobia (ADO 26)32, 

por exemplo. Observa-se, pois, que os poderes da Corte foram maximizados e avançaram sobre 

pautas que, antes, restringiam-se à deliberação dos agentes políticos integrantes de órgãos 

representativos.  

Diante dessas mudanças propostas pelo Texto Constitucional, tanto em relação aos 

temas passíveis de apreciação pela Corte, como pelo favorecimento do acesso por meio das 

ações de controle concentrado, “a Constituição alçou o Supremo à última arena das disputas 

políticas do país” (RECONDO; WEBER, 2019, p. 45).  

Arguelhes e Ribeiro (2016, p. 431-432) chamam atenção para uma possível atuação 

do Tribunal como “primeira câmara legislativa”, pela qual a Corte se manifestaria sem que 

tivesse havido qualquer alteração, pela maioria governante, do status quo legislativo. Diferente, 

pois, da situação em que, após manifestação do Congresso ou do Executivo no sentido de 

alteração da ordem jurídica, o Tribunal, agindo como “terceira câmara legislativa”, exerceria o 

poder de veto posterior.  

 

Aqui, o tribunal agiria como primeira instituição a se pronunciar sobre 

determinada questão, em um espaço decisório criado pelos poderes políticos. 

Essa nova forma de atuação pode permitir com que minorias políticas acessem 

a jurisdição do tribunal sem passar pela esfera majoritária – isto é, sem que 

suas agendas tenham necessariamente sido derrotadas em uma decisão política 

do Congresso (ARGUELHES; RIBEIRO, 2016, p. 432)  

                                                           
32 A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26/DF foi proposta pelo Partido Popular Socialista (PPS). 

Dados do processo disponíveis em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4515053. Acesso em: 

02 set. 2021.   
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Dessa forma, em vez de acionarem o Supremo por meio de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, a fim de reverterem a derrota no sistema político, partidos minoritários 

poderiam recorrer ao Supremo e obter uma decisão que, inclusive, melhor atenda aos seus 

objetivos (ARGULHES; RIBEIRO, 2016, p. 434-435).  

Os autores mencionam como indício de atuação do STF como “primeira câmara” a 

atuação na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, pela qual o 

Tribunal reconheceu a união homoafetiva. No caso, entendeu-se que a transformação de valores 

e costumes na sociedade fazia com que a legislação existente (artigo 1.723 do Código Civil33) 

não atendesse mais às exigências constitucionais34.  

O Supremo teria agido, pois, como arena legislativa primária no exemplo citado, e 

não só: não teria sobrado, ao Congresso Nacional, “nenhum espaço relevante para legislar sobre 

o tema – por exemplo, criando regras diferenciadas para a adoção por casais entre pessoas do 

mesmo sexo e de sexos diferentes” (ARGUELHES; RIBEIRO, 2016, p. 433), já que, na 

decisão, impôs-se que o reconhecimento de tais uniões deve obedecer às mesmas regras e 

consequências da união estável de casais heterossexuais.  

 

2.1.4 “Preferências funcionais”35  

 

O protagonismo do Supremo não pode ser visto apenas do ponto de vista da 

ampliação dos poderes conferida pelo próprio texto constitucional, nem do alargamento do 

canal de entrada de ações no Tribunal ante os novos legitimados constitucionais, ou seja, restrito 

ao contexto político e institucional exterior. 

Há que se levar em consideração, ainda, as chamadas variáveis internas, como é o 

caso da preferência das composições da Corte por maior ou menor ativismo. Isso porque, 

operou-se relevante mudança nesse sentido em relação à postura mais contida do Supremo da 

década de 90. 

                                                           
33 O artigo possui a seguinte redação: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família. § 1 o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não 

se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. § 

2 o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável” (BRASIL, 2002). 
34 Nesse ponto, cabe salientar que o artigo estaria em conformidade com a previsão expressa do artigo 226, §3º da 

Constituição, segundo o qual, “§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 

e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1988), tendo 

sido aí utilizada a técnica chamada “mutação constitucional”.   
35 Termo encontrado em Arguelhes (2014) 
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Arguelhes (2014) expõe o fenômeno da judicialização de forma a congregar as 

“preferências funcionais” dos Ministros ao contexto político e institucional pós-

democratização. A “judicialização da política”36 requer mais do que a maior abertura dos canais 

de acesso ao Tribunal, favorecendo a proposição de maior número de casos, ela “requer que os 

juízes tenham atitudes, predisposições pessoais ou valores que os levem a procurar participar 

do processo decisório” (ARGUELHES, 2014, p. 40).  

Importante destacar que não se trata aqui de posições dos Ministros perante o 

próprio conteúdo das políticas a serem analisadas, mas sim às preferências ditas “formais” 

(ARGUELHES, 2014), em que se verifica a disposição dos julgadores em participar da tomada 

de decisões políticas. Por isso, tal postura serve mais à identificação do papel do Tribunal no 

cenário político – se ele se enxerga como a instância responsável para tais decisões ou não –, 

do que propriamente a avaliação da sua tomada de decisão, reservada a um segundo momento 

da atuação judicial.  

Por conseguinte, igual contexto político e institucional pode desencadear maior 

judicialização a partir do modo como os próprios julgadores compreendem o papel do Tribunal 

nas decisões políticas: mantidas equivalentes condições exteriores, a preferência da maioria dos 

Ministros por exercer a função de forma mais expansiva (ou ativista)37 decorrerá no maior 

protagonismo da Corte. Passemos, pois, a alguns exemplos de atuações mais restritivas ou 

expansivas do Supremo apontados na literatura.  

No tocante às Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o Tribunal, durante os 

primeiros anos de promulgação da Constituição, utilizou seu poder de interpretação de maneira 

a restringir tanto a abertura aos legitimados constitucionais previstos, como o tipo de questões 

que poderiam sofrer tal controle38 (ARGUELHES, 2014, p. 31-33).  

                                                           
36 O autor adota a perspectiva de Tate (1995) pela qual a “judicialização da política” foi definida como um processo 

duplo: “de um lado, o processo pelo qual tribunais participam cada vez mais da elaboração de políticas públicas 

que, anteriormente, eram elaboradas (ou deveriam ser elaboradas, segundo a concepção dominante) por outras 

instituições do governo; de outro, o processo pelo qual fóruns decisórios não-judiciais passam a ser dominados 

por regras e procedimentos quase-judiciais” e foca no primeiro eixo (ARGUELHES, 2014, p. 39). 
37 De acordo com Barroso (2009, p. 14), o ativismo judicial seria uma “atitude, a escolha de um modo específico 

e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”.  
38 O autor cita como limitação aos autores legitimados a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade a exigência 

de pertinência temática (a entidade deve demonstrar haver ligação direta entre a questão objeto da decisão e seus 

objetivos sociais) para “confederações sindicais” e “entidades de classe de âmbito nacional”; e, no que toca ao 

objeto das Ações Diretas de Constitucionalidade, o entendimento, por parte da maioria dos Ministros, de que a 

expressão “inconstitucionalidade” se referia apenas a contrariedade de lei posterior em relação à Constituição, 

resolvendo-se a contrariedade de lei anterior à Constituição no plano da revogação (ARGUELHES, 2014, p. 31). 

Regulamentada em 1998, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental então permitiu que “questões 

envolvendo a constitucionalidade de legislação pré-constitucional pudessem ser levadas ao STF em sede de 

controle abstrato e com decisões de efeitos erga omnes” (ARGUELHES, 2014, p. 37).  
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Claro que a Corte ainda poderia exercer o controle incidental sobre leis tidas como 

inconstitucionais, que poderiam ser questionadas pelos próprios órgãos que não tivessem 

legitimidade para propor ações de controle concentrado (ARGUELHES, 2014, p. 34), mas os 

efeitos mais contidos dessas decisões (inter partes), se comparados aos efeitos buscados pelo 

controle abstrato (erga omnes), implicam uma postura mais contida do Tribunal.  

Para além dos pronunciamentos acerca de atos normativos dos poderes eleitos, a 

Constituição autorizou o Tribunal a se pronunciar no tocante a omissões por meio do Mandado 

de Injunção (MI) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) (ARGULHES; 

RIBEIRO, 2016, p. 419).  

E é interessante observar a postura adotada pela Corte no MI 107, decidido em 

1989, no qual, conforme apontam Arguelhes e Ribeiro (2016, p. 422), a maioria entendeu que, 

ainda que se constatasse uma omissão legislativa violadora da Constituição, a decisão serviria 

à notificação oficial do órgão competente acerca da omissão.  

 

Em seu voto vencedor, o Ministro Moreira Alves defendeu a tese de que 

qualquer outra interpretação deste instituto significaria conceder ao Supremo 

(i) poderes legislativos (caso se criasse a regra faltante, ainda que 

provisoriamente, até a manifestação do Congresso); ou (ii) o poder de 

sancionar o Congresso por não ter legislado. Nenhum desses dois tipos de 

poderes, segundo a perspectiva de Moreira Alves, poderia ser atribuído ao 

tribunal (ARGUELHES; RIBEIRO, 2016, p. 422) 

 

O instrumento constitucional do mandado de injunção foi tido sob essa perspectiva 

mais restritiva, de pouca utilidade prática, até 2007, quando no bojo do MI 670 foi decidido que 

o Tribunal deveria, ao decidir o mandado de injunção, indicar quais regras seriam 

provisoriamente aplicáveis – no caso específico, à greve dos servidores públicos – até que o 

Congresso viesse a se pronunciar sobre o tema (ARGUELHES; RIBEIRO, 2016, p. 423).  

Tem-se, assim, o mesmo mecanismo constitucional sendo empregado pelo 

Supremo de formas bastantes distintas: num primeiro momento, de forma mais cautelosa em 

sua relação com os demais poderes; outra, de forma mais expansiva, reconhecendo o Tribunal 

como instância competente para decidir sobre questão de natureza política.  

Portanto, às condições postas pela nova ordem constitucional, foi somada uma 

postura de maior protagonismo39, em comparação à “autocontenção” da Corte no final dos anos 

                                                           
39 Nesse cenário, é emblemática a citação do Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do MS 26.603 

às seguintes palavras de Francisco Campos, conforme apontado por Vieira (2008, p. 455): “A Constituição está 

em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la [...]. Nos Tribunais incumbidos da guarda da 

Constituição, funciona, igualmente, o poder constituinte”. O STF, visto como um poder constituinte permanente, 
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90 (RECONDO; WEBER, 2019, p. 46), o que levou a uma atuação mais expansiva do Supremo 

sobre questões de natureza política, conforme observamos no contexto atual.  

Diante dessa conjuntura (fatores externos e internos), proliferam demandas que 

guardam relação com temas sensíveis, como os ditos “moralmente carregados”, que serão 

melhor aprofundados na próxima seção. 

 

2.2 Casos envolvendo julgamentos morais e suas particularidades 

 

2.2.1 Casos moralmente carregados 

 

Hart foi o primeiro a estabelecer a “interação entre filosofia analítica da linguagem 

e direito” (STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 180). Dessa forma, concebia que “a mesma 

indeterminação que afeta a linguagem, estende-se também à esfera jurídica, uma vez que a 

origem e interpretação das normas está inegavelmente atrelada a diversos elementos 

linguísticos” (BAHIA, 2016, p. 235); ou seja, por consistir a linguagem no principal 

instrumento de confecção das normas jurídicas, sua potencial vagueza acabaria por transbordar 

para o Direito, o qual, apresentaria, portanto, a denominada “textura aberta”.  

Distanciando-se da perspectiva realista, à qual lançou críticas contundentes40, ele 

reconheceu os limites impostos à linguagem para transmitir padrões gerais de conduta por meio 

de regras: “Em todos os campos da experiência, e não só no das regras, há um limite, inerente 

à natureza da linguagem, quanto à orientação que a linguagem geral pode oferecer” (HART, 

2011, p. 139).  

 Hart, então, admite a existência de casos simples, “que estão sempre a ocorrer em 

contextos semelhantes, aos quais as expressões gerais são claramente aplicáveis” (HART, 2011, 

p. 139), diferentemente dos casos em que a aplicação de expressões gerais não seria tão clara. 

É o que se denomina dentro de sua teoria de “zona de penumbra”, identificada nos casos em 

que o sentido de aplicação da regra não é evidente, o que requer o uso de certa 

discricionariedade por parte do decisor.  

                                                           
assume um papel de “copartícipe, junto do constituinte de 1988, da tarefa de definir as estruturas constitucionais 

básicas do país – incluindo, portanto, o próprio poder do tribunal” (ARGUELHES; RIBEIRO, 2016, p. 408).  
40 O autor, no capítulo VII de “O Conceito de Direito”, intitulado “Formalismo e Ceptismo sobre as regras”, tece 

críticas à teoria realista norte-americana. Hart via nos realistas uma incapacidade de lidar com os limites da 

linguagem que o levou a usar o termo “absolutista desapontado”. Isso devido a sua decepção com as regras diante 

da impossibilidade de encerrarem todas as possíveis combinações de fato, por meio do que se revelaria sua textura 

aberta. Assim, tendo em vista um ideal inatingível sobre o que seria necessário para a existência de uma regra, 

acabaria por negar “que haja ou que possa haver quaisquer regras” (HART, 2011, p. 152). O tópico do realismo 

jurídico norte-americano será retomado no item 2.3, “O estudo dos fatores extrajurídicos”.  
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Um exemplo, dado pelo autor positivista e bastante difundido, é o da proibição da 

entrada de automóveis no parque (HART, 2011, p. 141): imagine uma regra que determine que 

nenhum veículo pode ser levado para um parque. Não haverá dúvida quanto a casos claros de 

aplicação da regra como o são automóveis e motocicletas por exemplo; em contrapartida, a 

subsunção à regra não resta tão evidente quando se trata de bicicletas e patins (SGARBI, 2009).   

Tendo em vista tais limitações da linguagem, discerne os “casos difíceis” como 

“situações de facto, continuamente lançadas pela natureza ou pela invenção humana, que 

possuem apenas alguns dos aspectos dos casos simples, mas que lhes faltam outros” (HART, 

2011, p. 139).  

Quer-se com isso aludir à impossibilidade de os legisladores contemplarem as 

diversas circunstâncias ou combinações futuramente possíveis, o que decorre numa “relativa 

indeterminação de finalidade” (HART, 2011, p. 141).  

A textura aberta significaria, então, a existência de áreas de conduta “deixadas para 

serem desenvolvidas pelos tribunais ou seus funcionários, os quais determinam o equilíbrio, à 

luz das circunstâncias entre interesses conflituantes que variam em peso, de caso para caso” 

(HART, 2011, p. 148).  

Nesse sentido, de acordo com Struchiner e Brando (2014, p. 182-184), tem-se que, 

ao passo que nos casos fáceis o juiz encontraria no universo de materiais jurídicos uma regra 

jurídica clara formadora da decisão, comumente associada ao raciocínio lógico-silogístico de 

subsunção do fato (premissa menor) à norma (premissa maior); nos casos difíceis, o juiz não 

disporia de uma regra clara e pertinente ao caso concreto. Isso porque a regra pode não ser clara 

(e.g. caso do automóvel); pode não haver regra (anomia); ou existem regras aplicáveis ao caso 

que seriam, a princípio, contrastantes.  

Os casos difíceis, nesse sentido, seriam aqueles nos quais não se tem uma regra 

diretamente aplicável ou cuja solução gera desacordo entre qualificados juristas 

(STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 183). Nesses casos, a fim de chegar a uma solução, o juiz 

teria de acessar materiais para além do Direito.  

Avançando, então, na classificação do que consistiria um caso difícil moralmente 

carregado, Struchiner e Brando (2014, p. 183-184) identificam um ponto em comum: eles 

possuem como “pano de fundo uma série de questões que gravitam em torno do domínio da 

moralidade”.  

Temos, assim, que os casos envolvendo conflitos morais referem-se àqueles nos 

quais o cerne, o núcleo, seja uma questão referente ao domínio da moralidade, ou seja, a Corte 

deve decidir acerca de determinada conduta que já é objeto de regras morais.   
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Essa distinção é delicada, porque Direito e Moral encontram-se imbricados. Basta 

pensarmos na correspondência existente entre muitos dos comportamentos punidos pelo Direito 

que, comumente, são encarados como desvios da moralidade; e o prestígio daqueles tidos como 

conformes à moralidade. Claramente, não se trata de domínios intercambiáveis, sendo o 

domínio moral não redutível ao que pauta o Direito, mas ele constitui uma diretriz para a 

determinação das regras legais.  

Nesse sentido, até mesmo Hart41 admite um conteúdo mínimo de Direito Natural – 

alguns truísmos respeitantes à natureza humana e ao mundo – que deve pautar qualquer sistema 

de regras sociais que se pretenda viável:  

 

Tais princípios de conduta reconhecidos universalmente, que têm como base 

as verdades elementares respeitantes aos seres humanos, ao seu ambiente 

natural, e às suas finalidades, podem ser considerados o conteúdo mínimo do 

Direito Natural, em contraste com as construções mais grandiosas e mais 

controvertidas que têm sido frequentemente expressas sob aquele nome 

(HART, 2011, p. 209) 

 

A viabilidade do Direito, portanto, adviria desse conteúdo mínimo42, segundo o 

autor, que permite que os homens se obriguem voluntariamente às regras e, por conseguinte, 

obriguem os demais a se conformarem também.  

Retomando a questão das diretrizes morais que informam regras jurídicas, tem-se, 

a título exemplificativo, a situação na qual um juiz deve decidir acerca de um furto. Nesse caso, 

ele condena um comportamento visto como em desacordo quanto ao Direito, mas que, ao 

mesmo tempo, seria moralmente repudiado. No entanto, não estaríamos diante de um caso 

moralmente carregado de acordo com a delimitação aqui pretendida.   

Também não se pretende incluir casos que discutam condutas dos próprios atores 

de justiça no desempenho da função jurisdicional, se sua conduta espelhou correição moral ou 

não. Por exemplo, um juiz que receba benefícios para julgar de forma a favorecer uma das 

partes, conduta alvo tanto de uma recriminação pelo ordenamento jurídico, como pela moral.  

No primeiro caso apresentado (i.e., furto), o juiz não está sendo provocado a definir 

a adequação social do furto. No segundo, também, a corrupção do ator jurídico é externa à lide 

e sua aceitação ou recriminação não provoca discussão.  

                                                           
41 Com sua concepção consideravelmente mais restritiva da relação entre Direito e Moral.  
42 Cumpre elencar o que, de acordo com Hart, constitui esse conteúdo mínimo. Seriam, pois, os seguintes truísmos: 

(i) vulnerabilidade humana; (ii) igualdade aproximada entre os homens; (iii) altruísmo limitado; (iv) recursos 

limitados; (v) compreensão e força de vontade limitadas (HART, 2011, p. 210-216). 
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Para a presente categorização, discute-se, centralmente no processo, como 

determinada conduta, avaliada sob a perspectiva do domínio da moralidade, deve ser enfrentada 

juridicamente. Estamos diante de situações, portanto, que se reportam, diretamente, a questões 

morais e como o Direito lidará com elas, como o são os casos das políticas afirmativas ou 

referente aos limites à liberdade de expressão (STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 183). 

Não se adota, aqui, a postura de que existiriam diferentes respostas corretas para as 

questões moralmente carregadas. Contudo, admite-se a existência de dissenso entre os juristas 

de como devam ser tratadas essas questões. A pesquisa busca lidar com essa realidade.  

Numa sociedade em que temas morais se encontram altamente controvertidos, não 

se compartilhando, muitas vezes, em graus mais amplos da sociedade, dos mesmos valores ou 

concepções acerca do tratamento adequado deles, importa compreender o que isso significa nas 

decisões judiciais.  

Se essas decisões envolvem um pano de fundo moral, a visão do julgador quando 

da interpretação de normas, por vezes vagas, poderia ser afetada pela visão do que esteja 

albergado ou não pelos direitos, muitas vezes não autoaplicáveis (e.g. dignidade humana), e 

como ele pode ser melhor satisfeito no caso concreto.  

Diante de instrumentos cada vez mais abertos para a solução das controvérsias 

judiciais, como é o caso dos princípios, que abrem margem a interpretações discrepantes, 

diferentes visões de mundo do julgador podem ingerir no processo decisório. Assim, essas 

decisões alcançam, na prática, os níveis de objetividade desejados? 

 

2.2.2 O “material jurídico” 

 

Conforme visto na seção precedente, seja devido ao próprio desenho constitucional, 

seja a concepção que tem adquirido no sentido de uma atuação mais expansiva, são endereçadas 

ao Supremo ações que discutem, ao lado de questões de natureza econômica ou política, a 

adequação de determinados comportamentos sociais que esbarram em regras de conteúdo 

moral. 

Tais casos, no entanto, não parecem ser resolvidos com base, exclusivamente, em 

materiais jurídicos. Esses obviamente fornecem uma constrição das possibilidades a serem 

alcançadas pela decisão e promovem objetivos a serem perseguidos pelos julgadores. 

Entretanto, existem limitações concernentes às normas, como as decorrentes da própria 

linguagem ou das dificuldades de o legislador antever, por vezes, os conflitos interpretativos 

que podem emergir. 
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Não é raro que sejam encontradas expressões vagas e compromissos não 

necessariamente harmônicos que podem, inclusive, ser empregados para sustentar visões 

antagônicas (LEAL, 2017, p. 113). É o que se verifica das interpretações contrastantes que 

recorrem a princípios constitucionais (mesma hierarquia), definindo seu alcance e seu peso 

relativo perante situações concretas.  

E, para além das normas, estudos revelam algumas limitações do uso de outros 

instrumentos previstos para amparar o processo de tomada de decisão.    

 

2.2.2.1 “Precedentes”43 

 

Para além das normas, a categoria dos precedentes desponta como um objeto de 

análise, posto que seria uma forma de firmar entendimentos do Tribunal, levando clareza 

interpretativa, que deveria ser considerada pela própria Corte, bem como demais decisores.   

Aqui, tem-se o importante papel dos tribunais superiores em trazer previsibilidade 

às decisões, definindo, por exemplo, condições segundo as quais se faria possível a 

identificação de casos parecidos a serem decididos da mesma maneira (HARTMANN, 2020, p. 

112). 

Isso repercute, não apenas em como a sociedade irá antever a solução de conflitos 

entre os mesmos direitos fundamentais, mas também oferecerá critérios a serem aplicados 

diante de outras situações concretas que envolvam semelhante conflito entre direitos 

fundamentais. 

Em que pese a grande importância atribuída aos precedentes atualmente em nosso 

sistema, eles não parecem contribuir para dirimir incertezas quanto a aplicação e intepretação 

do Direito, mas acabam por fornecer mais material à justificação das decisões. Nota-se, na 

verdade, um alargamento do que possa representar, do ponto de vista da própria prática 

decisória da Corte, um precedente no Supremo44 (LEAL, 2020, p. 218). 

                                                           
43 Streck, Santos e Morbach (2019), a partir das diferenças existentes para os precedentes da common law, utilizam 

o termo “mecanismos vinculantes” para se referirem aos elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil, tal 

como o mecanismo das súmulas vinculantes (artigo 927, II do Código de Processo Civil), que “constituem 

enunciados com características de abstração e generalidade tal qual as leis, e que foram criadas com o objetivo de 

resolução de todos os casos futuros que forem possíveis se enquadrarem ao texto nelas contido” (STRECK; 

SANTOS; MORBACH, 2019, p. 26). Os autores distinguem, então, esta sistemática dos precedentes da common 

law, posto que estes não firmariam orientação geral e obrigatória para o futuro. Os mecanismos vinculantes 

consistiriam, na verdade, segundo os autores, numa aproximação dos chamados assentos portugueses.  
44 Em relação a esse ponto, expõe Leal (2020, p. 224): “Se as ementas são capazes de comunicar o que foi decidido, 

se todo e qualquer trecho da decisão (seja dictum, seja parte da ratio decidendi) pode ser considerado um 

precedente do Supremo ou se a aproximação meramente temática é suficiente para justificar a aplicação de 

precedentes são questões complexas cujos efeitos práticos sobre o processo decisório do tribunal tanto (i) facilitam 
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Surge a questão, por exemplo, da identificação dos argumentos e fundamentos 

vinculantes diante do “processo decisório do tipo seriatim, adotado pelo STF, no qual não há 

propriamente uma opinião da corte, com uma fundamentação decisória única, mas tão somente 

votos individuais, com argumentos e fundamentos individuais” (SILVA, 2021, p. 39).  

Dessa forma, haveria tantos precedentes quanto argumentos já apresentados nas 

salas do tribunal para embasar os votos dos julgadores:  

 

Assim, é inegável que, para cada caso que chega ao STF, haja “inúmeros 

precedentes”, como é comum ler nas manifestações dos ministros. No limite, 

há tantos “precedentes” quanto são os argumentos já apresentados nas salas 

do tribunal para embasar os votos dos seus integrantes. Nesse contexto, 

precedentes não funcionam como limites ao julgador. São, ao contrário, 

oportunidades. Fontes praticamente inesgotáveis para a sustentação de 

inúmeros pontos de vista (LEAL, 2015c) 

 

Ao selecionar trechos que indicam argumentos gerais, um precedente pode ser 

usado para que Ministros se manifestem de forma divergente, ou mesmo que julgados diferentes 

sejam selecionados por Ministros que votam no mesmo sentido (LEAL, 2015c). Tem-se, pois, 

que o grande acervo contendo argumentos para uma vasta gama de decisões não traz 

previsibilidade.  

O poder persuasivo dos precedentes, que supõe um cotejo da jurisprudência do 

tribunal e uma coerência com as decisões passadas da corte, torna a argumentação das decisões 

mais forte, porém não revela como são decididos os casos levados ao tribunal, posto que 

parecem incidir, por vezes, na fase de composição da fundamentação e não na formação da 

convicção propriamente.  

Há que se fazer, no entanto, uma distinção, aqui, em relação às questões com as 

quais lida o Tribunal. Isso porque, ao lidar com questões repetitivas, a “jurisprudência de 

reiteração” despontaria adequada, contribuindo para uma percepção de continuidade e 

coerência no processo decisório da corte (LEAL, 2020, p. 232). 

Ao atuar como responsável pela uniformização da jurisprudência e pela solução de 

grande quantidade de litígios massificados, tal uso não poderia ser classificado como 

meramente retórico, já que cumpre a necessidade de “estabelecimento de posicionamentos 

claros e coerentes, destinados não só à solução dos casos que chegam ao Supremo, mas também 

                                                           
o encontro de ‘precedentes’ para justificar praticamente qualquer decisão, quanto (ii) dificultam a compreensão de 

‘precedentes’ como limites”.  
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à orientação das demais instâncias quando estas se deparam com casos muito semelhantes” 

(VOJVODIC, 2012, p. 224-225).  

Quando enfrenta problemas mais complexos e pouco usuais, no entanto:  

 

(i) o apelo persuasivo a peças de estoque decisório do tribunal; (ii) o pouco 

cuidado com a aproximação factual entre o alegado precedente e o caso atual 

e (iii) a extrema amplitude do que possa ser considerado precedente da corte 

parecem criar uma realidade em que as virtudes tradicionalmente relacionadas 

à presença de uma prática estável de precedentes se diluem. Em vez de a 

utilização de precedentes na justificação de julgados contribuir para a 

promoção de segurança, igualdade e eficiência, seu uso retórico ou mal 

desenvolvido reduz a qualidade da justificação, aumenta desnecessariamente 

custos decisórios e cria desorientação (LEAL, 2020, p. 232) 

 

Os precedentes não seriam, assim, necessariamente usados para um encadeamento 

das decisões em torno de uma coerência e diálogo entre os entendimentos emanados e, com 

isso, não limitariam a discricionariedade judicial no sentido de prover a Corte de categorias 

sólidas de julgados45. Pelo contrário, a multiplicidade de “precedentes” acaba por fornecer um 

estoque de fundamentos que servem aos diversos posicionamentos apresentados ao Tribunal.  

 

2.2.2.2 A mudança do paradigma interpretativo 

 

A Constituição, conforme visto anteriormente, elencou diversos direitos 

fundamentais a serem protegidos pelo Estado brasileiro. Ocorre que, aliado a isso, formou-se 

um paradigma interpretativo por meio do qual os direitos fundamentais deveriam iluminar a 

interpretação de dispositivos legais.  

De acordo com tal abordagem – denominada neoconstitucionalismo ou direito civil 

constitucional –, bastante difundida no país, seriam as particularidades do caso concreto capazes 

de direcionar o julgador a respostas adequadas aos valores constitucionalmente protegidos e 

aos direitos humanos (ALMEIDA; LEITE; HANNIKAINEN, 2019, p. 192).  

A resolução de conflitos entre direitos fundamentais por meio de regras, aplicadas 

por subsunção, configuraria, para essa corrente teórica, “um modelo arcaico e ultrapassado de 

interpretação e aplicação do direito” (ALMEIDA; LEITE; HANNIKAINEN, 2019, p. 193). 

                                                           
45 Acerca dessa falta de previsibilidade gerada pelos precedentes judiciais, aponta-se, ainda, o trabalho de 

Hartmann (2020), que procede à análise dos precedentes acerca da liberdade de expressão no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal. A conclusão do autor foi no sentido de que o Tribunal não teria, ainda, produzido “um corpo de 

precedentes sobre liberdade de expressão e seus conflitos com outros direitos fundamentais que permita orientar 

instâncias inferiores” (HARTMANN, 2020, p. 125-126). 
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Da aplicação de tal paradigma, no entanto, podem advir mais incertezas, já que, as 

regras vagas não são aptas a fornecer um juízo objetivo a ser aplicado por diversos julgadores. 

E, mesmo em havendo uma determinação expressa feita pelo legislador, poder-se-ia, de acordo 

com essa visão, aplicar solução diversa:  

 

(...) O legislador, portanto, deverá limitar-se a estabelecer parâmetros gerais, 

diretrizes a serem consideradas pelo intérprete, sem privá-lo, todavia, do 

sopesamento dos elementos do caso concreto e do juízo de eqüidade que lhe 

cabe fazer. Mesmo nas hipóteses em que se admita como legítimo que o 

legislador formule uma solução específica para o conflito potencial de direitos 

fundamentais, sua validade em tese não afasta a possibilidade de que se venha 

a reconhecer sua inadequação ao caso concreto (BARROSO, 2004, p.7)46 

 

Fórmulas gerais não geram um acordo substancial acerca do Direito a ser aplicado. 

Tomemos o exemplo da dignidade humana. Mesmo que haja um acordo, em abstrato, de que 

se faz necessária a proteção da dignidade humana; isso não leva diretamente à determinação de 

que medida concreta deve ser adotada para preservá-la (LEAL, 2015b, p. 143), podendo, 

inclusive, o mesmo princípio sustentar posições diametralmente opostas47.  

A amplitude da expressão juntamente com as dificuldades de operacionalização 

adequada do princípio, tende a esvaziar a dignidade humana de sentido: “ela está em todo lugar, 

mas não se sabe o que ela significa; ela serve para explicar tudo, mas é incapaz de orientar 

efetivamente processos de interpretação e aplicação do direito privado” (LEAL, 2015b, p. 141).  

Essa vagueza pode levar, na verdade, a uma aplicação dos princípios conforme as 

próprias concepções dos juízes acerca de seu significado. Nesse sentido, é emblemática a 

colocação feita pelo Ministro aposentado Carlos Ayres Britto: “Com tantos princípios, eu deito 

e rolo!” (RECONDO; WEBER, 2019, p. 81).  

Para ilustrar a questão da sobreposição da leitura principiológica às leis, traz-se o 

HC 124.306/RJ, decidido no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que 

afastou a prisão preventiva em caso no qual se discutia prática do crime de aborto com 

consentimento da gestante e formação de quadrilha (artigos 126 e 288 do Código Penal)48.  

Afora as considerações acerca da presença das condições a respaldarem a prisão 

preventiva, no caso em tela importa a fundamentação do Ministro Barroso que, ao alcançar a 

                                                           
46 Esse trecho também é referenciado por Almeida, Leite e Hannikainen (2019, p. 194). 
47 Leal (2015b, p. 143) cita o exemplo do HC 71.373-4/RS no qual a dignidade humana foi usada para justificar 

tanto a adequação constitucional de medida estatal que obrigava alguém a se submeter a exame de DNA em ação 

de investigação de paternidade como sua inconstitucionalidade.  
48 Informações disponíveis no portal do Supremo Tribunal Federal: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=330769&caixaBusca=N. Acesso em: 23 

fev. 2021.  
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maioria, tornou-se responsável pela redação do acórdão, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio.  

O Ministro Barroso, que defende uma interpretação dita “conforme a Constituição” 

dos artigos do Código Penal que tipificam o crime de aborto, aduz à exclusão do seu âmbito de 

incidência “a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre”, porque, 

segundo prossegue em seu voto, a criminalização, em tais casos, violaria direitos fundamentais 

da mulher e iria de encontro com o princípio da proporcionalidade (BRASIL, SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2016).  

Utilizando conceitos abstratos, como os já citados ou mesmo a “dignidade 

humana”, ele acaba por se sobrepor ao legislador, decidindo sobre a questão da legalidade da 

conduta dos réus em questão, que já é objeto de vedação expressa pelo Código Penal.  

Para nos atermos a um aspecto da decisão, não há consenso acerca da aplicação 

desses princípios no sentido pretendido a indicar que o dispositivo penal seria inconstitucional. 

Numa leitura sistemática da Constituição com os dispositivos normativos, o entendimento 

contrário poderia se sustentar no princípio da dignidade humana, posto que a instrumentalização 

do outro (feto) para se alcançar pretensos direitos fundamentais (da mulher) não é permitido 

pela Constituição, que prevê apenas direitos fundamentais sobre os próprios bens.  

Com isso, quer-se apontar para a problemática dos julgamentos baseados 

exclusivamente em princípios e, inclusive, a preterição de regras, em favor da sua aplicação. 

Isso porque, abre-se espaço, assim, à substituição da determinação legislativa pela vontade do 

julgador, o que fomenta críticas acerca de tal modelo interpretativo, como a transcrita a seguir:  

 

Por que as preferências normativas do juiz devem se sobrepor às preferências 

normativas do legislador? Não seria mais democrático e isonômico aceitar a 

criação de regras por via legislativa em conflitos entre liberdades de expressão 

e direito à honra e à imagem? Se o que vale para a liberdade de expressão 

também valer para outros direitos fundamentais, parece ser uma boa ideia 

rever os pressupostos do neoconstitucionalismo (ALMEIDA; LEITE; 

HANNIKAINEN, 2019, p. 213) 

 

E ainda mais sob o ponto de vista das limitações epistêmicas dos julgadores, que 

não possuem uma tal capacidade para a manipulação de tantas variáveis, dentre as quais os 

“elementos morais”, a “ponderação de princípios” ou a “concretização de compromissos 

constitucionais vagos”. Ter-se-ia, pois, uma teoria idealizada que não cumpriria com seus 

objetivos de racionalização dos julgados e que traria mais incerteza (LEAL, 2017, p. 121-122).  
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Os principais riscos dessa visão são o da diluição do principal limite jurídico 

para a tomada de decisões – o texto das disposições jurídicas, algo já bastante 

difícil para a decisão constitucional em razão das indeterminações típicas da 

linguagem do constituinte – e o da consequente redução dos processos de 

tomada de decisão constitucional à aplicação de referências vagas (como 

ponderação, razoabilidade e dignidade humana) ou teorias de complexa 

operacionalização (como uma teoria da justiça ou a que sugere uma leitura 

moral da Constituição) que não garantem os graus desejáveis de controle de 

discricionariedade e de previsibilidade exigidos pela manipulação de tanta 

complexidade e indeterminação (LEAL, 2017, p. 119) 

 

Diante de tantas variáveis a serem consideradas, abre-se ainda maior margem à 

discricionariedade judicial que não será nem sequer controlável, já que o apelo a expressões 

vagas ou princípios que se amoldam à construção argumentativa dos julgadores não espelha, 

necessariamente, um acordo substancial em relação aos propósitos constitucionais no caso 

concreto.  

 

2.2.2.3. Audiências Públicas 

 

Incialmente previstas nas Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, e Lei nº 9.882, 

de 3 de dezembro de 1999, as audiências públicas foram regulamentadas, no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, pela Emenda Regimental nº 29, de 18 de fevereiro de 2009.  

Trata-se as audiências de mecanismo previsto ao esclarecimento de questões ou 

circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no 

âmbito do Tribunal49 - como é o caso dos casos moralmente carregados50.   

As Audiências Públicas, realizadas pelo Tribunal a partir de 2007, foram 

concebidas como instrumento capaz de propiciar o diálogo com diversos setores da sociedade, 

conferindo maior racionalidade e legitimidade às decisões tomadas pela Corte (FEITOSA; 

PIMENTEL, 2020, p. 74). 

Elas têm, então, cumprido uma dupla função na prática decisória do Supremo: a de 

compensar (i) déficits epistêmicos e (ii) déficits democráticos. Quanto à primeira, tem-se que 

os julgadores são instados a decidir acerca de problemas que não são propriamente jurídicos. 

                                                           
49 Dentre os dispositivos incluídos pela Emenda Regimental nº 29 de 2009, está o inciso XVII, acrescentado ao 

artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Artigo 13 (...) XVII – convocar audiência pública 

para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender 

necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público 

relevante, debatidas no âmbito do Tribunal” (BRASIL, RISTF, 2020, p. 35-36).  
50 Alguns exemplos de audiências públicas realizadas que guardam relação com casos moralmente carregados são 

o de biografias não autorizadas (ADI 4815) e armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes 

violentos ou hediondos (RE 973837). 
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No tocante à sua função de compensar déficits democráticos, ao permitir a participação da 

sociedade civil na Corte, órgão que, embora não tenha seus membros eleitos pela população, 

tem a capacidade de invalidar decisões majoritárias (LEAL; HERDY; MASSADAS, 2018, p. 

334-335).  

Leal (2015a), no entanto, chama atenção para o movimento de aproximação entre 

audiências públicas e amicus curiae como “institutos destinados a lidar apenas com a já repetida 

‘dificuldade contramajoritária’ dos tribunais51”. As audiências públicas, nesse sentido, parecem 

servir menos ao seu propósito de municiar a Corte de argumentos e informações técnicas. Na 

prática, elas acabam por congregar opiniões desinformadas com posições de especialistas 

(LEAL; HERDY; MASSADAS, 2018, p. 367).  

Elas “trazem ao Tribunal especialistas, militantes e acadêmicos, que não se 

reportam ao Tribunal em termos necessariamente jurídicos, mas sim, técnico-políticos, 

agregando uma enorme quantidade de argumentos consequencialistas ao processo decisório do 

Tribunal” (VIEIRA, 2008, p. 448). 

À parte a discussão da importância do instituto para conferir maior legitimidade 

democrática à Corte em suas decisões, que vão de encontro com as escolhas políticas dos órgãos 

representativos ou quais áreas de especialidade deveriam opinar nos assuntos levados ao 

Tribunal52, trazemos alguns efeitos adversos observados do emprego das audiências públicas.   

Dentre os achados de Leal, Herdy e Massadas (2018), em estudo sobre as audiências 

públicas realizadas durante uma década (2007-2017) pelo Supremo, destacamos alguns: (i) 

primeiramente, são baixos os níveis de interação e confronto entre os participantes, que 

apontam a inexistência concreta de um debate público e do exercício do contraditório; (ii) a 

presença dos Ministros nas audiências é reduzida, isso como sinal de deferência ao papel 

desempenhado pelo relator, a quem cumpre comandar os trabalhos e participar ativamente das 

audiências; (iii) é baixa a incorporação das audiências nas decisões, bem como o uso das falas 

dos participantes tende a aparecer nos votos como indícios de confirmações de crenças ou 

hipóteses préexistentes, o que pode revelar um uso estratégico desse mecanismo pelos 

julgadores.  

                                                           
51 Dificuldade contramajoritária foi o termo utilizado pelo Professor Alexander Bickel nos anos 1960, para quem, 

em casos de confronto com a expressão majoritária, os decisores deveriam adotar uma postura de autocontenção 

judicial (RECONDO; WEBER, 2019, p. 81). 
52 Questões complexas envolvem uma multiplicidade de campos do conhecimento. Diversas questões médicas, 

por exemplo, devem enfrentar discussões no âmbito da moralidade, aos quais não seria suficiente o conhecimento 

exclusivamente biológico. Adota-se, pois, aqui uma visão mais abrangente do que consistiriam conhecimentos 

técnicos em tais casos. 
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Algumas percepções oferecidas pelos próprios Ministros do Supremo Tribunal 

Federal entrevistados por Silva (2021)53 coadunam-se com os achados da pesquisa de Leal, 

Herdy e Massadas (2018). Acerca das audiências públicas, observou-se uma crítica recorrente 

no sentido do não comparecimento dos Ministros (SILVA, 2021, p. 40-43), o que denotaria um 

reduzido impacto sobre formação do convencimento e deliberação do colegiado.   

Além de ter sido apontado, também, por um Ministro entrevistado a inexistência de 

efetivo debate, do qual se transcreve o seguinte trecho:  

 
A audiência pública é realizada […] na forma de sustentação oral. O sentido 

de audiência pública na cultura binária jurídica brasileira tem que ser 

modificado. Não é vir alguém à tribuna sustentar a sua posição por dez, 

quinze, vinte minutos e ir embora, aí vem outro [e faz o mesmo]. No dia em 

que eu chamar uma audiência pública, […] eu vou colocar “eu quero ficar 

ouvindo vocês por três horas, um pegando o outro”. Vamos ver “você fala que 

a vida acaba em tal lugar, você fala que vida acaba aqui…”. Vamos ouvir o 

debate. Deixa ali solto, sem formalismo, sem formalismo. (ministro F) 

(SILVA, 2021, p. 29) 

 

Com isso, embora o instituto vise a finalidades importantes, ele também não traz 

mais clareza aos decisores acerca de como devem ser tratadas as questões fáticas levadas à 

apreciação do Tribunal.  

 

2.3 O estudo dos fatores extrajurídicos 

 

É frequentemente apontada na literatura a divisão entre o que se nomeou 

formalismo jurídico e a visão realista acerca da decisão judicial. De acordo com o formalismo, 

as razões legais disponíveis para que um juiz embase a sua decisão justifica apenas um 

resultado; bem como haveria autonomia do raciocínio jurídico em relação a outros tipos de 

raciocínio, como considerações normativas não jurídicas de moralidade ou filosofia política54.  

Aos juízes, portanto, caberia a aplicação da lei, promulgada pelos poderes 

representativos: o ordenamento, sobreposto às autoridades jurídicas, deve ser aplicado de forma 

impessoal pelos decisores. É nessa ideia que se fundam as teorias normativas de interpretação, 

                                                           
53 O autor realizou entrevistas com dezessete Ministros, em atividade e aposentados, durante o período de setembro 

de 2011 e agosto de 2013 no âmbito de uma pesquisa ampla acerca da prática deliberativa do STF, na qual se 

garantiu o anonimato dos Ministros, indicados, então, por letras.  
54 Leiter (2010) distingue tal definição de formalismo, dos “sophisticated formalists” como Dworkin, da concepção 

de “vulgar formalism”, segundo o qual a tomada de decisão judicial não passaria da aplicação de uma dedução 

mecânica, silogística, endossada, de acordo com Leiter, por Beccaria. Enquanto essa última concepção não 

encontraria mais espaço, o formalismo sofisticado teria adeptos entre juristas e estudiosos, que reconhecem que o 

raciocínio jurídico não é mecânico, que exige a identificação de fontes válidas do Direito, sua interpretação e a 

distinção entre fontes relevantes e irrelevantes.  
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que, ao buscarem por critérios hermenêuticos manejáveis de forma impessoal, almejavam 

blindar as decisões de elementos subjetivos (HORTA; COSTA, 2017, p. 274-275).  

Em que pese a importância de se estabelecerem parâmetros a orientarem as decisões 

judiciais, que devem obedecer a corolários como o da segurança jurídica ou do tratamento 

isonômico perante o ordenamento, essa visão parecia não oferecer uma descrição precisa de 

como ocorria o processo decisório, de acordo com o realismo jurídico55.  

Os realistas opunham-se, pois, à concepção formalista, propondo uma teoria 

descritiva para a qual a decisão judicial não se fundaria apenas em elementos jurídicos (i.e. leis, 

precedentes, doutrina), mas incluiria fatores tidos como extrajurídicos, ou seja, seriam 

considerados fatores externos ao Direito para se alcançar a conclusão para o caso concreto. E, 

as razões legais serviriam para justificar a decisão alcançada (CESTARI, 2016).  

Embora não se trate de corrente teórica uníssona56, os realistas compartilhavam da 

posição de que a tomada de decisão consistiria numa hipótese decomposta em duas partes. 

Primeiramente, a afirmação de que a maior parte dos juízes prefere um determinado resultado, 

que antecede a consulta da lei formal. E, em sua segunda parte, a afirmação de que, ao procurar 

pela justificação legal do resultado selecionado a partir de outros motivos, os juízes raramente 

encontrarão dificuldade diante do complexo e indeterminado conjunto de materiais jurídicos 

(SCHAUER, 2009, p. 138).  

Schauer (2013) distingue as versões “domesticada” (tamed) e “não domesticada” 

(untamed) do realismo. Ao passo que, para a primeira concepção, quando as regras são claras, 

os juízes tendem a seguir o que dispõe a lei, bem como os advogados e seus clientes se 

comportarão de acordo; para a segunda, mesmo nos casos em que a aplicação da lei se apresente 

evidente, os juízes se afastariam das “regras do papel”57 e, por isso, a previsão dos resultados 

judiciais não pode ser baseada exclusivamente no que elas dizem. 

                                                           
55 Brian Tamanaha (2009; 2010) diverge da divisão apresentada por teóricos e historiadores do Direito no sentido 

de que não teria havido uma era formalista no pensamento jurídico americano terminada apenas com a chegada do 

realismo norte-americano. Na verdade, a partir de diversos relatos colhidos anteriormente ao advento do 

pensamento realista, ele busca mostrar que juízes e acadêmicos já expressavam ideias realistas durante o período 

apontado como o apogeu do formalismo. Brian Leiter, em “Legal Formalism and Legal Realism: what is the 

issue?” (2010), oferece um contraponto à visão contrária à divisão formalistas-realistas oferecida por Tamanaha.  
56 Realistas como Karl Llewellyn, Herman Oliphant, Felix Cohen, Jerome Frank, Max Radin, Underhill Moore, 

Jospeh Hutcheson, Leon Green divergiam a respeito de quais seriam os fatores extrajurídicos mais relevantes sobre 

a tomada de decisão – por exemplo, os atributos pessoais do juiz e o contexto particular de um caso concreto para 

Frank – (SCHAUER, 2009, p. 134), bem como a sua capacidade de influenciar a decisão, de forma que a adesão 

às premissas realistas acerca da indeterminação do Direito, da incidência dos fatores extrajurídicos, da atividade 

criativa do juiz e da sua justificação posterior variavam em intensidade (STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 174).  
57 Schauer aponta a distinção de Llewellyn entre as “regras reais” e as “regas do papel”: Llewellyn reconhecia a 

diferença entre regras descritivas e prescritivas, bem como compreendia a ideia de internalização das regras 

prescritivas e de orientação; ele, no entanto, não identificava tais regras internalizadas pelos juízes (as regras reais) 

com as regras escritas nos livros (regras do papel) (SCHAUER, 2013, p. 766-768). 
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Nota-se que os realistas não descartavam que a decisão pudesse ser tomada com 

base nas regras escritas, mas buscavam compreender como, quando e com que frequência isso 

acontecia, em vez de simplesmente aceitar tal influência das leis (SCHAUER, 2013, p. 774).  

Esse é um diagnóstico que parece se aplicar à tomada de decisões em casos difíceis, 

que normalmente envolvem a colisão de princípios constitucionais (e.g. liberdade de expressão 

versus privacidade). Em tais casos, o material jurídico não parece constranger os decisores 

suficientemente – conforme as limitações apontadas pelas pesquisas citadas na seção anterior.  

Casos nos quais, mesmo havendo uma regra clara aplicável, o Ministro recorre a 

uma interpretação a partir dos princípios – dotados de maior abstração, portanto – ou nos quais 

existe uma zona cinzenta de aplicação da regra, denotam o recurso a elementos externos ao que 

se considera o material jurídico ortodoxo58.  

Patente fica, então, o apelo empírico para definir, se não a lei formal, quais seriam 

os principais determinantes das preferências judiciais extralegais (SCHAUER, 2009, p. 139). 

Os realistas foram, contudo, frustrados, em seu intento de empregar o método cientifico à 

análise dos fatores incidentes sobre a decisão judicial. Isso porque, à época do desenvolvimento 

do realismo – décadas de 1920 e 1930 –, os métodos de pesquisa ainda eram precários, o que 

“dificultava a busca por resultados significativos” (STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 178).  

As ideias realistas, no entanto, repercutiram, mais tarde, em diversos estudos acerca 

da tomada de decisão judicial. No campo da Ciência Política, por exemplo, a abordagem a partir 

dos modelos comportamentais, apoiados na pesquisa empírica, marcaram uma contraposição à 

visão de que os textos jurídicos seriam os determinantes da decisão judicial.  

No âmbito dos três modelos de comportamento judicial tradicionais – legalista, 

atitudinal e estratégico –, são eleitos os fatores tidos como de maior relevância para explicar 

como determinada questão será decidida. Excetuando-se o modelo legalista, que vê no “material 

jurídico ortodoxo”59 o elemento determinante das decisões judiciais, tanto o modelo atitudinal, 

como o estratégico buscam verificar a incidência de fatores externos ao Direito.  

O modelo atitudinal ou ideológico desenvolve-se num contexto de crescente 

divisão, dentro da Suprema Corte norte-americana, do colegiado em linhas ideológicas – 

progressistas ou conservadores –, e no qual a noção realista de que as preferências político-

                                                           
58 O diagnóstico realista nesse ponto, portanto, parece acurado. Porém, com isso, busca-se apontar para os 

problemas existentes no sentido de uma maior conformação das decisões às regras, e não o ceticismo em relação 

à possibilidade de se alcançar decisões mais conformadas ao ordenamento, dotadas de menor carga subjetiva.  
59 A expressão utilizada por Mello (2018, p. 692) abarca textos normativos, precedentes judiciais, hermenêutica e 

a dogmática jurídica tradicionalmente utilizada na aplicação do direito. 
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ideológicas poderiam influir na decisão judicial já era vista com certa naturalidade (HORTA; 

COSTA, 2017, p. 279).  

Com vistas a avaliar tal influência, os cientistas políticos passaram a classificar os 

Ministros de acordo com as linhas ideológicas e observar se as decisões guardavam 

correspondência com as preferências pré-definidas conforme o seguinte método: 

 

(i) buscaram identificar ideologicamente o magistrado como 

predominantemente progressista/democrata ou conservador/republicano; (ii) 

reuniram um conjunto de casos e procuraram antecipar como tais casos seriam 

decididos por cada juiz, de acordo com o seu perfil ideológico; (iii) ao final, 

verificaram como foram efetivamente decididos na prática e, com base nesse 

confronto, avaliaram a acuidade do modelo na previsão do comportamento do 

magistrado (MELLO, 2018, p. 695) 

 

Inseridos no contexto do bipartidarismo norte-americano, no qual a oposição entre 

liberais e conservadores domina os debates políticos, os pesquisadores procediam à 

classificação dos Ministros dentro da dicotomia liberal/conservador a partir de editoriais de 

jornal que cobriam o período desde a indicação até a confirmação para a Suprema Corte, ou a 

partir do partido ao qual pertencia o Presidente responsável pela indicação do Ministro ao 

colegiado (vide SEGAL; SPAETH, 2002; SEGAL; COVER, 1989; SUNSTEIN; SCHKADE; 

ELLMAN, SAWICKI, 2006).  

Diante da acuidade de seus resultados o modelo gozou de grande prestígio. No 

entanto, não passou imune de críticas. Por ser aplicado num universo reduzido de casos, nos 

quais a ideologia despontava com maior relevância sobre a decisão, acabava-se por 

superestimar a sua influência sobre as decisões judiciais, desconsiderando-se um rol mais amplo 

de casos ou não se obtendo os mesmos resultados quando da análise de tribunais inferiores 

(MELLO, 2018, p. 696; HORTA; COSTA, 2017, p. 279).  

Por seu turno, o modelo estratégico concebe que os juízes podem agir 

estrategicamente a fim de verem concretizadas, tanto quanto possível, suas preferências 

(EPSTEIN; KNIGHT, 1998, p. 57). Dessa forma, o modelo avança em relação ao anterior, 

postulando que os juízes não tomam decisões livres de quaisquer constrições, mas tendem a 

levar em consideração, por exemplo, a possibilidade de reversão da decisão ou a baixa adesão 

pelo colegiado de seu posicionamento (HORTA; COSTA, 2017, p. 280).  

Fundado no paradigma das escolhas racionais, o modelo postula que a escolha se 

apresenta como a melhor para o decisor, ponderados seus custos e benefícios (CESTARI, 2016, 

p. 87). Portanto, ao tomar a decisão, seriam levados em consideração, para além dos demais 
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integrantes do colegiado – dimensão interna –, por exemplo, como responderão os demais 

Poderes (Legislativo e Executivo) ou mesmo a opinião pública – ambos referentes à dimensão 

externa – (MELLO, 2018, p. 701-702). 

O modelo estratégico também recebeu críticas. Primeiro, diante da utilização da 

teoria das escolhas racionais, arguindo-se que os julgadores não agiam de forma puramente 

racional. Os vieses cognitivos ou os achados da economia comportamental no sentido de que 

as pessoas nem sempre escolhem de forma a maximizar suas preferências, por exemplo, 

contrapunham-se à noção preconizada pelo modelo. Outra crítica seria direcionada à sua 

comprovação empírica, porquanto poderiam ser oferecidas explicações concorrentes para um 

mesmo comportamento. Dessa forma, o enquadramento de certas atitudes como estratégicas 

poderia ser posterior e derivada das interpretações do observador (MELLO, 2018, p. 700-701).  

Em que pese as críticas lançadas a ambos os modelos, tem-se que seu potencial 

explicativo é importante e demonstram a concretização do estudo empírico propugnado pelos 

realistas, tendo-se em vista a análise de como os fatores extralegais incidem sobre as decisões 

judiciais.   

E essas preferências pessoais ou atuações estratégicas são, por vezes, retratadas 

pelos próprios ministros, como o caso relatado pelo Ministro Marco Aurélio ao projeto História 

Oral do Supremo, quando de sua atuação na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 54 (interrupção da gestação de feto anencéfalo).  

Enquanto relator do processo, o Ministro concedeu liminar para a realização do 

aborto, afastando a criminalização quanto à parturiente e aos que a auxiliassem. Submetida a 

medida à apreciação pelo colegiado da Corte, a medida de urgência perdeu a eficácia por 

decisão da maioria. Diante disso, o processo não foi colocado em votação, constatando o relator 

que “o Tribunal não estava disposto a enfrentar o tema de fundo”. Somente após o Tribunal 

votar favoravelmente à possibilidade de pesquisas com células-tronco, o Ministro Marco 

Aurélio concluiu que era momento oportuno para votação da ADPF (CANTISANO; PEREIRA; 

MOHALLEM, 2017, p. 64-65). 

Outra atuação que pode ser dita estratégica é a admitida pelo Ministro Barroso no 

caso da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, em que ele menciona ser 

sua preferência definir como critério quantitativo para presunção de não-tráfico o porte de 40 

gramas de maconha; mas que, visando o “consenso” ou “apoio da maioria do Tribunal”, acaba 

por propor que esse quantitativo seja fixado em 25 gramas (BARROSO, 2015b). 
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As repercussões do realismo, entretanto, não se restringiram à Ciência Política. A 

Psicologia também ofereceu insights sobre as decisões judiciais, sendo importante citarmos 

algumas das relevantes descobertas do campo acerca da tomada de decisão judicial.  

A Psicologia tem sido associada ao estudo da tomada de decisão a fim de elucidar 

o papel dos vieses cognitivos e heurísticas no processo decisório (ALMEIDA; CESTARI, 2016; 

GUTHRIE; RACHLINSKI; WISTRICH, 2001; LEAL; RIBEIRO, 2018) ou como seriam 

alcançadas as decisões judiciais (BRANDO, 2013; GUTHRIE; RACHLINSKI; WISTRICH, 

2007), bem como à compreensão mais ampla do papel desempenhado por fatores extrajurídicos.  

A título exemplificativo, podemos compreender melhor a influência das atitudes de 

leigos e juristas ao julgar conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem 

por meio dos resultados obtidos por Almeida, Leite e Hannikainen (2019, p. 195-200) num de 

seus experimentos. Em estudo realizado pelos pesquisadores, observou-se correlação positiva 

entre a pontuação na escala de liberdade de expressão60 e os julgamentos pró liberdade de 

expressão; ou seja, indivíduos que tendiam a valorizar mais a liberdade de expressão, diante do 

caso concreto apresentado, julgavam mais favoravelmente a aplicação do princípio. 

E é interessante notar que, mesmo quando controlados outros efeitos “causados por 

variações de idade, gênero, instrução e condição experimental, subsiste uma influência 

expressiva das preferências individuais de cada participante sobre seu julgamento”. Inclusive 

em relação a juristas, comparativamente a não-juristas, denotando que o treinamento jurídico 

não teria eliminado tal influência sobre suas avaliações (ALMEIDA; LEITE; HANNIKAINEN, 

2019, p. 200).   

Baum (2008), por sua vez, também busca oferecer uma perspectiva psicológica para 

a atuação judicial. Partindo da noção de que o conceito de si mesmo não se desenvolve no 

isolamento, mas que a estima dos pares importa aos juízes – assim como a todas as pessoas –, 

ele discute a importância desempenhada pelas audiências para as quais os juízes se dirigem. Em 

especial, a importância daqueles grupos sociais e culturais com os quais eles efetivamente se 

identificam e integram61.  

                                                           
60 Instrumento desenvolvido pelo grupo de Pesquisa sobre Liberdade de Expressão no Brasil (PLEB) do Programa 

de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio para medir as atitudes das pessoas em relação a conflitos entre liberdade 

de expressão e direito à honra e à imagem, na qual eram apresentadas frases aos participantes, com as quais 

deveriam concordar/discordar (fortemente/moderadamente/levemente). Um exemplo de frase apresentada é: “A 

liberdade de expressão deve ser protegida mesmo que o(a) outro(a) se sinta ofendido(a)” (ALMEIDA; LEITE; 

HANNIKAINEN, 2019, p. 196).  
61 Um exemplo disso é obtido por meio das entrevistas realizadas por Silva (2021). É possível identificar em alguns 

relatos dos Ministros, por exemplo, a importância que atribuem ao impacto acadêmico, especialmente “daqueles 

ministros que também são acadêmicos e dão aulas em universidades” (SILVA, 2021, p. 44-46).  
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Na visão de Horta e Costa (2017, p. 284-285) o enfoque proporcionado por Baum 

possibilitaria, inclusive, a compreensão da atuação dos juízes contrariamente a posições 

majoritárias na sociedade, mas que dificilmente se oponha aos pontos de vista da elite jurídica 

ou socioeconômica da qual seus membros frequentemente provém. Seriam, pois, audiências 

específicas, de maior relevância para os magistrados, que verdadeiramente exerceriam 

constrangimentos sobre suas possibilidades decisórias.   

Nota-se, portanto, que a agenda de pesquisa iniciada a partir dos questionamentos 

do realismo é profícua e têm jogado luz sobre elementos que não vinham sendo considerados 

acerca da decisão judicial. Não se pretende, aqui, fazer uma extensa revisão dos estudos 

conduzidos nesse contexto, mas apenas fornecer o cenário no qual se inserem algumas das 

relevantes abordagens empregadas no estudo da tomada de decisão, que trazem à luz alguns 

dos aspectos extrajurídicos possivelmente envolvidos.  

E, assentadas premissas importantes ao contexto no qual são emanados os juízos 

sobre casos difíceis do Direito, passa-se à exposição da Teoria das Fundações Morais, 

desenvolvida por Jonathan Haidt, que propõe uma delimitação do domínio moral e, 

consequentemente, útil para determinação do que constituiria o pano de fundo dos casos 

moralmente carregados; bem como categorias para a análise das diferenças existentes entre os 

grupos sociais em relação a questões moralmente salientes. 
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3. TEORIA DAS FUNDAÇÕES MORAIS 

 

A Teoria das Fundações Morais parte da ideia de que os juízos morais e políticos 

são baseados em valores que as pessoas têm como fundamentais; sendo que, os valores centrais, 

subjacentes às diversas ideologias políticas, são determinantes dos fins a serem perseguidos por 

meio das políticas públicas (HAIDT; JOSEPH; GRAHAM, 2009b, p. 173-174).  

O modelo estabelece fundações da moralidade que dizem respeito a todas as 

sociedades e culturas e que seriam acionadas por uma ampla gama de preocupações (concerns) 

em torno da moralidade. Ocorre que os grupos e sociedades podem atribuir maior ou menor 

grau de importância a tais fundações morais universais, o que causa conflitos entre as distintas 

visões de mundo.  

Importante salientar que Haidt propõe uma teoria descritiva, ou seja, ele não adota 

uma postura de prestígio de uma das visões estudadas. Esta será uma atitude também adotada 

nesse trabalho, em que se pretende apenas estudar como as diferentes visões políticas existentes 

podem espelhar visões de mundo profundamente divergentes.  

Não se quer, com isso, adotar uma posição relativista da moral, em que se 

aceitariam ambas visões como plausíveis62. O julgamento moral refere-se a juízos passíveis de 

avaliação objetiva, o que entendemos contradizer o pensamento relativista. Não há como se 

entender que uma postura é verdadeiramente boa ao mesmo tempo em que se entende que a sua 

contradição pudesse apresentar-se moral. 

No entanto, para fins da pesquisa, em que se busca analisar as diferentes posições 

existentes na sociedade acerca de questões morais, o trabalho de Haidt em determinar as raízes 

das diferenças e as suas manifestações diante de questões morais concretas, apresenta-se como 

de grande valia e ainda pouco explorada no contexto jurídico brasileiro.  

A presente seção destina-se, portanto, à exposição da teoria de forma a percorrer 

seus principais pontos e os contrapontos que apresenta a teorias mais limitadoras do que se 

entenderia como questões morais. Serão, ainda, expostas críticas ao modelo proposto por Haidt, 

principalmente ao seu modelo sócio-intuicionista, que, para fins desse trabalho, será explorado 

tangencialmente, à medida em que apenas se visa complementar a explicação de sua Teoria das 

Fundações Morais. 

                                                           
62 Nem essa parece ser uma posição adotada por Haidt: “Neither Shweder nor I am saying that ‘anything goes’, or 

that all societies or all cusines are equally good. But we believe that moral monism – the attempt to ground all of 

morality on a single principle – leads to societies that are unsatisfying to most people and at high risk of became 

inhumane because they ignore so many other moral principles” (HAIDT, 2012, p. 132). 
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3.1 Um debate é travado na psicologia moral 

 

No que toca à psicologia moral, pode-se traçar uma divisão entre a principal linha 

de pesquisas no campo – a abordagem cognitivo-desenvolvimentista (HAIDT, 2008, p. 68) – 

e, de outro lado, as pesquisas desencadeadas a partir da chamada revolução afetiva da década 

de 1980 (HAIDT, 2007, p. 998). 

A teoria cognitivo-desenvolvimentista, cujos expoentes são Jean Piaget e Lawrence 

Kohlberg63, “limitou o domínio da moralidade a ações que afetam, materialmente ou 

psicologicamente, o bem-estar de outras pessoas”64; as questões morais seriam, pois, 

interpessoais e acabariam por implicar consequências a outrem (HAIDT; KOLLER; DIAS, 

1993, p. 614).  

Com estudos voltados ao desenvolvimento cognitivo, Piaget desejava entender 

como se passava das limitadas habilidades pertinentes às crianças para a sofisticação do 

pensamento próprio dos adultos (HAIDT, 2012, p. 6). Instigava, pois, crianças a explicarem 

livremente suas observações sem as intervenções ou correções de um adulto, notando que, 

necessariamente, passa-se “por certos estágios do desenvolvimento cognitivo, sendo que cada 

estágio inicial é condição para se alcançar o estágio mais avançado” (BRANDO, 2013, p. 44). 

Para ele, o desenvolvimento mental seria uma construção contínua similar à de um prédio, em 

que “à medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido” (PIAGET, 1999, p. 14).  

À maneira como o corpo evolui “até atingir um nível relativamente estável”, em 

que se nota a conclusão do crescimento e a maturidade dos órgãos, o desenvolvimento mental 

também consistiria numa “equilibração progressiva”, ou seja, “uma passagem contínua de um 

estado de menor equilíbrio a um estado de equilíbrio superior” (PIAGET, 1999, p. 13). Em cada 

estágio apareceriam estruturas originais, de forma a se diferenciarem dos demais e cada um 

deles constituiria “uma forma particular de equilíbrio, efetuando-se a evolução mental no 

sentido de uma equilibração sempre mais completa” (PIAGET, 1999, p. 15).  

Vejamos, a título exemplificativo, o experimento dos copos. Nele, são apresentados 

dois copos idênticos com água e é perguntado às crianças se os copos contêm a mesma 

                                                           
63 As pesquisas de Kohlberg e Piaget podem ser agrupadas em torno das teorias cognitivo-evolutivas e partem da 

premissa de que “o desenvolvimento pressupõe transformações básicas das estruturas cognitivas, enquanto 

totalidades organizadas em um sistema de relações, as quais conduzem a formas superiores de equilíbrio, 

resultantes de processos de interação entre o organismo e o meio” (BATAGLIA; MORAIS; LEPRE, 2010, p. 26). 
64 No original: “Cognitive-developmental theory, beginning with Piaget (1932/1965) and Kohlberg (1969, 1971), 

has limited the domain of morality to actions that affect the material or psychological well-being of other people”.  



67 

 

quantidade do líquido, ao que elas respondem afirmativamente. No entanto, ao se transferir o 

conteúdo de um dos copos de água para um copo mais alto e mais fino e pedir para que se 

compare com a quantidade do copo que não teve seu conteúdo transferido, crianças com menos 

de sete anos costumam apontar que o copo mais alto tem maior quantidade de água. Isso 

acontece porque as crianças ainda não seriam capazes de compreender a noção da conservação 

de volume. Elas só passariam a entender tal ideia ao alcançarem o estágio cognitivo em que 

suas mentes estejam preparadas e lhes sejam dadas oportunidades de experiências para 

aquisição desse conhecimento (HAIDT, 2012, p. 6).   

Piaget, então, passou a pensar o desenvolvimento moral a partir da abordagem 

cognitivo-desenvolvimental. O conhecimento moral, dessa forma, também se desenvolvia a 

partir dos estágios ordenados, sendo que a passagem de estágios indicaria uma melhoria no tipo 

de raciocínio moral (BRANDO, 2013, p. 46).  

Nesse sentido, Brando (2013, p. 45-46) aponta que, na visão de Piaget, as crianças 

passariam necessariamente pelos estágios heterônomo e autônomo. O primeiro representaria a 

obrigação de se conhecer e respeitar códigos morais impostos pelos adultos, ou seja, elas 

assimilariam aquilo que figuras de autoridade lhes apresentam como moral. O estágio 

autônomo, por sua vez, dar-se-ia quando as relações estabelecidas pelas crianças fossem 

dotadas de maior igualdade. O respeito mútuo que leva a cooperação e a reciprocidade em tais 

relações as tornariam mais racionais e, dada a passagem dos estágios, denotaria, também, uma 

melhora em relação ao estágio heterônomo.  

A libertação dos constrangimentos da fase heterônoma qualificaria a fase autônoma, 

na qual se passa à adesão das regras não por uma imposição, mas pelo entendimento de seus 

fundamentos. No entanto, interessa notar que, de acordo com a proposta piagetiana, embora 

haja alguma referência ao propósito de cumprimento das regras, na verdade “pode ser entendida 

de forma rigorosamente oposta, uma vez que a autonomia e a reflexão sobre as regras permitirão 

seu questionamento” (REGO, 2003, p. 83).  

Isso poderia ser associado a uma visão mais liberal de educação, na qual as crianças 

“começam sendo oprimidas pelos mais velhos, mas se unem a fim de se ajudarem a se 

desvencilhar de suas algemas e reivindicar seus lugares como agentes morais autônomos”65 

(HAIDT, 2008, p. 67, tradução nossa).  

Para Piaget, a contínua interação da criança com o ambiente, de forma a leva-la à 

construção e reconstrução de uma compreensão mais adequada, decorreria no desenvolvimento 

                                                           
65 “Children start off being oppressed by their elders, but they come together to help each other throw off their 

shackles and claim their places as autonomous moral agentes”.  
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de quaisquer domínios66 (HAIDT; JOSEPH, 2006, p. 8), devendo-se fomentar uma 

aprendizagem mais autônoma.  

Kohlberg bebe das ideias de Piaget e as estende, acabando por elaborar uma forma 

de medição do desenvolvimento moral como forma de desenvolvimento cognitivo (HAIDT, 

2008, p. 67). Buscando observar como o raciocínio moral de crianças mudava com o passar do 

tempo, ele cria dilemas morais e os apresenta a crianças de várias idades para que os resolvam, 

registrando suas respostas (HAIDT, 2012, p. 8).  

Célebre exemplo dos dilemas elaborados por Kohlberg é o dilema de Heinz, no qual 

é apresentada uma mulher diagnosticada com câncer e à beira da morte, cujo tratamento seria 

um remédio descoberto recentemente por um farmacêutico da mesma cidade. O remédio era 

dispendioso para se fabricar e o farmacêutico ainda cobrava dez vezes mais do que o custo de 

produção. O marido da mulher, Heinz, pede dinheiro emprestado às pessoas que conhece, 

conseguindo a metade do valor. Ele vai ao farmacêutico e pede que lhe venda mais barato o 

remédio ou que o deixe pagar depois, mas o farmacêutico diz: “Não, eu descobri o remédio e 

vou ganhar dinheiro com isso”. Heinz, então, desesperado, assalta a farmácia para roubar o 

remédio para sua mulher (BIAGGIO, 1975, p. 72). Pergunta-se, ao final, se o marido deveria 

ter adotado tal postura. 

Diante das respostas aos dilemas, Kohlberg não procede à análise do seu conteúdo 

propriamente, mas sim do raciocínio moral (teoria estrutural)67, estabelecendo a existência dos 

níveis Pré-Convencional, Convencional e Pós-Convencional, que por sua vez, se desdobrariam 

em dois estágios cada. Assim, tem-se traçados seis estágios do desenvolvimento moral em 

Kohlberg.  

No nível pré-convencional (estágios 1 e 2), o indivíduo volta o seu olhar para seus 

próprios interesses, obedecendo às normas, por exemplo, devido ao medo da possível punição 

(BATAGLIA; MORAIS; LEPRE, 2010, p. 26).  

O nível convencional (estágios 3 e 4) é o “nível de internalização por excelência”; 

nele o indivíduo busca corresponder às expectativas seja da família ou do grupo e “acredita no 

valor daquilo que julga como certo”, agindo com vistas à aceitação dos companheiros ou por 

respeito à ordem estabelecida, a título de exemplo (BIAGGIO, 1997, sem página). Tal atitude 

além de um conformismo à ordem social, envolve um engajamento ativo em mantê-la e 

justifica-la (BIAGGIO, 1975, p. 74). 

                                                           
66 Nesse sentido diz-se construtivismo em Piaget (HAIDT; JOSEPH, 2006, p. 8). 
67 Não importa tanto a resposta de que deve ou não roubar o remédio, mas a justificativa dada para respaldar a 

decisão (BIAGGIO, 1997). 
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Note-se que o respeito à ordem aqui é diferente do primitivo medo da 

autoridade e da punição que caracteriza o pensamento do estágio 1. No estágio 

4 já aparece o respeito à sociedade, ao bem-estar do grupo e às leis 

estabelecidas pelo grupo (BIAGGIO, 1997, sem página) 

 

Por fim, no nível pós-convencional (estágios 5 e 6), o indivíduo passa, pela primeira 

vez, a questionar as leis estabelecidas e reconhece que podem se tratar de normas injustas, que, 

diferentemente do que ocorre no estágio convencional, não devem ser mantidas, mas alteradas 

seja pela criação de novas leis ou sua modificação (BIAGGIO, 1997). Princípios morais 

universais pautados pela reciprocidade e igualdade passam a direcionar o comportamento e, as 

regras apenas possuem validade se ancoradas em princípios morais e éticos (BATAGLIA; 

MORAIS; LEPRE, 2010, p. 26).  

O que qualificaria essa distinção dos níveis seria a maior ou menor aderência do 

julgamento moral às regras determinadas socialmente. Dessa forma, no nível pré-convencional, 

o indivíduo seria movido pelo medo da punição, identificando a moralidade com as próprias 

regras estabelecidas; enquanto que no nível pós-convencional, o indivíduo seria capaz de 

diferenciar princípios que deveriam se sobrepor às regras postas.  

Um ponto central apontado na teoria de Kohlberg é que o indivíduo é 

potencialmente capaz de transcender os valores da cultura em que se encontra inserido, em vez 

de apenas incorporá-los; o que “representa a possibilidade de um terreno comum com teorias 

sociológicas cujo objetivo é a transformação da sociedade” (BIAGGIO, 1997, sem página).  

É a partir das experiências as quais é submetida, bem como a capacidade de se 

colocar no lugar do outro que a criança passa, então, dos estágios mais iniciais aos estágios 

mais elevados do desenvolvimento (HAIDT; JOSEPH, 2006). E quanto maior a prática em se 

adotar a perspectiva alheia, “aprende-se a transcender sua própria posição e apreciar quando e 

por quê uma ação, prática ou costume é justo ou injusto”68 (HAIDT; GRAHAM, 2007, p. 100, 

tradução nossa).  

Nota-se, assim, um paralelo entre o desenvolvimento cognitivo e o 

desenvolvimento do julgamento moral, posto que, para Kohlberg, os estágios ascendentes 

representariam o aprimoramento do raciocínio moral, e, portanto, superiores em relação aos 

níveis mais iniciais do desenvolvimento.  

                                                           
68 Traduzido de: “(…) as children get more practice at taking each others perspectives, they learn to transcend their 

own position and appreciate when and why an action, practice, or custom is fair or unfair”. 
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Kohlberg inspirou muitas das pesquisas subsequentes no terreno da psicologia 

moral e, nas décadas de 1970 e 1980, muito dos estudos baseavam-se em correções à sua 

abordagem (HAIDT, 2008, p. 67). A mais conhecida adveio da objeção de Carol Gilligan no 

sentido de que o foco exclusivo do psicólogo “na justiça como culminação da maturidade moral 

ignorava a possibilidade de uma ética pós-convencional do cuidado, que não seria subproduto 

do raciocínio da justiça”69 (HAIDT, 2008, p. 67, tradução nossa).  

Para Gilligan, a ética do cuidado seria mais importante às mulheres, diante de suas 

atribuições de cuidar e proteger os mais próximos, de forma especial os considerados 

vulneráveis (HAIDT; GRAHAM, 2007, p. 100).  

O debate entre Gilligan e Kohlberg dominou, então, o campo da psicologia moral, 

chegando-se a conclusão de que, realmente, tratar-se-ia o cuidado uma fundação da moralidade 

separada, não derivada da justiça. No entanto, as duas éticas não seriam atributos distintos dos 

gêneros feminino e masculino, como proposto incialmente por Gilligan (HAIDT; GRAHAM, 

2006).  

Dessa forma, um acordo acerca do que constituiria o domínio moral foi estabelecido 

de forma a se incluir ambas as éticas – da justiça e do cuidado – (HAIDT; KESEBIR, 2010), 

como questões morais relevantes a homens e mulheres.  

A moralidade, por conseguinte, remeteria ao tratamento dispensado aos outros. E 

essa visão restou predominante. Isso pode ser evidenciado pelo fato de que, embora existam 

diversas escalas na psicologia moral destinadas a diferentes aspectos da moralidade (e.g. 

medição dos estágios do raciocínio moral, empatia, psicopatia), há uma premissa básica a todas 

elas de que o domínio moral é limitado a questões de dano ou tratamento injusto de outras 

pessoas70 (IYER; GRAHAM; NOSEK; HAIDT; KOLEVA, 2011, p. 366).  

Haidt, contudo, opõe-se à tal ideia, por considera-la limitadora do domínio da 

moralidade. Em seu modelo, são apontadas questões outras que não podem ser reputadas como 

concernentes às categorias do dano ou do tratamento injusto.  

                                                           
69 No original: “The best known correction came from Gilligan (1982), who argued that Kohlberg’s exclusive 

focus on justice as the culmination of moral maturity ignored the possibility of an equally postconventional ethic 

of care, which was not a byproduct of justice reasoning”.  
70 Trecho original: “Al though these scales measure different aspects of morality, they all share the assumption 

(explicit or implicit) that the moral domain is limited to concerns about individuals harming or unfairly treating 

other individuals”.  
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Haidt entende ser essa uma perspectiva mais liberal da moralidade71, aduzindo que 

a “grande narrativa” da psicologia moral não reflete toda a complexidade de questões 

enfrentadas no campo da moralidade. 

 

Um dos objetivos principais da Teoria das Fundações Morais é expandir a 

gama de fenômenos estudados pela psicologia moral a fim de que corresponda 

a toda a gama de questões morais, incluindo aquelas encontradas em culturas 

não ocidentais, em práticas religiosas, e entre aqueles que se identificam 

politicamente como conservadores72 (IYER; GRAHAM; NOSEK; HAIDT; 

KOLEVA, 2011, p. 366, tradução nossa) 

 

3.1.1 A moderna visão ocidental  

 

Ao olhar para o conceito dominante de moralidade nas sociedades ocidentais 

hodiernas, percebe-se uma demasiada valorização de aspectos da liberdade individual ou 

garantias individuais, em que o comportamento que não fere os direitos alheios ou não causa 

danos a terceiros é, via de regra, tido como moral. Essas questões parecem ser endereçadas 

pelas pesquisas de Kohlberg e Turiel73, que focam aspectos dos direitos individuais como 

questões de dano (harm) e justiça (fairness) (HAIDT, 2012).  

Esses aspectos da moralidade, conforme pensados nas sociedades ocidentais 

contemporâneas, não parecem abarcar, contudo, diversas questões caras ao domínio da 

moralidade prestigiadas por sociedades ou grupos mais coesos e menos individualistas. Para 

além disso, partindo-se de uma perspectiva liberal, valores como respeito à autoridade ou o 

controle das paixões não são frequentemente relacionadas à moralidade, mas sim como 

realidades opressoras.  

                                                           
71 Nesse sentido uma crítica relevante apresentada a Kohlberg seria a de que sua moralidade pós-convencional 

consagrava ideais liberais como finalidades do desenvolvimento mental, o que foi respaldado por dados segundo 

os quais liberais obtinham níveis mais altos de raciocínio no Defining Issues Test e os conservadores chegavam ao 

nível dos liberais quando respondiam “como um liberal responderia” (IYER; GRAHAM; NOSEK; HAIDT; 

KOLEVA, 2011, p. 367). Dessa forma, “conservadores poderiam raciocinar no estágio superior, mas não estavam 

fazendo isso presumivelmente devido às distintas prioridades de seu raciocínio moral” (IYER; GRAHAM; 

NOSEK; HAIDT; KOLEVA, 2011, p. 367, tradução nossa). No original: “Conservatives could reason at the 

‘higher stage’ but were not doing so presumably because they had different priorities in their moral reasoning”. 
72 “A major goal of MFT is to expand the range of phenomena studied in moral psychology so that it matches the 

full range of moral concerns, including those found in non-Western cultures, in religious practices, and among 

political conservatives”.  
73 Elliot Turiel foi aluno de Kohlberg e é importante figura no campo da psicologia moral (HAIDT; JOSEPH, 

2006, p. 4). Também trouxe contribuições à abordagem de Kohlberg, juntamente com Larry P. Nucci, 

demonstrando que crianças concebem o mundo em três domínios separados: moral, social-convencional e 

psicológico (ou pessoal); assim, enquanto regras morais diriam respeito à proteção contra ofensas (harm) e não 

poderiam ser modificadas, regras do segundo tipo – social-convencionais – não se relacionariam com o bem-estar 

humano e poderiam servir à conveniência humana, portanto modificáveis (HAIDT, 2008, p. 67).   
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Haidt aponta, por exemplo, que ao se pensar na oposição, por parte dos 

conservadores, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, às ações afirmativas ou a políticas 

de imigração, liberais normalmente procuram explicar tais posições como homofóbicas, 

racistas ou xenofóbicas (HAIDT; GRAHAM, 2006). Não compreendendo valores para além da 

sua perspectiva mais limitada, portanto, não enxergam a possibilidade de razões de ordem moral 

para tais posicionamentos.  

Essa perspectiva bastante difundida na sociedade ocidental moderna é atribuída, em 

parte, ao afrouxamento dos laços que marcou a passagem da sociedade medieval para a 

sociedade moderna pela Revolução Francesa. As associações e instituições existentes, que antes 

constituíam a identidade dos povos, que os uniam em torno de grupos e valores compartilhados, 

como as famílias, guildas, Igreja, autoridades feudais, por exemplo, foram enfraquecidas diante 

de um Estado centralizado mais poderoso74. Concomitantemente, o indivíduo assumiu maior 

importância em face da unidade de valores (HAIDT; GRAHAM, 2006), tornando-se o centro 

da avaliação moral.  

Os laços, antes estreitos, que reuniam as pessoas em torno de uma unidade de 

valores, em que as mesmas virtudes eram reconhecidas amplamente pelos integrantes das 

comunidades, foram sendo transformados de forma a dar lugar a uma sociedade marcada pelo 

alto nível de individualismo e impessoalidade, por exemplo (HAIDT; GRAHAM, 2006).  

Mudanças vistas como incremento das liberdades individuais foram festejadas por 

muitos, ao mesmo tempo em que eram, também, apontados os custos dessa desagregação aos 

indivíduos. Durkheim, por exemplo, adotava uma postura crítica das mudanças ocorridas e suas 

repercussões ao tecido social. Ao realizar seu estudo sobre o suicídio, conclui que fatores que 

aumentam a integração social (e.g. integrar uma família numerosa, ser católico ou ser casado) 

levam ao decréscimo das taxas de suicídio (DURKHEIM, 2000, p. 258; HAIDT; GRAHAM, 

2006). 

 

Essas são, com efeito, as duas características de nossa situação moral. 

Enquanto o Estado incha e se hipertrofia para encerrar fortemente os 

indivíduos, mas sem o conseguir, estes, sem vínculos entre eles, rolam uns 

sobre os outros como moléculas líquidas, sem encontrar nenhum centro de 

forças que os contenha, os fixe e os organize (DURKHEIM, 2000, p. 510) 

 

Sob tal ângulo, a integração dos grupos e a sua união em torno de uma moralidade 

compartilhada, por consequência seria benéfica aos indivíduos, enquanto que um estado de 

                                                           
74 “The many low and mid-level associations and institutions that had proliferated in medieval Europe (guilds, 

extended families, the church, local feudal authorities) were weakened or destroyed” (HAIDT; GRAHAM, 2006). 
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anomia, ou seja, o estado não sadio no qual as normas não são claras ou partilhadas (HAIDT; 

GRAHAM, 2006) pode elevar as taxas de suicídio, que consiste, de acordo com Durkheim 

(2000, p. 506), em “alarmante miséria moral”. Assim, o avanço anormal das taxas de suicídio 

adviria do estado de perturbação profunda sofrido pelas sociedades, atestando a sua gravidade 

(DURKHEIM, 2000, p. 512). 

Tem-se, assim, apresentado um contraponto à visão mais individualista, que tende 

a valorizar o bem-estar individual como atributo da avaliação de atitudes e comportamentos e 

em que se estabelece uma grande desagregação entre os indivíduos, advertindo-se para a 

importância da coesão social, tida como a melhor forma de se chegar ao atingimento das 

capacidades individuais e, por conseguinte, capaz de propiciar o bem-estar individual.  

Na condução de seus diversos estudos, Kohlberg “certamente teria percebido 

justificações dos juízos morais que fazem alusões a preocupações ao nível do grupo, tais como 

autoridade, lealdade e tradição, mas ele pensava que tal pensamento seria imaturo e 

convencional – parte do ethos da ‘lei e ordem’ do estágio 4”7576 (IYER; GRAHAM; NOSEK; 

HAIDT; KOLEVA, 2011, p. 367, tradução nossa), ou seja, para tal modelo, a menção a tais 

valores refletiria etapa de menor desenvolvimento do raciocínio moral.  

Pela aplicação dos experimentos de Turiel, conclui-se que as crianças tendem a 

universalizar julgamentos que envolvam danos a outros, tais como situações de espancamento 

ou roubo; diferentemente da postura, mais flexível, que apresentam ao julgar situações que não 

envolvam dano direto. Esse seria um contraste entre as regras morais e as convenções sociais, 

que poderiam diferir de uma sociedade em relação a outra (HAIDT; KOLLER, 1994, p. 77). 

Diante disso, questões que se apresentam, pois, fora da dimensão dano-justiça não 

fariam parte do domínio da moralidade? Tratar-se-iam de argumentações sem embasamento 

moral – ou até mesmo imoral, baseados em preconceitos? Seriam apenas argumentos ruins, 

baseados em convenções sociais e derivados de um raciocínio moral pouco desenvolvido?  

A tais indagações, Haidt procura responder por meio de sua Teoria das Fundações 

Morais, a qual passaremos depois de realizar a distinção das éticas que a inspiraram. 

 

 

                                                           
75 No original: “Kohlberg certainly noticed that people sometimes justified moral judgments by referring to group-

level moral concerns such as authority, loyalty, and tradition, but he thought that such thinking was immature and 

conventional—a part of the “law and order” ethos of Stage 4”.  
76 O estágio 4 do desenvolvimento de Kohlberg, inserido no nível convencional, consistiria na orientação para “a 

lei e a ordem”. Aqui, há um “grande respeito à autoridade, a regras fixas e à manutenção da ordem social. O 

comportamento moralmente correto consiste em se cumprir com o dever, mostrar respeito pela autoridade e manter 

a ordem social vigente” (BIAGGIO, 1975, p. 74). 
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3.1.2 O domínio da moralidade não é tão restrito 

 

Desde muito cedo, preocupar-nos-íamos com questões de tratamento injusto ou o 

nos incomodaríamos diante de situações de prejuízo direto a outras pessoas. Para Turiel e Nucci, 

atos intrinsecamente danosos, nesse sentido, seriam condenáveis e tidos, já por crianças como 

universalmente errados e que não poderiam ser considerados corretos mediante, por exemplo, 

a alteração das regras (HAIDT; KOLLER; DIAS, 1993, p. 614); o que revelaria que tais 

questões pertenceriam ao domínio da moralidade.  

Experimento conduzido por J. Kiley Hamlin, Karen Wynn e Paul Bloom (2007, p. 

557) demonstrou que crianças, ainda muito novas, entre seis e dez meses, já levam em 

consideração a atitude de um indivíduo em relação a terceiros de forma a avalia-lo como 

agradável (appealing) ou repulsivo (aversive).  

Nele, é apresentado um fantoche de madeira, de forma geométrica e olhos colados, 

que tenta repetidamente subir uma montanha. Na terceira tentativa, surge, então, um outro 

fantoche para ajudá-lo, empurrando o personagem montanha acima; ou um terceiro fantoche 

para impedi-lo de chegar ao topo da montanha, empurrando-o para baixo77. Eles assistiram aos 

personagens “ajudante” (helper) e “dificultador” (hinderer) alternadamente até que 

processassem suficientemente as situações apresentadas. E, ao serem encorajados a escolherem 

um dos dois personagens, a grande maioria deles escolheu o “ajudante”78 (HAMLIN; WYNN; 

BLOOM, 2007, p. 557).  

Seres-humanos, portanto, engajar-se-iam em “avaliação social muito mais cedo em 

seu desenvolvimento do que previamente pensado, o que apoia a visão de que a capacidade de 

se avaliar indivíduos nas bases de suas interações sociais é universal e não aprendida”79 

(HAMLIN; WYNN; BLOOM, 2007, p. 559, tradução nossa). 

Ocorre que estudos interculturais sugeririam a existência de valores outros para 

além da visão estreita da justiça e do dano. Haidt, então, busca ampliar o domínio da moralidade 

para que abarque questões que, a princípio, não facilmente se enquadrariam nas classificações 

propostas para se definir uma questão de relevância moral.  

                                                           
77 O experimento “helper versus hinderer”, comentado por Hamlin e Wynn, está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=anCaGBsBOxM. Acesso em: 30 abr. 2020.  
78 Controlando-se fatores outros para a avaliação pelas crianças como as meras preferências perceptuais das 

crianças pelo fantoche “ajudante” em relação ao fantoche “dificultador” (HAMLIN; WYNN; BLOOM, 2007, p. 

557-558). 
79 No original, “Our findings indicate that humans engage in social evaluation far earlier in development than 

previously thought, and support the view that the capacity to evaluate individuals on the basis of their social 

interactions is universal and unlearned”.  
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Uma grande influência sobre seus estudos é a do psicólogo cultural Richard 

Shweder, que procede à divisão de três éticas do discurso moral – autonomia, comunidade e 

divindade (HAIDT, 2012, p. 116-117): 

 

(i) Ética da autonomia (ethic of authonomy): ética muito presente em sociedades 

individualistas, nas quais prevalece a ideia de que as pessoas são indivíduos 

autônomos com desejos, necessidades e preferências e que devem ser livres para 

satisfazê-los da forma como lhes pareça melhor. Diante disso, emergem conceitos 

como liberdade e justiça, que permitem a coexistência pacífica, impedindo-se que 

haja grandes interferências externas sobre projetos pessoais.  

 

(ii) Ética da comunidade (ethic of community): aqui, as pessoas são vistas como 

membros de entidades, como família ou nações. Tais instituições têm sua própria 

importância e precisam ser protegidas. As pessoas têm papeis estabelecidos a 

desempenhar dentro dessas entidades e, assim, são desenvolvidos conceitos morais 

como dever, respeito, honra e lealdade. 

   

(iii) Ética do divino (ethic of divinity): baseia-se na ideia de que as pessoas não são 

apenas animais, mas imbuídos de alma e que, portanto, devem agir de acordo com 

essa natureza. O corpo é visto como um templo e, por isso, mesmo que não sejam 

causados danos ou sejam violados direitos alheios, comportamentos degradantes ou 

desonrosos são tidos como imorais, o que envolve noções como castidade e 

modéstia.  

 

Haidt, então, amplia o domínio da moralidade para abarcar noções que não 

dissessem respeito apenas à ética da autonomia, privilegiada pelo ocidente secular e contida 

nos achados de Turiel. Para este, questões outras restariam abarcadas no campo das convenções 

sociais, diferindo-se das normas morais e, portanto, relativizáveis (HAIDT; KOLLER, 1994).  

Interessante achado em favor de sua hipótese de ampliação do domínio da 

moralidade consiste nas avaliações morais efetuadas a partir de seus experimentos contendo os 

chamados “tabus inofensivos” (harmless taboo violations).  

Em conjunto com Koller e Dias (1993), Haidt aplicou uma série de situações a 

serem avaliadas como morais ou imorais por brasileiros (de Porto Alegre e Recife) e 

estadunidenses (da Filadélfia). Dos 360 participantes, metade era de nível socioeconômico 
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baixo e a outra metade de nível médio ou alto. As cidades, juntamente com os níveis 

socioeconômicos formaram seis grupos culturais, sendo cada uma das três cidades dividida 

conforme os dois níveis socioeconômicos. E, cada grupo cultural era composto por 30 adultos, 

entre 19 e 26 anos, e 30 crianças, de 10 a 12 anos de idade (HAIDT; KOLLER, 1994, p. 80). 

As situações consistiam em casos que se enquadravam na típica violação moral, por 

envolverem dano a outra pessoa80; casos de violações a convenções sociais81; e um novo 

estímulo chamado “tabus inofensivos”.  

Trata-se os tabus inofensivos de estórias curtas sobre pessoas que praticam atos 

ofensivos sem acarretar dano a outrem82 (HAIDT, 2012, p. 21), utilizados a fim de se testar se 

o dano direto seria necessário à caracterização de uma atitude como imoral. À título 

exemplificativo, tem-se a situação dos irmãos que gostam de se beijar escondidos83 (HAIDT; 

KOLLER; DIAS, 1993, p. 617). Todos os tabus inofensivos seriam, em tese, permissíveis sob 

a ética da autonomia, no entanto infringiriam as demais éticas (HAIDT; KOLLER, 1994, p. 79) 

– da comunidade e do divino.   

Os achados de Haidt, Koller e Dias (1993) refletiram diferenças entre os países, as 

regiões, os níveis socioeconômicos e as faixas etárias. Os estadunidenses de maior nível 

socioeconômico apoiaram a afirmação de Turiel no sentido de que o domínio da moralidade se 

restringe a questões de dano e justiça, tratando os tabus inofensivos como convenções sociais, 

distintas das situações em que o dano direto, como machucar alguém, era apresentado. Em 

contrapartida, “a maioria dos outros grupos, especialmente em Recife, demonstrou um domínio 

da moralidade mais abrangente”, reconhecendo como universalmente errados os atos 

repugnantes ou desrespeitosos, mesmo quando, a princípio, não envolvessem danos a terceiros 

(HAIDT; KOLLER, 1994, p. 81). 

Diante disso, o dano não seria um aspecto necessário às violações morais. Os 

estudantes universitários que compuseram a amostra de nível socioeconômico elevado advindo 

                                                           
80 Um exemplo é o caso, parafraseado de Davidson, Turiel e Black, aplicado por Haidt, Koller e Dias (1993, p. 

617), no qual é narrado que uma garota quer usar o balanço e, para tanto, empurra o garoto que está ocupando o 

brinquedo, machucando-o. Este caso poderia ser associado à fundação moral de cuidado.   
81 Um exemplo é o do garoto que vai à escola não uniformizado, apesar de a escola exigir a vestimenta (HAIDT; 

KOLLER; DIAS, 1993, p. 617).   
82 Aqui, não se está a afirmar que os casos não envolvam, em alguma medida, dano, mesmo que aos próprios 

indivíduos. Nesse sentido, pesquisas apontam que a desaprovação moral de atos impuros, representados em “tabus 

inofensivos” que ferem o domínio da pureza, pode ser prevista pela crença no mal causado tanto ao próprio 

personagem que pratica o ato, como para terceiros, em referência à sua família ou à comunidade de forma mais 

ampla (HANNIKAINEN; ROSAS, 2019, p. 4-6 e p. 17). De qualquer forma, eles não refletiriam a visão mais 

estreita do “dano” causado a terceiros conforme apresentada pelo paradigma cognitivo-desenvolvimental.   
83 A situação conforme apresentada em Haidt, Koller e Dias (1993, p. 617): “A brother and sister like to kiss each 

other on the mouth. When nobody is around, they find a secret hiding place and kiss each other on the mouth, 

passionately”.  
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da Filadélfia poderiam, assim, revelar representantes extremados da ética da autonomia, o que 

pode resultar mesmo do ambiente acadêmico no qual estão inseridos84 (HAIDT; KOLLER; 

DIAS, 1993, p. 627), o que fazia com que se distanciassem dos participantes advindos da classe 

trabalhadora da mesma região, por exemplo.  

A pouca representatividade dessa visão acerca do domínio da moralidade85 é 

confrontada por Haidt, que expande o domínio da moralidade tal como estudado pela Psicologia 

de forma a incluir questões relevantes e captar as variações nas ênfases dadas por grupos mais 

coesos. 

Isso porque, mesmo que essa visão mais restritiva não seja tão amplamente 

endossada, a psicologia do dano (harm/care) e da justiça (fairness/reicprocity) tem sido 

estudada por décadas; enquanto que pesquisas referentes às três fundações coletivas têm sido 

examinadas como “fontes de imoralidade”: a psicologia dos grupos é relacionada ao racismo; 

a psicologia da autoridade, à psicologia do facismo e da obediência cega; e a psicologia da 

pureza, à psicologia do estigma (GRAHAM; HAIDT; NOSEK, 2009, p. 1040). 

Contudo, a ideia dominante nas sociedades ocidentais seculares, que seria 

sustentada por um modelo psicológico mais restrito, não é capaz de responder a todas as 

questões contidas no domínio da moralidade, porquanto limitada à primeira ética. Logo, a 

moralidade que foca no indivíduo e na persecução de suas satisfações pessoais não refletiria o 

domínio da moralidade, desprezando relevantes aspectos pertinentes à natureza humana. 

Diante disso, Haidt almeja ampliar o conceito da moralidade ancorado no dano e na 

justiça, referentes à ética da autonomia, para englobar princípios morais que poderiam ser 

agrupados nas demais éticas descritas por Shweder. E, com isso em vista, elabora sua Teoria 

das Fundações Morais.   

 

 

 

 

 

                                                           
84 “The college students of the present study may be extreme exemplars of the ethic of autonomy, and there is 

some evidence that their morality may broaden when they leave their liberal academic environments (Balle-Jensen, 

1993). They may therefore be unrepresentative of the societies from which they come” (HAIDT; KOLLER; DIAS, 

1993, p. 627). 
85 Acerca da excepcionalidade de tal posicionamento, tem-se o artigo de Joseph Henrich, Steven J. Heine e Ara 

Norenzayan, “The weirdest people in the world?”, no qual os autores afirmam que essa postura dos indivíduos 

WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic), ou seja, provenientes de sociedades ocidentais 

educadas, industrializadas, ricas e democráticas é particularmente incomum comparada ao restante da espécie 

(frequent outliers). O estudo também é referenciado por Haidt (2012, p. 112). 
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3.2 A Teoria das Fundações Morais  

 

A Teoria das Fundações Morais trata da moralidade a partir da sua dimensão inata, 

concebendo um conjunto de fundações morais universais que estariam presentes nas diversas 

sociedades; e de sua dimensão social, refletida no que conhecemos por virtudes. 

A versão, tida como mais amena86 da teoria, utiliza-se do conceito de preparedness, 

ou seja, uma predisposição a se adquirir certos tipos de conhecimento em detrimento de outros. 

Essa predisposição incluiria o “conhecimento moral”.  

De acordo com esse conceito, amplamente aceito na Psicologia, seríamos 

preparados pela evolução a realizarmos algumas conexões sem esforço, como é o caso do medo 

de cobras; enquanto outras conexões, tal como o medo de flores, revelar-se-iam difíceis ou até 

mesmo impossíveis (HAIDT; JOSEPH; GRAHAM, 2009b, p. 172).  

Haidt não quer com isso estabelecer um determinismo genético por meio do 

componente inato da moralidade, empregando, pois, o sentido apresentado por Gary Marcus 

(2004), para quem a natureza seria responsável por prover o indivíduo de um “primeiro 

rascunho”, o qual a experiência, depois, revisaria. Logo, “inato” significaria “organizado antes 

da experiência” (HAIDT, 2012, p 153).  

Fundações não seriam propriamente os valores ou virtudes, mas sistemas 

psicológicos que tornam práticas e argumentos morais mais ou menos atraentes durante o 

processo de desenvolvimento; elas seriam parte do que “primeiro rascunho” da mente moral 

(GRAHAM; HAIDT; NOSEK, 2009, p. 1031). Tais fundações compartilhadas, então, 

permitiram que experimentássemos sentimentos de aprovação ou desaprovação em relação a 

certos padrões de eventos envolvendo outros indivíduos (HAIDT; JOSEPH, 2004, p. 56).  

De forma que toda criança criada num “ambiente razoável” seria capaz de 

desenvolver tais ideias, mesmo que não ensinadas; e, “na medida em que existem diferenças 

entre as culturas, elas surgiriam devido à variação local na implementação de conhecimentos 

morais universais”87 (HAIDT; JOSEPH, 2004, p. 55-56, tradução nossa). 

                                                           
86 Tendo em vista críticas lançadas à modularidade massiva, Haidt oferece uma versão mais amena de sua teoria 

ancorada no conceito de “preparedness” (HAIDT; BJORKLUND, 2008, p. 204-205; REX, 2018, p. 116). Os 

módulos trabalhariam com entradas (inputs) e saídas (outputs), viabilizando respostas rápidas e automáticas frente 

a gatilhos ambientais (HAIDT; JOSEPH, 2004, p. 60). De acordo com a visão da modularidade massiva, a mente 

seria como um canivete suíço, sendo cada uma das suas ferramentas uma adaptação às estruturas duradouras 

presentes no mundo (HAIDT; BJORKLUND, 2008, p. 204), ou seja, o aprendizado para solucionar desafios seria, 

pois, pertencente a domínios específicos. Fodor, que lançou as bases da modularidade massiva, no entanto rejeita 

a ideia de que a grande parte do pensamento superior possa ser entendido como as saídas (outputs) dos módulos.  
87 No original: “All children who are raised in a reasonable environment will come to develop these ideas, even if 

they are not taught by adults. To the extent that there are differences across cultures, they arise because of variation 

in the implementation of universal moral knowledge”.  
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Isso revela que, a esse componente associar-se-ia outro: o aprendizado que o 

indivíduo recebe e vivencia dentro de um contexto social, ou seja, aquele que a sua cultura lhe 

fornece. Inserido num determinado contexto, ele terá reforçadas certas virtudes correspondentes 

a cada uma de suas já predispostas fundações.  

Isso porque, durante o crescimento, somos expostos a modelos de comportamentos, 

seja por meio das estórias infantis, com seus protagonistas e a superação heroica de seus 

conflitos; seja de pessoas que, perante desafios reais, conseguiram superá-los de forma virtuosa; 

ou mesmo, nas nossas próprias experiências, seremos ensinados ou receberemos uma resposta 

em relação às nossas próprias atitudes (HAIDT; JOSEPH, 2004, p. 61). 

A virtude requer disciplina e a habitualidade na prática de certos comportamentos 

morais: “possuir uma virtude é ter disciplinado faculdades para que sejam plena e 

adequadamente responsivas ao contexto sociomoral”88. O desenvolvimento de virtudes (e.g. ser 

generoso ou ser corajoso), nesse sentido, requer um refinamento da nossa natureza básica 

(HAIDT; JOSEPH, 2004, p. 61).  

A questão colocada por Haidt e Joseph (2004) é que as virtudes não são aprendidas 

exclusivamente por inputs ambientais, ou seja, há um limite para o que possa ser considerado 

virtuoso, que diz respeito justamente a natureza humana. Dessa forma, existiriam virtudes que 

se “encaixariam” com ela e outras que não. 

A partir de uma revisão de trabalhos acerca de sistemas morais, Haidt e Joseph, 

então, identificaram um conjunto de princípios comuns à moralidade humana – intuições morais 

– que, portanto, estariam presentes nas mais diversas sociedades (HAIDT; BJORKLUND, 

2008, p. 202).  

Importa, aqui, explicitar a definição de intuições morais de que se utiliza Haidt:  

 

“Intuição moral” é definida como o aparecimento súbito na consciência, ou na 

margem de consciência, de um sentimento avaliativo (gostar-não gostar, bom-

mau) acerca do caráter ou das ações de uma pessoa, sem qualquer consciência 

de se ter passado pelos passos de busca e balanceamento de evidências, ou 

pela inferência controlada de uma conclusão89 (HAIDT; BJORKLUND, 2008, 

p. 188, tradução nossa) 

 

                                                           
88 Traduzido de: “To possess a virtue is to have disciplined one’s faculties so they are fully and properly responsive 

to one’s local sociomoral context”. 
89 No original: “‘Moral intuition’ is defined as the sudden appearance in consciousness, or at the fringe of 

consciousness, of an evaluative feeling (like-dislike, good-bad) about the character or actions of a person, without 

any conscious awareness of having gone through steps of search, weighing evidence, or inferring a conclusion”. 



80 

 

Assim, estabelece-se uma base nativista à moralidade, segundo a qual, todos 

estaríamos preparados para nos preocuparmos com certas questões morais. Independentemente 

das diferenças culturais, todas as sociedades fariam referência a, pelo menos, cinco fundações 

morais90 (HAIDT; KESEBIR, 2010, p. 41): care/harm (cuidado/ofensa); fairness/reciprocity 

(justiça/reciprocidade); ingroup/loyalty (pertencimento ao grupo/lealdade); authority/respect 

(respeito à autoridade); e purity/sanctity (pureza/santidade).  

Da mesma forma como as diferentes cozinhas pelo mundo devem acionar os 

mesmos receptores de sabor com os quais somos equipados – doce, salgado, azedo, amargo e 

umami –; as diferentes culturas fazem referência às nossas predisposições morais, também 

restritas. Em outras palavras, assim como os receptores de sabor constituiriam constrição às 

possibilidades criativas de um cozinheiro, haveria uma limitação para o que poderia ser 

estabelecido como conteúdo moral dentro de uma sociedade (HAIDT; BJORKLUND, 2008, p. 

202).   

A fundação care/harm (cuidado) refere-se à preocupação com o sofrimento alheio, 

englobando virtudes como carinho e compaixão (HAIDT; KESEBIR, 2010, p. 822). 

Inicialmente, tal fundação teria sido acionada pelos cuidados e proteção direcionados à prole 

vulnerável e dos pares (HAIDT; GRAHAM, 2006, p. 12). Dessa forma, mães mais sensíveis 

aos sinais de sofrimento, angústia ou necessidades conseguiam melhor garantir a sobrevivência 

de seus filhos do que mães menos perceptivas (HAIDT, 2012, p. 154).  

Essa preocupação frente ao sofrimento alheio despertada, originalmente, pelo 

desafio da maternidade e da paternidade, foi expandida para encontrar, hoje, outras situações 

que ensejam o cuidado e a proteção (e.g. preocupação com crianças com quem não temos uma 

relação de parentesco, animais, populações em áreas de conflito ou famintas) (HAIDT, 2012, 

p. 156-157).   

A fundação fairness/reicprocity (justiça) envolve “preocupação com tratamentos 

injustos, traições e noções mais abstratas acerca de justiça e direitos”91 (HAIDT; KESEBIR, 

2010, p. 822, tradução nossa). Evolutivamente, foram desenvolvidas relações de cooperação 

entre os seres humanos, inclusive com aqueles com quem não se partilhava vínculos de 

parentesco, tendo em vista os resultados benéficos alcançados pela colaboração. Essa atitude 

cooperativa foi acompanhada, ainda, pela vigilância e punição daqueles percebidos como 

trapaceiros (HAIDT; GRAHAM, 2006). 

                                                           
90 Haidt admite que possam existir outras fundações para além das cinco elencadas, inclusive é adicionada ao seu 

modelo uma sexta fundação – liberdade/opressão – que é estudada em separado em seu modelo. 
91 No original: “Concerns about unfair treatment, cheating, and more abstract notions of justice and rights”. 
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Os gatilhos iniciais dessa fundação – a cooperação ou comportamento egoístico – 

também adquiriram significado mais amplo com o passar do tempo para abarcar questões outras 

entendidas como inseridas na dinâmica da reciprocidade, ou de seu lado negativo da traição ou 

da trapaça (HAIDT, 2012, p. 159). 

A fundação ingroup/loyalty (pertencimento ao grupo) é a viabilizadora da reunião 

de pessoas em grupos e as torna capazes de cooperar, dizendo respeito a obrigações advindas 

da convivência, tais como lealdade e sacrifícios pessoais em prol da comunidade (HAIDT; 

KESEBIR, 2010, p. 822). 

Essa fundação decorreria de uma ancestralidade tribal, em que a formação de 

grupos e a manutenção de coalizões tinha em vista o enfrentamento de desafios e ataques de 

grupos rivais (HAIDT, 2012, p. 163). Ameaças a própria existência diante, por exemplo, da 

disputa entre os grupos pelos recursos, fez com que se valorizasse o pertencimento ao grupo, 

ao mesmo tempo em que foram adotadas atitudes cautelosas em relação a trapaceiros, àqueles 

vistos como desleais ao grupo (HAIDT; GRAHAM, 2006).  

A fundação authority/respect (respeito à autoridade) trata das preocupações com a 

ordem social e obrigações decorrentes das relações hierárquicas, como obediência e 

cumprimento dos deveres. O respeito à autoridade seria proveniente do desafio de negociação 

de posições na hierarquia social; navegar corretamente por uma complexa sociedade, 

reconhecendo os sinais de status e mostrando o sinal de deferência e respeito apropriados teriam 

despontado como uma vantagem adaptativa (HAIDT; GRAHAM, 2006). 

Essa fundação, no entanto, revela-se “mais complexa que as demais, porque seus 

módulos devem olhar para duas direções – para os superiores e para os subordinados”92 

(HAIDT, 2012, p. 168, tradução nossa). Enquanto cabe o respeito às autoridades por parte dos 

subordinados, compete às autoridades tomar responsabilidade por eles. Isso porque não consiste 

a autoridade humana de mero “poder bruto apoiado na ameaça do uso da força”; mas sim na 

responsabilidade de manter a ordem e a justiça (HAIDT, 2012, p. 167). Há, assim, um papel da 

autoridade em relação à ordem moral.  

Com isso, nota-se que se trata, aqui, de legítimas assimetrias em que, de um lado, a 

responsabilidade dos superiores hierárquicos e, de outro, o respeito devido às autoridades 

legitimamente constituídas, havendo um interesse comum, pois, em se proteger a ordem 

existente e responsabilizar as pessoas pelo cumprimento de suas obrigações (HAIDT, 2012, p. 

168). 

                                                           
92 Original: “It is more complex than the other foundations because its modules must look in two directions – up 

toward superiors and down toward subordinates”. 
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A fundação purity/sanctity (pureza) promove um objetivo de vida positivo em se 

viver uma vida pura, o que envolve, muitas vezes, superar desejos mesquinhos e carnais. Nessa 

fundação, são encontrados muitos dos pilares da sociedade ocidental, tais como nossas crenças 

compartilhadas de que a vida humana é dotada de valor supremo ou que o ser humano é mais 

do que um pedaço de carne (HAIDT, 2012, p. 174). Por ela, dotamos objetos ou ideias de valor 

incomensurável.  

Seus gatilhos originários seriam os desafios de se evitar patógenos e parasitas ou 

outras ameaças provenientes do contato ou da proximidade. Os humanos, então, teriam 

desenvolvido emoções em relação a essas realidades, como a aversão, bem como o 

“componente cognitivo da sensibilidade ao contágio” e passaram a aplica-los por outras razões, 

“sociais ou simbólicas” (HAIDT; GRAHAM, 2006).  

Em um diálogo com a classificação proposta por Shweder, tem-se, assim, que as 

fundações de cuidado e justiça se correlacionam à chamada “ética da autonomia” (GRAHAM; 

HAIDT; NOSEK, 2009, p. 1031), consistindo em fundações mais individualistas, que 

enfatizam os direitos e o bem-estar dos indivíduos. Ao passo que as fundações como lealdade 

e respeito à autoridade estariam reunidas na chamada “ética da comunidade”; e, a fundação 

pureza faria referência a aspectos da “ética do divino”.  

Posteriormente, foi adicionada outra fundação, a chamada liberty/opression. Essa 

fundação trata de sentimentos de reação e ressentimento em relação àqueles que dominam e 

restringem a liberdade. Aqui, nota-se uma tensão com a fundação do respeito à autoridade. As 

pessoas se uniriam a fim de se opor ou derrubar o opressor. “Se os gatilhos originais dessa 

fundação eram os tiranos, os gatilhos atuais incluem o que é percebido como imposição 

indevida à liberdade”93 (HAIDT, 2012, p. 202).  

Haidt explica as fundações morais do ponto de vista evolutivo94. Assim, apresenta 

comportamentos cooperativos ou altruístas que teriam favorecido os grupos no decorrer desse 

processo. O preparo pela evolução, pois, restaria refletido em condutas tidas como corretas ou 

morais. Ocorre que, com isso, seriam abandonados alguns pressupostos fundamentais ao 

julgamento moral, em torno dos quais são lançadas críticas.  

                                                           
93 No original: “If the original triggers of this foundation include bullies and tyrants, the current triggers include 

almost anything that is perceived as imposing illegitimate restraints on one’s liberty, including government (from 

the perspective of the American right)”. 
94 Uma crítica lançada a esse ponto é a de que, ao fornecer uma explicação acerca de como os comportamentos 

notados decorreram de forças ambientais sem outra evidência empírica que a sustente, o modelo perde seu poder 

de explicação (LAFOLLETTE; WOODRUFF, 2013). Isso denota, no entanto, que a correlação entre o padrão 

observado e a sua origem possam não ser tão diretas, podendo haver outras explicações, principalmente no que diz 

respeito a como essas “intuições” iniciais se desenvolveram para abarcar outros tipos de estímulo – que não o 

contágio, por exemplo, em relação à fundação da pureza.  
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O agir moralmente implica a capacidade de se elaborar um juízo acerca da conduta 

correta, ou seja, pratica-se um ato bom porque ele é bom. Diante disso, não importa somente 

investigar a função adaptativa de comportamentos altruístas, por exemplo, mas a função 

adaptativa de valoração das condutas (REX, 2016, p. 106).  

Assim, pode-se conceber comunidades cooperativas que, no entanto, não possuam 

faculdade moral, posto que os indivíduos podem adotar comportamentos moralmente louváveis 

sem que tenham consciência disso, por exemplo, por gostarem de assim agir. A moralidade 

envolve aspectos outros que a mera manifestação de instintos sociais ou atitudes pró-sociais 

(REX, 2016). 

Isso não quer dizer que, por exemplo, o altruísmo psicológico não possa ter sido um 

precursor essencial do julgamento moral. “Emoções que favorecem o comportamento social 

evoluíram antes da cognição moral e tornaram possível a cooperação e o aprendizado cultural, 

preparando o caminho para que o pensamento normativo fosse possível” (REX, 2016, p. 107).  

Assim, pode-se entender, sob uma perspectiva evolutiva, que estes comportamentos 

pró-sociais, cooperativos ou que tendem a um senso de justiça, por exemplo, seriam 

rudimentares. As capacidades cognitivas (e.g. empatia, comunicação simbólica), pois, teriam 

sido experimentadas repetidas vezes no decorrer do processo evolutivo, do que se observam 

esboços ou indícios em outros animais. No entanto, a moralidade tem lugar na mente humana, 

que apresenta distinções importantes em relação aos demais seres95.  

 

3.3 Conservadores e liberais de acordo com a Teoria das Fundações Morais96 

 

Até aqui, passamos por algumas diferenças refletidas no pensamento mais liberal, 

que prioriza a individualidade, focando, portanto, na ética da autonomia, decomposta no modelo 

de Haidt nas duas fundações mais individualistas – harm e fairness –, enquanto o pensamento 

mais conservador seria mais equilibrado do ponto de vista da distribuição pelas cinco fundações 

morais, privilegiando tanto a ética da autonomia quanto as éticas voltadas ao grupo (binding 

foudations).  

                                                           
95 A complexidade da moralidade humana não poderia ser reduzida, portanto, a comportamentos pró-sociais, posto 

que implica outros tipos de competência. A evolução, de outras capacidades, tais como a própria racionalidade, 

podem, assim, explicar o porquê de outros estímulos terem sido incorporados às nossas fundações morais (como 

esses primeiros elicitors se ampliaram a fim de abrigarem outros vícios-virtudes). 
96 Empregamos a terminologia liberais e conservadores conforme a própria divisão estabelecida por Haidt. No 

entanto, transpondo-a para o contexto político brasileiro, o termo “liberais” seria melhor compreendido como 

“progressista”, de acordo com a explicação contida na nota 23.  
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As visões políticas são marcadas por profundas diferenças, tanto no que tange a 

como se enxerga a natureza humana, quais são os bem políticos fundamentais e, ainda, como 

podem ser alcançados tais bens políticos fundamentais:  

 

Variedades dentro do liberalismo geralmente compartilham a visão de que a 

liberdade é o bem político fundamental, e então liberais tipicamente apoiam 

direitos individuais e o uso de programas governamentares ou mudanças nas 

instituições sociais a fim de estender tais direitos da forma mais ampla 

possível. (...) conservadores são tipicamente unidos em torno de seu desejo de 

conservar (i.e., em oposição à mudança) e pela crença de que as instituições 

duradouras, normas e tradições incorporam a sabedoria de tantas gerações e 

não devem ser levemente adulteradas (HAIDT; GRAHAM, 2006, p. 15, 

tradução nossa)97 

 

Havendo uma consistente correlação, nos estudos conduzidos por Haidt, entre a 

identificação política e a escala de relevância para o juízo moral98 (GRAHAM; HAIDT; 

NOSEK, 2009, p. 1032), cumpre agora aprofundarmos como elas se refletem na leitura das 

fundações morais. 

Na presente seção, intenta-se analisar mais profundamente tais diferenças entre 

liberais e conservadores a partir do modelo proposto por Haidt, tendo em vista o diferente 

conteúdo atribuído às fundações morais. E, então, passa-se à apresentação da abordagem 

estrutural, tida como complementar às pesquisas acerca das fundações morais, que foca nas 

distintas ênfases do julgamento moral.   

 

3.3.1 Conteúdo 

 

 Uma primeira diferença a ser apontada entre os grupos revela no que consistem, 

para eles, tais valores centrais. Para a visão ortodoxa “verdades morais existem 

independentemente das preferências humanas e são fundadas numa autoridade transcendental 

e externa”; enquanto, “de outro lado, os progressistas veriam as verdades morais não como 

fixas, mas como um trabalho em progresso, que devem ser interpretadas por cada geração 

                                                           
97 No original: “Varieties of liberalism generally share the view that liberty is the fundamental political good, and 

so liberals typically support individual rights and the use of government programs or changes in social institutions 

to extend such rights as widely as possible. Conservatism is harder to define because it is generally said to arise as 

a reaction to the changes promoted by liberals, and those changes vary widely, depending on the society being 

changed (Muller, 1977). Nonetheless, conservatives are typically united in their desire to conserve (i.e., in their 

opposition to change) and by the belief that long-existing institutions, norms, and traditions embody the wisdom 

of many generations and should not be tampered with lightly”. 
98 Outras variáveis medidas foram: idade, gênero, nível de educação e renda.  
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dentro de seu próprio tempo”99 (KOLEVA; GRAHAM; IYER; DITTO; HAIDT, 2012, p. 185, 

tradução nossa). 

Além disso, nos experimentos aplicados, Haidt encontrou que liberais dão maior 

importância às fundações individualistas, relacionadas à ética da autonomia, ou seja, a fundação 

do cuidado (harm) e da justiça (fairness), ignorando outros relevantes elementos da moralidade; 

ao passo que os conservadores possuiriam uma matriz moral mais abrangente, de forma a incluir 

as fundações de pertencimento ao grupo (ingroup), respeito à autoridade (authority) e pureza 

(purity) (GRAHAM; HAIDT; NOSEK, 2009; p. 1031).  

Cabe, aqui, salientar que as diferenças notadas a partir da “guerra cultural” 

americana, também foram identificadas em outras partes do mundo. A grande amostra, 

constituída por milhares de pessoas, de todos os continentes, portanto, reflete a consistência das 

diferenças entre posicionamentos políticos presentes em outras realidades que não apenas a 

norte-americana100.  

Embora haja alguma discordância entre liberais e conservadores acerca do que 

possa ser considerado danoso ou injusto, suas maiores divergências envolvem, então, questões 

pertinentes às três fundações congregantes (KOLEVA; GRAHAM; IYER; DITTO; HAIDT, 

2012, p. 185), posto que conservadores tenderiam a considerar a relevância das cinco fundações 

de forma mais equilibrada, ao passo que liberais apresentariam a chamada “moralidade de duas 

fundações” (two-foundation morality) (HAIDT, 2012, p. 214).  

Com vistas a aprofundar as diferenças quanto ao conteúdo atribuído a cada uma das 

fundações, iremos discriminar, a seguir, cada uma delas, expondo quais seriam algumas das 

virtudes correspondentes e como são reconhecidas por cada um dos grupos políticos. 

 

 

 

                                                           
99 Texto original: “On one side of this ‘culture war’’ were the ‘orthodox’, who believed that moral truths existed 

independently of human preferences, and were grounded in ‘an external, definable, and transcendent authority’ 

(Hunter, 1991, p. 44). On the other side were ‘progressives’, who saw moral truths not as fixed but as works in 

progress, which had to be reinterpreted by each generation for its own time”. 
100 O primeiro questionário MFQ (Moral Foundations Questionnaire) apresentava a seguinte instrução: “Quando 

você decide se algo é certo ou errado, em que medida as seguintes considerações são relevantes para o seu 

pensamento? (traduzido livremente do que consta em Haidt (2012, p. 183): “When you decide whether something 

is right or wrong, to what extent are the following considerations relevant to your thinking?). Eram então listadas 

quinze declarações (três para cada fundação moral) aos quais os participantes deveriam atribuir uma nota de 0 

(nada relevante) a 5 (extremamente relevante). O questionário foi disponibilizado na internet e sofreu algumas 

alterações em relação à primeira versão, como a adição de perguntas com geradores de gatilhos para cada intuição, 

porém os padrões originalmente achados continuaram a se confirmar. Com o alcance da internet, milhares de 

pessoas de todos os continentes responderam ao questionário. Em 2011, ele já contava com 130.000 respondentes 

(HAIDT, 2012, p. 186). Ele encontra-se disponibilizado no link: https://www.yourmorals.org/.   
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3.3.1.1 Cuidado (Care/Harm) 

 

Conservadores e liberais consideram relevantes questões concernentes à fundação 

do cuidado. A punição a atos danosos é amplamente reconhecida socialmente e, mesmo a 

tradição psicológica cognitivo-desenvolvimentista, com sua visão mais limitante do domínio 

da moralidade, já voltava suas atenções para seu estudo.  

Conforme visto, em experimentos nos quais são apresentados prejuízos ou 

violações de direitos alheios (e.g. agressões, lesão patrimonial, maus-tratos a animais), 

reconhece-se largamente uma atitude condenável moralmente. Ocorre que, os grupos podem 

divergir a partir do que consideram estar abrangido por tal fundação ou deva ser por ela 

priorizado.  

A visão liberal voltar-se-ia a questões mais globais, como pessoas de outras partes 

do mundo ou pautas ambientais; ao passo que, para os conservadores, haveria uma mescla com 

preocupações atinentes a outras fundações, tal como a lealdade, inclinando-se, por exemplo, 

àqueles que integram ou se sacrificam pela comunidade (HAIDT, 2012, p. 158), ou às vítimas 

de crimes (HAIDT, 2012, p. 331).  

Liberais tendem a expressar compaixão em relação a entidades menos estruturadas 

e mais abrangentes, enquanto conservadores expressam compaixão em relação a entidades mais 

bem definidas e menos abrangentes (WAYTZ; IYER; YOUNG; HAIDT; GRAHAM, 2019).  

Interessante notar essa associação do pensamento conservador às estruturas diante 

do exposto nas seções anteriores acerca da sua visão mais comunitária, pela valorização das 

chamadas binding foundations. As instituições e estruturas sociais são tidas como relevantes 

para o pensamento conservador. Não surpreende, portanto, que se dê prioridade à preocupação 

em torno das comunidades mais imediatas e à preservação de valores que lhe são caros.  

Isso não quer dizer, no entanto, que não se dê lugar à diversidade dentro dessas 

estruturas, nem que as preocupações seriam restritas apenas aos círculos aos quais se tenha 

alguma associação prévia. É a própria percepção de círculos bem definidos, de ordem social, 

que integra essa visão tida como mais local. Isso foi refletido numa série de experimentos 

conduzidos por Waytz, Iyer, Young, Haidt e Graham (2019, p. 5), na qual se observou que “a 

ideologia especificamente relaciona-se com a preferência por padrões de movimento das 

estruturas, e não mais amplamente com a sua homogeneidade ou heterogeneidade”101 . 

                                                           
101 Retirado do trecho: “We also predicted, a priori, that liberals would show a preference for color diversity (i.e., 

the different colors represented by the geometric structures) across stimuli, but found no significant 
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A tônica, aqui, são as estruturas definidas em contraposição com estruturas mais 

frouxas. A “preferência relativa a rigidez-frouxidão não se limita aos círculos com os quais as 

pessoas têm associações preexistentes, e essa preferência está ligada a uma preferência por 

círculos sociais restritos e bem definidos do que círculos sociais mais soltos”102 (WAYTZ; 

IYER; YOUNG; HAIDT; GRAHAM, 2019, p. 5-6, tradução nossa).  

Numa escala de priorizações, teríamos que os conservadores exibiriam “maiores 

preocupações e preferências pela família comparativamente aos amigos, à nação relativamente 

ao mundo, estruturas mais rígidas às mais soltas, bem como humanos em relação a não 

humanos” (WAYTZ; IYER; YOUNG; HAIDT; GRAHAM, 2019, p. 7). 

A visão dos liberais refletir-se-ia nas políticas de “fronteiras abertas”, encorajando-

se a imigração, bem como na promoção da diplomacia para com nações percebidas como hostis. 

E, de outra parte, a visão conservadora tenderia a políticas de imigração mais rígidas e gastos 

com a defesa nacional, conforme a ordem de prioridades observada (WAYTZ; IYER; YOUNG; 

HAIDT; GRAHAM, 2019, p. 2). 

Outros exemplos de questões que acionariam tal fundação, recorrentes em 

discussões políticas, seriam a proibição de testes em animais ou a oposição à tortura (KOLEVA; 

GRAHAM; IYER; DITTO; HAIDT, 2012, p. 192). 

 

3.3.1.2 Justiça (Fairness/reciprocity) 

 

A presente fundação, assim como a anterior, é percebida como de grande relevância 

por ambos os grupos. Afeta-nos, amplamente, o tratamento injusto ou desigual dispensado às 

pessoas. Ocorre que, politicamente, os grupos, pretendem alcançar a justiça por formas 

diferentes:  

 

Todos importam-se com justiça, mas existem dois principais tipos. Para a 

esquerda, justiça frequentemente significa igualdade, porém, para a direita, 

significa proporcionalidade – as pessoas deveriam ser recompensadas na 

proporção da sua contribuição, mesmo que isso garanta resultados desiguais103 

(HAIDT, 2012, p. 160-161, tradução nossa, grifo nosso) 

 

                                                           
correlation, r = −0.01, p = 0.35. This finding suggests that ideology specifically relates to preference for the 

movement patterns of the structures, and not more broadly related to their homogeneity or heterogeneity”.  
102 No original: “Most important, this study demonstrates that the looseness-tightness preference is not limited to 

circles with which people have preexisting associations, and this perceptual preference is linked to a preference 

for more well-defined tight versus loose social circles”.  
103 No original: “Everyone cares about fairness, but there are two major kinds. On the left, fairness often implies 

equality, but on the right it means proportionality – people should be rewarded in proportion to what they 

contribute, even if that guarantees unequal outcomes”.  
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A primeira visão, de igualdade de resultados, seria mais adotada pela esquerda, ao 

passo que a direita comumente se posicionaria em favor do segundo tipo de igualdade. É o que 

apontam os dados extraídos de “Yourmorals.org”, em que, diante da seguinte afirmação: 

“Todos os empregados de uma categoria devem receber o mesmo, independentemente da 

produtividade”104, anuíram 30% dos participantes identificados como bastante liberais, 

enquanto apenas 3% dos participantes bastante conservadores concordaram com a afirmação 

(HAIDT, 2013a, tradução nossa).  

Essa divergência política é bastante repercutida na discussão da promoção ou não 

de ações afirmativas pelo governo. Aos que veem com bons olhos a atuação governamental no 

sentido de estabelecer uma igualdade não só de oportunidades, mas de resultados, as ações 

afirmativas são vistas como uma medida justa para a consecução da igualdade material. O 

discurso do ex-presidente norte-americano Lyndon Johnson é bem representativo dessa 

concepção política, cujo trecho a seguir se reproduz105:  

 

Mas a liberdade não é o bastante. Você não limpa as cicatrizes de séculos 

dizendo: “Agora você é livre para ir aonde quiser, fazer o que quiser e escolher 

os seus líderes como quiser”. Você não pega uma pessoa que, por anos, foi 

atada a correntes e a liberta, traz para o começo da linha de uma corrida e diz 

“você é livre para competir com os outros” e ainda acredita que foi 

completamente justo. Portanto, não é suficiente apenas abrir os portões da 

oportunidade. Todos os nossos cidadãos devem ter a habilidade de andar por 

esses portões. Isso é o próximo e mais profundo estágio da batalha dos direitos 

civis. Nós buscamos não apenas liberdade, mas oportunidade. Nós buscamos 

não apenas igualdade jurídica, mas a capacidade humana, não apenas 

igualdade como um direito e uma teoria, mas igualdade como fato e como 

resultado106 (tradução nossa, grifo nosso)  

 

Tal política, no entanto, é vista como uma violação da liberdade por aqueles que 

concebem o acesso a oportunidades, mas não a iguais resultados. O Estado, ao se imiscuir nas 

liberdades individuais e na própria organização das instituições, levaria a uma situação de maior 

desigualdade, em que as escolhas pessoais, por exemplo, poderiam ser preteridas, ou mesmo a 

                                                           
104 “All employees in a job category should be paid the same, regardless of productivity”.  
105 Trecho também aparece em Haidt (2013a). 
106 Texto original: “But freedom is not enough. You do not wipe away the scars of centuries by saying: Now you 

are free to go where you want, and do as you desire, and choose the leaders you please. You do not take a person 

who, for years, has been hobbled by chains and liberate him, bring him up to the starting line of a race and then 

say, "you are free to compete with all the others," and still justly believe that you have been completely fair. Thus 

it is not enough just to open the gates of opportunity. All our citizens must have the ability to walk through those 

gates. This is the next and the more profound stage of the battle for civil rights. We seek not just freedom but 

opportunity. We seek not just legal equity but human ability, not just equality as a right and a theory but equality 

as a fact and equality as a result” conforme consta da página “The American Presidency Project”: 

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/commencement-address-howard-university-fulfill-these-rights. 

Acesso em 06 fev. 2021.  
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situações em que reparações históricas não recairiam necessariamente sobre os ombros 

daqueles que teriam sido privilegiados no passado.  

O tema das ações afirmativas, que já foi objeto de discussões pela Corte 

Constitucional brasileira, por ocasião de julgamentos como o da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental 186 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, foi também 

discutido no controvertido caso dos bombeiros de New Haven.  

Em 2003, o departamento dos bombeiros de New Haven, Estado de Connecticut, 

ofereceu um exame para promoção e, dos setenta e sete bombeiros que concorriam, nenhum 

dos dezenove afro-americanos obtiveram resultados altos o suficiente para alcançarem a 

promoção. Diante disso, o corpo de bombeiros, por medo de um processo baseado em leis 

destinadas a proteger minorias raciais, resolveu descartar os resultados e determinou que não 

seriam promovidos com base somente no teste escrito (HAIDT, 2013a; NETO, 2009; 

PARROT-SHEFFER, 2020). 

Frank Ricci era um dos candidatos brancos aprovados no exame e entrou com um 

processo juntamente com outros candidatos preteridos. Ele era portador de dislexia e alegou ter 

estudado muitas horas por dia e pagado a um amigo que gravasse o material em áudio para que 

pudesse se preparar para o exame. Tanto na corte inferior (lower court) como na Corte de 

Apelações (U.S Court of Appeals for the Second Circuit) o resultado foi desfavorável a Ricci e 

seus companheiros. O caso, então, chegou à Suprema Corte, onde foi revertido por maioria 

(cinco votos a quatro), reconhecendo-se que os litigantes haviam tido suas promoções negadas 

injustamente (PARROTT-SCHEFFER, 2009).   

A Ministra (Justice) da Suprema Corte norte-americana Ruth Bader Ginsburg, ao 

ler sua declaração dissidente, disse que a maioria teria desconsiderado a importante lei de 

direitos civis: “O Congresso se empenhou em promover oportunidades iguais de fato, e não 

apenas na forma”, apontando a decisão como danosa a tal objetivo107 (LIPTAK, 2009, tradução 

nossa).  

No entanto, surge o questionamento, no âmbito político, de como o Estado 

alcançaria essa justa igualdade de fato? Que critérios seriam utilizados? Como medir as 

condições que levaram a essas desigualdades de fato e como seriam alcançados os efeitos 

desejados de maior igualdade no tocante aos resultados? Essas são oposições frequentemente 

                                                           
107 Do original: “Justice Ruth Bader Ginsburg, reading a dissenting statement from the bench, said the majority 

had undermined a crucial civil rights law. ‘Congress endeavored to promote equal opportunity in fact, and not 

simply in form’, she said. ‘The damage today’s decision does to that objective is untold’”. 
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levantadas à visão que busca interferir no funcionamento das instituições a fim de promover a 

igualdade de resultados. 

Outro exemplo de conflito que emerge das diferentes acepções acerca da “justiça”, 

na arena política, é a taxação dos ricos ou das ditas grandes fortunas (HAIDT, 2013a, p. 2). 

Novamente, questiona-se o papel do Estado, dessa vez, se lhe cabe a distribuição de riquezas 

em favor de uma diminuição das desigualdades. O que é visto, frequentemente, como uma 

medida positiva pela esquerda; enquanto que para o outro lado do espectro político tratar-se-ia 

de uma indevida intrusão do Estado, que se arrogaria no papel de “redistribuidor de riquezas”.  

 

3.3.1.3 Lealdade (Ingroup/loyalty) 

 

Essa é uma das fundações que causa o maior distanciamento entre liberais e 

conservadores, posto que integra a matriz moral mais abrangente do último grupo, não obtendo 

o mesmo reconhecimento por parte dos liberais (HAIDT, 2012).  

Há uma proteção em torno de símbolos, tradições e valores que congregam as 

pessoas, que formam a unidade nacional. No Brasil, a título exemplificativo, a Lei nº 5.700, de 

1º de setembro de 1971, dispõe sobre como devem ser apresentados os símbolos nacionais, 

impondo penalidades a ações consideradas desrespeitosas.  

Manifestações de desrespeito, pois, gerariam repúdio, sem adentrarmos aqui no que 

se refere às penas que deveriam ser aplicadas a tais violações, como o bastante debatido caso 

da queima da bandeira nacional108.  

Considerando aspectos comunitários como pertinentes ao domínio da moralidade, 

o conservadorismo valoriza a preservação de valores e símbolos, bem como a proteção da 

própria comunidade, vista de forma mais restrita e estruturada em torno de conceitos como 

nação e as suas tradições.  

                                                           
108 Vê-se uma diferença no posicionamento quanto à punição a tais violações, conforme é elucidado no caso Texas 

v. Johnson (1989), julgado pela Suprema Corte norte-americana, em que se decidiu, por cinco votos a quatro, que 

a queima da bandeira norte-americana consistiria numa forma de discurso protegida sob a Primeira Emenda da 

Constituição norte-americana. A posição majoritária escrita por William J. Brennan Jr., reconhecido por sua 

jusrisprudência liberal, foi acompanhada por outros dois juízes também tidos como liberais – Thurgood Marshall 

e Harry Blackmun. Os outros dois votos que compuseram a maioria foram proferidos por dois juízes 

conservadores: Anthony Kennedy e Antonin Scalia (BRITANNICA, 2020). A posição de Scalia que pareceu 

surpreender a alguns (porém, consistente com sua postura de defesa da liberdade de expressão), foi no sentido de 

preservar a Constituição, tendo se manifestado contrariamente à atitude praticada, porém considerando-a amparada 

pela Primeira Emenda: “If I were a king, I would not allow people to go around and burning the Americam flag. 

However, we have a First Amendment, wich says that the right of free speech shall not be abridged – and it is 

addressed in particular to speech critical of the government” (KOPAN, 2016). De outro lado, Donald Trump, mais 

recentemente, a favor de punição: “Nobody should be allowed to burn the American flag – if they do, there must 

be consequences – perhaps loss of citizenship or year in jail!” (KOPAN, 2016).  
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A visão da esquerda – que tende a não reconhecer a importância das instituições 

para a ordem social e moral –, por sua vez, acabaria por se distanciar do nacionalismo (HAIDT, 

2012, p. 164) e de questões decorrentes da visão social comunitária mais coesiva.  

Essa diferença reflete-se, por exemplo, em questões de política externa (HAIDT, 

2012, p. 164) como gastos com a defesa nacional, a confrontação do terrorismo ou as políticas 

migratórias mais rígidas, costumeiramente defendidas pela ala conservadora e combatidas pelos 

liberais.  

 

3.3.1.4 Respeito (Authority/respect) 

 

É mais fácil correlacionar essa fundação à direita, porquanto a esquerda 

“frequentemente se define por oposição à hierarquia, à desigualdade e ao poder”109 (HAIDT, 

2012, p. 168, tradução nossa). E realmente é esse lado do espectro político que mais fortemente 

se liga à fundação da autoridade. Enquanto os conservadores tendem a atribuir grande 

relevância ao respeito à autoridade, a esquerda normalmente a vê negativamente, associando-o 

ao autoritarismo.  

A correlação entre “autoridade” e “poder”, no entanto, não parece correta, posto 

que uma adviria da ordem intrínseca da associação, a qual é conferida uma legitimidade do 

próprio “funcionamento da sociedade, da tradição ou da fidelidade”; enquanto o último seria 

identificado como uma força exterior, como a militar ou a política, em torno do qual emergem 

questões de legitimidade110 (HAIDT; GRAHAM, 2006). 

Essa fundação não se liga, portanto, ao que se poderia chamar abuso de poder, mas 

ao poder legítimo que leva à estabilidade e à ordem institucional. Uma sociedade coesa em 

torno de suas instituições, que as respeita e que enxerga nela a preservação de valores 

fundamentais à comunidade, essa é a importância da presente fundação (HAIDT; GRAHAM, 

2006).  

A obediência e a deferência às pessoas que encabeçam instituições sociais legítimas 

ou ocupam papeis de autoridade, bem como assegurar que as pessoas desempenhem as 

                                                           
109 Trecho original: “As with the Loyalty foundation, it is much easier for the political right to build on this 

foundation than it is for the left, which often defines itself in part by its opposition to hierarchy, inequality, and 

power”. 
110 Haidt e Graham fazem referência a distinção feita por Nisbet (1993), para quem autoridade seria: “the structure 

or the inner order of an association, whether this be political, religious, or cultural, and is given legitimacy by its 

roots in social function, tradition, or allegiance” e poder “is commonly identified with military or political force 

or with administrative bureaucracy and which, unlike the authority that arises directly from social function and 

association, raises the problem of legitimacy” (HAIDT; GRAHAM, 2006, p. 7). 
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obrigações correspondentes à sua posição, exsurgiriam como posturas em conformidade com 

os deveres próprios desta fundação moral (HAIDT, 2012, p. 167). 

Distanciando-se dessa visão, tem-se a suspeita em relação ao poder como estrutura 

de opressão. Tal desconfiança, por vezes, decorre no questionamento das autoridades e de 

valores preservados pelas instituições. Dessa forma, atos de rebelião, desrespeito para com 

autoridades legitimamente constituídas, a subversão de tradições, instituições ou valores que 

são percebidos como provedores da estabilidade revelar-se-iam como aspectos ligados à 

fundação do respeito à autoridade (HAIDT, 2012, p. 168).  

 

3.3.1.5 Pureza (Purity/sanctity)  

 

Como consequência de uma matriz moral mais uniformemente distribuída, os 

conservadores atribuem maior relevância também a essa fundação. Logo, é muito mais evidente 

ver em suas ideias um respeito a virtudes associadas à pureza. A título exemplificativo, temos 

a defesa do valor da vida e da instituição do matrimônio (HAIDT, 2012).  

Virtudes associadas à presente fundação tais como a castidade, o reconhecimento 

da dignidade do próprio corpo ou a necessidade do controle das paixões, muito comumente 

presente em discursos conservadores, tendem a ser vistas por liberais como desatualizadas e 

sexistas (HAIDT, 2012). Isso porque não se voltam para as questões da pureza, mas apenas 

para as questões de liberdade individual e de combate a relações vistas como estruturas de 

opressão.   

Ao se enxergar o valor intrínseco, portanto, seja da vida, seja do matrimônio, seja 

da dignidade do corpo, não é possível que estes sejam sopesados sem que sejam 

comprometidos, sendo a alusão a tais mitigações desses direitos caracterizadas como imorais.  

Embora se note que a fundação da pureza seja mais amplamente reconhecida por 

conservadores, seu uso também pode ser percebido em algumas oportunidades pela esquerda, 

porém dirigida a outras questões. Alguns dos argumentos lançados por ambientalistas que se 

opõem à industrialização refletem uma preocupação com a degradação da natureza e da 

“natureza humana original” – uma forma simbólica de poluição111 (HAIDT, 2012, p. 176). 

                                                           
111 Por vezes, contudo, torna-se difícil determinar qual a fundação utilizada na fundamentação de julgamentos 

morais envolvendo a fundação da pureza, porque, geralmente, situações violadoras dessa fundação envolvem em 

alguma medida dano físico ou emocional. Um exemplo disso é o caso dos danos ambientais: liberais poderiam 

julgar tal ato como violador da fundação da pureza ou em razão de seus efeitos danosos aos seres afetados pela 

poluição, como o caso dos pelicanos afetados pelo vazamento de óleo nos oceanos (FRIMER; TELL; HAIDT, 

2015, p. 879).  
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A fim de testar a hipótese de possível acionamento da fundação da pureza por 

liberais, Frimer, Tell e Haidt (2015) desenvolveram um experimento com base no célebre caso 

de Cerro Torre. Este caso foi visto como interessante para os estudiosos, diante do objeto 

afetado: a montanha de Cerro Torre que, ainda que desprovida de vida, era objeto de reverência 

por um grupo de liberais. 

Cerro Torre foi um episódio gerador de grandes controvérsias. A montanha, que 

fica nos Andes Argentinos, é considerada uma das mais difíceis de ser escalada. Então, em 

1959, Cesare Maestri afirmou ter alcançado o cume da montanha, acompanhado do alpinista 

austríaco Toni Egger, que morreu durante a escalada. Alguns alpinistas, no entanto, suspeitaram 

do feito de Maestri, já que ele não possuía provas documentais (BEAUMONT, 2012; 

ROBERTS; SALL, 2012). 

Maestri retornou, então, à montanha, em 1970, com uma grande equipe de alpinistas 

e, em vez de escalar a montanha do modo convencional, fixou milhares de metros de corda e 

usou um compressor de ar movido a gás – um método não antes utilizado em montanhas para 

perfurar centenas de parafusos pela rota. “The Compressor Route”, como ficou conhecida, 

tornou-se a maneira usual de se subir a montanha, mas também foi alvo de críticas, gerando 

debates acerca da remoção dos parafusos colocados por Maestri. Em 2012, dois montanhistas 

norte-americanos, Hayden Kennedy e Jason Kruk, ficaram conhecidos por serem os primeiros 

a escalar a montanha por “meios justos” (fair means) e por retirarem muitos dos parafusos 

postos no percurso de Cerro Torre, conduta que também foi alvo de debates (BEAUMONT, 

2012; ROBERTS, SALL, 2012).  

Diante das diversas críticas lançadas à tática de Maestri, Frimer, Tell e Haidt (2015) 

buscaram compreender o porquê de os alpinistas terem condenado o método de Maestri. 

Quando escreveram sobre o episódio de Cerro Torre, os montanhistas “fizeram seus 

julgamentos e os justificaram usando suas próprias palavras, eles escolheram palavras 

indicativas de que viam a montanha mais como algo que havia sido dessacralizado do que uma 

vítima inocente (antropomorfizada) que havia sido machucada”112 (FRIMER; TELL; HAIDT, 

2015, p. 880-881, tradução nossa). 

Posteriormente, os pesquisadores buscaram acessar a percepção dos montanhistas 

acerca da colocação dos parafusos em Cerro Torre mediante um questionário acerca da 

relevância de todas as pertinentes fundações morais. Este experimento também buscou 

                                                           
112 “When climbers wrote about this event, made judgments, and justified those judgments using their own words, 

they chose words indicating that they saw the mountain more as a sacred object that had been desecrated than as 

an innocent (anthropomorphized) victim who had been harmed”. 
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responder se eles eram realmente liberais. Para isso, os pesquisadores (FRIMER; TELL; 

HAIDT, 2015, p. 881) convidaram, por e-mail, os participantes do fórum examinado 

anteriormente e lhes pediram que completassem um survey on-line, reportando suas opiniões 

sobre o episódio, sendo oferecidas quatro possíveis justificativas para condenação da ação, cada 

uma baseada numa fundação diferente113. Eles, então, deveriam reportar os efeitos e a 

relevância percebidos em relação a cada uma das fundações em sua opinião. 

Concluiu-se, a partir do segundo experimento, que os montanhistas, cuja maioria se 

identificou como liberal, condenaram o método de Maestri como profanação. Em segundo 

lugar, eles relataram percepções de injustiça e desrespeito; sendo a percepção quanto ao dano a 

mais fraca, essa não previu, contudo, a diferença entre a condenação pelos montanhistas, nem 

mediou a relação entre percepção da profanação e o juízo moral de condenação (FRIMER; 

TELL; HAIDT, 2015).  

Isso evidenciaria, portanto, um possível gatilho da fundação “pureza” nos liberais, 

que seriam dotados dessa fundação, mas que, provavelmente, teriam recebido estímulos 

diferentes no curso de sua educação no que toca às preocupações capazes de acioná-la.  

 

3.3.2 Estrutura 

 

Vistas as divergências no tocante à relevância e ao conteúdo atribuídos às fundações 

morais por conservadores e liberais, passamos à abordagem das diferentes ênfases dadas pelos 

dois grupos quando da realização do julgamento moral. Trata-se da abordagem estrutural.  

Essa perspectiva seria complementar às pesquisas acerca das fundações morais, 

porquanto, aqui, interessa o tipo de processamento empregado, se focado na ação ou se tendo 

em vista os resultados da ação.  

De um lado, o processo psicológico focado na ação determinaria categoricamente 

a proibição de determinada ação, porquanto se baseia em valores intrínsecos para o julgamento 

moral. Por exemplo, uma cena em que se observa uma pessoa batendo na outra, a própria ação 

de violência seria intrinsecamente errada. O processo de avaliação focado nos resultados, por 

sua vez, levaria a uma análise contingente dos resultados proporcionados por aquela ação. 

Utilizando do mesmo exemplo, olhar-se-ia, diferentemente, para o resultado – o ferimento 

decorrente da violência sinalizaria para sua condenação (HANNIKAINEN; MILLER; 

CUSHMAN, 2017, p. 1).  

                                                           
113 As fundações analisadas foram: care, fairness, authority e sanctity (FRIMER; TELL; HAIDT, 2015, p. 881). 
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Hannikainen, Miller e Cushman (2017, p. 12-13) observaram que liberais enfatizam 

os resultados advindos da ação, enquanto a ênfase dos conservadores reside nas ações 

propriamente ditas. O foco nos valores intrínsecos que levam a julgar a atitude é associado à 

moralidade voltada para as cinco fundações e o foco nos resultados corresponde à valorização 

do cuidado (harm) e da justiça (fairness) apenas.  

Em experimento aplicado por Graham, Haidt e Nosek (2009, p. 1036-1038), foram 

apresentados cinco exemplos de possíveis violações morais aos participantes, ligados cada um 

a uma das fundações morais, aos quais se perguntava quanto deveria ser pago ao participante 

para que desempenhasse as ações114. A hipótese era a de que, em relação às fundações 

individualistas, nem conservadores, nem liberais aceitariam, de bom grado, violar seus valores 

em troca de dinheiro; enquanto que, no tocante às demais fundações (ingroup, authority, 

purity), dificilmente os liberais veriam uma situação de trade-off nos casos apresentados, 

estando mais dispostos a praticar ações violadoras por certa quantia de dinheiro.  

Observou-se, então, que violações à fundação fairness foram as mais repudiadas 

por todo o espectro político, alcançando-se às maiores quantias. Liberais exigiram pouco mais 

de dinheiro, em média para violar a fundação harm, ao passo que conservadores exigiram 

substancialmente maiores quantias para violar as fundações ingroup, authority e purity. Como 

se obteve uma grande amostra de libertários, seus resultados foram comparados: eles 

“demonstraram menor recusa em violar as fundações por dinheiro do que liberais e 

conservadores”115 (GRAHAM; HAIDT; NOSEK, 2009, p. 1037, tradução nossa). 

Tais resultados apoiaram a hipótese da Teoria das Fundações Morais no sentido de 

que liberais recusaram-se a fazer trade-offs nas fundações individualistas, ao mesmo tempo em 

que se mostraram mais dispostos a praticar ações violadoras das outras três fundações. E, 

conservadores teriam mostrado uma distribuição mais uniforme no que tange às cinco 

fundações.  

                                                           
114 Exemplos de alguns dos “trade-off taboos” aplicados por fundação afetada (GRAHAM; HAIDT; NOSEK, 

2009, p. 1045, tradução nossa): i) harm foundation – “atirar e matar um animal em extinção” (“shoot and kill na 

animal that is a member of an endangered species”); ii) fairness foundation – dizer não a um amigo que pediu 

ajuda na mudança para um novo apartamento, depois de ele ajudá-lo a se mudar há um mês (“say no to a friend’s 

request to help him move into a new apartment, after he helped you move the month before”); iii) ingroup 

foundation – dizer algo ruim sobre o seu país, que você não acredita ser verdadeiro, enquanto liga, anonimamente, 

para um talk-show na rádio numa nação estrangeira (“say something bad about your nation (which you don’t 

believe to be true) while calling in, anonymously, to a talk-radio show in a foreign nation); iv) authority foundation 

– dar um tapa no rosto de seu pai – com a permissão dele – como parte de uma esquete de comédia (“slap your 

father in the face (with his permission) as part of a comedy skit”); v) purity foundation – fazer uma cirurgia plástica 

para adicionar uma cauda de 2 polegadas ao final de sua coluna (“get plastic surgery that adds a 2-inch tail on the 

end of your spine”). 
115 Texto original: “Overall, libertarians showed less refusal to violate the foundations for money than did liberals 

or conservatives”.  
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No entanto, a hipótese de que conservadores se importariam menos com as 

fundações do cuidado e da justiça comparativamente aos liberais foi desafiada. Para os autores, 

tal resultado liga-se à diferença da permissibilidade de se realizar trade-offs morais entre os 

dois grupos: “liberais geralmente justificam regras morais em termos de suas consequências 

para os indivíduos; eles estão bastante acostumados a balancear interesses conflitantes e a 

ajustar instituições sociais a fim de maximizar sua utilidade social”116 (GRAHAM; HAIDT; 

NOSEK, 2009, p. 1037, tradução nossa), ao passo que “conservadores são mais frequentemente 

atraídos por sistemas morais deontológicos pelos quais não se deve infringir regras morais ainda 

que suas consequências possam ser, em geral, positivas”117 (GRAHAM; HAIDT; NOSEK, 

2009, p. 1037, tradução nossa). 

No mesmo sentido, Hannikainen, Miller e Cushman, (2017, p. 13) observaram que 

o foco na ação levou à maior condenação em dilemas de trade-off utilitaristas (e.g. dilema do 

bonde118), ou seja, conservadores tendem a condenar mais o sacrifício de vítimas inocentes com 

vistas a se alcançar um bem maior comparativamente aos liberais.  

 

3.4 O papel das intuições: o modelo sócio-intuicionista 

 

Outra objeção de Haidt à corrente cognitivo-desenvolvimental diz respeito à sua 

formulação de como são desencadeados os julgamentos morais. Isso porque constituiria 

premissa desse paradigma psicológico que o raciocínio explícito é responsável causal dos 

julgamentos (SAUER, 2011, p. 710). 

No modelo sócio-intuicionista de Haidt, no entanto, as intuições morais adquirem 

maior relevância. Elas seriam as responsáveis causais, sendo posteriormente justificadas. Para 

ele, o raciocínio moral seria, comumente, um processo ex post facto (HAIDT, 2001, p. 817), 

assumindo, portanto, um papel secundário em sua teoria.  

                                                           
116 No original: “Liberals generally justify moral rules in terms of their consequences for individuals; they are quite 

accustomed to balancing competing interests and to fine-tuning social institutions to maximize their social utility”. 
117 “Conservatives are more often drawn to deontological moral systems in which one should not break moral rules 

even when the consequences would, overall, be positive”. 
118 Nesse famoso dilema, que possui algumas variantes, discute-se a moralidade da escolha de salvar cinco vidas 

em sacrifício de uma. A situação apresentada é a de um motorista de um bonde que se depara com cinco 

trabalhadores à sua frente, que tinham estado a reparar os trilhos; ele tenta frear o trem, mas sem sucesso; então, 

de repente, vê um caminho à direita; ele pode salvar os cinco trabalhadores se optar por desviar a rota do trem, no 

entanto tal escolha levará o bonde em direção a outro trabalhador, que não terá tempo (assim como os demais) de 

sair dos trilhos (THOMSON, 1985, p. 1395). Greene (2018), apresenta algumas variantes desse dilema.  
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Haidt serve-se da distinção dual de processamento para a construção de modelo 

sócio-intuicionista, estabelecendo que se trata de dois tipos de cognição: intuição e 

raciocínio119.  

De acordo com os modelos normativo-racionais, seria possível se conhecer as mais 

diversas opções disponíveis num cenário de escolha, bem como se antever as possíveis 

consequências delas advindas. Dessa forma, seria possível se tomar a melhor decisão, tendo em 

vista a maximização do interesse (MIRANDA, 2013, p. 5).  

No nível descritivo, contudo, a racionalidade humana não operaria conforme os 

padrões normativos esperados (HORTA, 2019, p. 90). Isso devido às limitações à tomada de 

decisão, tais como as próprias informações acessíveis pelo indivíduo; o tempo de que dispõe 

para fazer escolhas; além de limitações de ordem cognitiva, que repercutem na forma como as 

informações serão avaliadas e processadas (MIRANDA, 2013, p. 5).  

Levando-se em conta essa noção, modelos duais de processamento afirmam que, 

como possuímos carga limitada de atenção, a ser alocada em nossas diversas atividades, haveria 

duas formas distintas de se pensar a depender das ações a serem desempenhadas120. 

O sistema 1 requer menor consumo energético e é responsável pela grande parte 

das atividades cotidianas (RICHARDS, 2016, p. 2), que se dão de forma “instintiva”. Ele, na 

verdade, reporta-se a um conjunto de subsistemas, que se caracteriza por operar rapidamente, 

sem esforço e de maneira inconsciente (STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 189); acessando-

se apenas seu produto final, mas não o processamento envolvido.  

O sistema 2, por outro lado, seria o responsável por “distribuir a atenção pelas 

atividades mentais que a exigem” (MIRANDA, 2013, p. 8), utilizando grande carga energética 

a fim de realizar atividades mais complexas. É o sistema 2 que nos capacita ao pensamento 

“abstrato-hipotético” (STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 189). Contudo, tal sistema é menos 

utilizado, porquanto tendemos a consumir menos energia, delegando o quanto possível ao 

processamento automático de informações.  

Com vistas a verificar, empiricamente, o processamento do julgamento moral, 

Haidt propôs uma série de experimentos que envolviam situações a serem avaliadas como 

morais ou imorais. Ele apresentava casos que se enquadravam na típica violação moral, por 

                                                           
119 Importante se frisar que ao se falar de intuição não se está excluindo aspectos cognitivos, mas de uma forma 

distinta de cognição: “(...) Haidt deixa claro que para ele a distinção relevante é aquela entre dois tipos de cognição 

– uma rápida (intuitiva) e outra lenta (raciocínio consciente) –, não entre emoção e cognição, pois as emoções 

envolvem aspectos cognitivos” (REX, 2018, p. 117). 
120 “It is now widely accepted in neuroscience and psychology that we are hardwired to think in two different ways 

depending on the mental task we are faced with” (RICHARDS, 2016, p. 2).   
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envolverem dano a outra pessoa; casos de violações a convenções sociais; e o novo estímulo 

chamado “tabus inofensivos”.  

E, no caso dos tabus inofensivos, as possíveis justificativas que interessariam ao 

paradigma racionalista de Kohlberg seriam removidos de antemão da estória (SAUER, 2011, 

p. 711).  

Observou-se que, em tais casos, os indivíduos prontamente apresentavam avaliação 

acerca da moralidade da situação sem, contudo, serem capazes de oferecer razões satisfatórias 

para sua resposta inicial, fenômeno denominado “moral dumbfounding”121. Esse foi um achado 

considerado importante para corroboração da tese intuicionista, já que tornaria difícil a tese 

racionalista segundo o psicólogo, mas seria facilmente explicável se se acredita que as intuições 

tomam a frente no julgamento moral (HAIDT, 2013, p. 871).  

Assim, as intuições morais conduziriam a uma avaliação, operando aí o sistema 1 

e, posteriormente, o indivíduo acionaria o sistema 2. No entanto, há ainda a dimensão social do 

modelo, a qual sugere que este deve ser estudado como um processo interpessoal (HAIDT, 

2001, p. 814).  

Haidt estabelece seis elos para seu modelo sócio-intuicionista (HAIDT, 2013b, p. 

872). Os dois primeiros dizem respeito ao indivíduo, sendo o esquema iniciado a partir de uma 

situação provocadora de um gatilho do julgamento intuitivo (STRUCHINER; BRANDO, 2014, 

p. 190). O juízo moral ocorreria, assim, de forma automática e sem emprego de esforço, como 

resultado de intuições morais; sendo seguido pela racionalização post hoc, na qual o indivíduo 

procura por argumentos a embasarem o julgamento intuitivo – esse processo sim alcançado 

mediante esforço (HAIDT, 2001, p. 818).  

O terceiro e quarto elos, por sua vez, “representam a dimensão social da prática da 

moralidade” (STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 195). Pelo terceiro elo, da persuasão 

racional, o autor evidencia que, quando se racionaliza o julgamento, pensa-se também na 

necessidade de explicação da avaliação para outras pessoas, desejando-se que os outros olhem 

para a situação sob a nossa perspectiva (HAIDT, 2013b, p. 872); enquanto pelo quarto elo, 

chamado de persuasão social, o modelo propõe que, por serem as pessoas “altamente 

sintonizadas com a emergência de normas de grupo”, elas tornam-se suscetíveis à influência de 

outras pessoas sobre seu julgamento (HAIDT, 2001, p. 819), tais como familiares, amigos ou 

conhecidos.  

                                                           
121 São encontradas traduções como emudecimento moral ou estupefação moral.  
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Por seu turno, as duas últimas relações não formam o núcleo do modelo, posto se 

conceber que raramente as pessoas ultrapassariam suas intuições iniciais, de forma a utilizarem 

o raciocínio para questionarem suas intuições iniciais (STRUCHINER; BRANDO, p. 197); o 

quinto e sexto elo, porém, podem ocorrer.  

Por meio do elo do julgamento fundamentado, as pessoas sobreporiam a razão às 

suas intuições iniciais, observando-se, assim, a inversão da ordem de estímulos do sistema 1 

pelo sistema 2: a razão, aqui, é verdadeiramente causal do julgamento (HAIDT, 2001, p. 819). 

O autor atribui sua ocorrência a raras situações em que, por exemplo, combina-se uma primeira 

intuição fraca com uma forte capacidade de processamento racional.  

Por fim, o sexto elo, da reflexão privada, descreve a possibilidade de “a pessoa, 

engajada na reflexão do problema, espontaneamente, ativar uma nova intuição que contradiz 

seu primeiro julgamento”122 (HAIDT, 2001, 819, tradução nossa). Um exemplo de ocorrência 

da reflexão privada, dá-se no contexto de tentar visualizar a situação por diferentes perspectivas 

(STRUCHINER; BRANDO, 2014, p. 198). Por exemplo, um juiz pode ter uma intuição inicial 

sobre determinado julgamento, mas, ao olhar sob o outro ponto de vista apresentado no caso, 

sobrepujar esse estímulo inicial. As forças afetivas, portanto, pressionariam, mas se poderia 

pensar em situações nas quais esses primeiros impulsos fossem contrariados (HAIDT, 2007, p. 

999). 

No entanto, erguem-se importantes críticas em relação tais considerações. De 

acordo com Rex (2016, p. 116-117), mesmo que se admita que o raciocínio moral seja causal 

de uma minoria de julgamentos morais, “uma única decisão tomada por meio desse tipo de 

raciocínio pode exercer influência duradoura quando ela altera as motivações que orientam a 

conduta do indivíduo”. Dessa forma, tais alterações acabarão por influenciar as emoções e 

intuições morais futuras.  

Isso pode ser observado diante de situações nas quais, ao se aderir a uma 

determinada convicção, adotando-se, consequentemente, novas práticas cotidianas com ela 

condizentes, ter-se-ia novas intuições morais despertadas. As quais seriam decorrentes do 

raciocínio, processo consciente, portanto (REX, 2016, p. 117).  

Rex alude, ainda, a uma possível explicação para os casos de moral dumbfounding 

baseadas na diferença entre justificação e explicação: os participantes comumente falham 

quando instigados a fornecer uma justificativa plausível ao juízo; porém tais falhas não 

implicam necessariamente uma incapacidade de explicar esses mesmos julgamentos. Quando 

                                                           
122 “In the course of thinking about a situation a person may spontaneously activate a new intuition that contradicts 

the initial intuitive judgment”.   
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os participantes dizem ser errada a atitude apontando para a própria regra transgredida na 

situação apresentada123, elas estão identificando uma norma acessível à consciência, 

determinante na produção do julgamento (REX, 2016, p. 119). E, o compromisso consciente 

que temos com certas normas morais pode influenciar nossas deliberações acerca do que seja 

certo ou errado (REX, 2016, p. 120).  

Sauer argumenta que as pessoas podem realizar julgamentos de acordo com os 

padrões habituais do raciocínio moral, que seriam subconscientemente ativados diante de dada 

situação. Isso porque, as razões morais desempenhariam efetivamente um papel “na aquisição, 

formação e manutenção desses padrões de julgamento e raciocínio”. Assim, teríamos que, “no 

curso da educação moral, razões morais explícitas literalmente tornam-se incorporadas aos 

mecanismos emocional-intuitivos pelos quais as pessoas respondem a características 

moralmente relevantes de uma situação”124 (SAUER, 2011, p. 717, tradução nossa). 

Aprendemos que as ações do tipo X são erradas por terem geralmente certas 

propriedades que as tornam erradas. Essa prática habitual de raciocínio, no entanto, pode falhar 

em situações para as quais não foram desenhadas, como é o caso dos tabus inofensivos, por 

exemplo (SAUER, 2011, p. 717-718). 

 

Quando as pessoas raciocinam sobre questões morais, tipicamente não 

consideram conscientemente as razões a favor e contrárias com antecedência; 

elas tornam explícitas as razões que aprenderam – no curso de sua educação 

moral – apresentando como legítimas as considerações em apoio ao seu 

julgamento, e que as levaram a endossar as intuições que tiveram em primeiro 

lugar125 (SAUER, 2011, p. 718, tradução nossa) 

 

As intuições, assim, poderiam ser educadas pelo raciocínio consciente que, 

portanto, teria um papel no julgamento moral. E, o fato de comumente acessarmos 

conscientemente as razões em momento posterior na escala temporal não excluiria o raciocínio 

do processo de formação do juízo moral.  

                                                           
123 Por exemplo, um participante que diga ser a situação do tabu inofensivo dos irmãos que se beijam errada por 

se tratar de incesto, ou seja, refere-se à própria norma e não às razões que sustentam a existência de tal norma 

proibitiva.  
124 Traduzido de: “In the course of moral education, explicit moral reasons literally become embodied in the 

emotional-intuitive mechanisms with which people respond to the morally relevant features of a situation”.  
125 No original: “When people reason about moral issues, they typically do not consciously consider the reasons 

for and against a belief in advance; they make explicit the reasons they have learned – in the course of their moral 

education – to put forward as legitimate considerations in support of their judgment, and that have brought them 

to endorse the intuitions they have in the first place”.  
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Como não são descritas as etapas mentais prévias ao desencadeamento da intuição 

no modelo de Haidt (REX, 2018), tendemos a não desconsiderar o papel de outros processos 

envolvidos no julgamento moral.  

As emoções podem desempenhar papel importante na origem dos julgamentos 

morais, mas a desaprovação moral da conduta não equivale a um sentimento de desaprovação. 

Os julgamentos morais requerem uma série de capacidades intelectuais, não havendo somente 

um processo psicológico responsável por sua produção. Logo, sua abordagem não deveria se 

restringir a debater se os julgamentos morais são fruto de raciocínio consciente ou de 

intuições126 (REX, 2016, p. 120). De acordo com Rex (2016): 

 

Não há dúvidas de que os julgamentos morais são influenciados pelas 

emoções e servem muitas vezes para expressar atitudes, mas isso não nos 

permite concluir que esses julgamentos não refletem crenças e não podem ser 

avaliados como falsos ou verdadeiros (thruth-evaluable judgments). É difícil 

explicar até mesmo certas emoções sem recorrermos a esse tipo de julgamento 

no qual estão presentes condições de verdade (REX, 2016, p. 111) 

 

Com isso, a razão pode desempenhar um papel não tão excepcional no julgamento 

moral, conforme postula o sócio-intuicionismo, sendo possível, a partir da reflexão, acessar 

razões de ordem moral.   

 

3.5 Considerações sobre a Teoria 

 

A Teoria das Fundações Morais oferece interessantes insights sobre a diferença 

existente entre os pensamentos liberal e conservador. As diferenças no tocante à implementação 

de políticas públicas revela um desacordo mais profundo, que diz respeito a valores centrais, a 

denotar uma ética mais focada no indivíduo para os liberais e uma ética mais voltada para a 

comunidade para os conservadores.   

As duas éticas, no entanto, partem das mesmas fundações universais, que são 

próprias da espécie humana e que, portanto, definem o conteúdo do domínio moral. Este não 

pode assumir qualquer conteúdo ou variar suas bases de sociedade para sociedade, sendo esse 

um componente inato da moralidade.  

Essa realidade de bases comuns à natureza humana seria facilmente observável por 

um núcleo de valores comuns a todas as culturas, como é o caso das normas contrárias ao 

                                                           
126 Rex (2016, p. 121-122) cita, por exemplo, dentre as diversas capacidades intelectuais envolvidas na moralidade: 

a autoconsciência, a linguagem, a memória, a habilidade de atribuir estados mentais a outras pessoas.  
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homicídio, por exemplo, universalmente reconhecido como um comportamento desviante da 

moralidade.  

Por seu turno, a vida em sociedade e a convivência em determinados grupos (e.g. 

políticos) reforça o componente inato de forma que o indivíduo passará a conferir graus de 

importância distintos às fundações a partir de como a comunidade proverá estímulos ao seu 

acionamento – como é o caso de um indivíduo inserido no contexto da sociedade ocidental 

moderna e secular que terá reforçados os aspectos da moralidade de duas fundações, mesmo 

que tenha a tendência inata a se preocupar com as demais fundações.  

Dito de outro modo, a cultura pode enfatizar determinados aspectos da moralidade 

em detrimento de outros. No entanto, a própria convergência entre muitas das práticas morais 

existentes em variadas culturas aponta para a existência de bases comuns à moralidade.  

Existiria o reconhecimento social da existência de regras, que ultrapassa a mera 

avaliação individual. E, podendo haver alguma divergência da extensão pela qual são aceitas 

(e.g. as pessoas podem reconhecer o dever de ser altruístas com comunidades mais imediatas 

ou mais amplas, mas elas reconheceriam um dever dessa natureza), elas seriam subjacentes às 

mais diversas comunidades.  

O estudo das diferentes visões de mundo e como priorizam determinadas fundações 

desponta relevante no contexto atual, posto que os juízos morais, ao operarem por meio do 

acionamento das fundações evidencia que, ao avaliarmos as situações, tomamos certas 

premissas em consideração e que servirão à fundamentação dessa decisão.  

E os estudos de Haidt têm demonstrado consistentemente as diferenças percebidas 

a partir da atribuição de importância a tais fundações universais, que podem ser acessadas, 

também, na forma como são comunicados os julgamentos morais127.   

Logo, se determinada fundação desponta como de grande relevância para um 

conservador, por exemplo, este tenderá a utilizar-se de argumentos referentes a ela no processo 

de justificação perante outras pessoas ou grupos, assim como o liberal se servirá de argumentos 

que façam referência a determinados conteúdos ou fundações. E é a análise dessa 

fundamentação, a partir das categorias constantes da Teoria das Fundações Morais, que 

pretendemos desenvolver no capítulo seguinte.  

 

                                                           
127 Dessa forma, haveria expressões associadas a cada uma das fundações morais, identificadas pelos 

pesquisadores, constantes do Dicionário de Fundações Morais (COOK, 2015, p. 11). A fim de elucidar essa 

associação, são trazidos alguns exemplos de expressões que se reportariam a virtudes da fundação do cuidado 

(“protect”, “caring”, “preserve”, “safe”) e vícios (“harm*”, “suffer”, “exploit”, destroy”).  
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4. A QUESTÃO DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA 

CONSUMO PESSOAL: Recurso Extraordinário 635.659/SP 

 

“Estamos lidando com um problema para o qual não há solução juridicamente 

simples nem moralmente barata. Estamos no domínio das escolhas trágicas. Todas têm custo 

alto” (BARROSO, 2015b, p. 1). Essa fala do Ministro Barroso abre seu voto no Recurso 

Extraordinário 635.659/SP e ressalta a particularidade que envolve o tema: o pano de fundo 

moral.  

Existem muitos argumentos que fazem referência a questões como a eficácia das 

medidas repressoras implementadas ou a possíveis consequências advindas da mudança na 

política de drogas. No entanto, argumentos morais também estão presentes e desempenham 

papel proeminente na discussão envolvendo política de drogas (MACCOUN; REUTER, 2001, 

p. 33).  

A discussão posta em termos de direitos fundamentais, liberdades individuais e 

princípios, dada a vagueza desses conceitos, pode incluir fatores não puramente jurídicos. 

Afinal, diante de uma discussão em torno de princípios sem aplicabilidade imediata, como 

definir qual o direito a ter mais peso nessa situação; como definir o que seja uma medida 

adequada e proporcional no caso concreto; até onde deve ser assegurada constitucionalmente a 

autonomia privada?128  

Essas são questões enfrentadas pelos decisores e analisadas, aqui, a partir da Teoria 

das Fundações Morais apresentada. O presente capítulo (i) apresenta primeiramente o tema do 

Recurso Extraordinário 635.659/SP; (ii) trata da tese da despenalização previamente assentada 

no âmbito do STF na Questão de Ordem 430.105/RJ; (iii) traz a síntese dos votos já prolatados 

no bojo do Recurso; e (iv) expõe a análise realizada à luz do modelo proposto por Haidt.  

 

4.1 O tema do Recurso Extraordinário 635.659/SP 

 

O Recurso Extraordinário pelo qual se suscitou a questão constitucional, e ao qual 

foi reconhecida a existência de repercussão geral pela Corte, refere-se ao caso de imposição de 

medida administrativa de prestação de serviços à comunidade a um homem que portava três 

                                                           
128 Não se está a dizer que tais juízos sejam absolutamente externos ao Direito, mas a concretização de normas 

abstratas, como os princípios, pode incluir aspectos valorativos na interpretação, como a concepção do juiz acerca 

da decisão possivelmente mais justa.  
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gramas de maconha no interior de estabelecimento prisional no qual se encontrava recolhido 

(RAMALHO, 2015b).  

Trata-se de leading case do Tema 506 de Repercussão Geral – “Tipicidade do porte 

de droga para consumo pessoal” –, que possui a seguinte descrição: “Recurso extraordinário, 

em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do 

art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os 

princípios constitucionais da intimidade e da vida privada”129.  

Logo, a tese firmada pelo Supremo, a partir desse caso, deverá ser aplicada por 

todos os tribunais do país a processos similares, podendo significar a descriminalização da 

conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, que assim dispõe: 

 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, 

cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de 

substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. 

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às 

condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, 

bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas 

pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput 

deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. 

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas 

comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, 

estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se 

ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de 

usuários e dependentes de drogas. 

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o 

caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá 

o juiz submetê-lo, sucessivamente a: 

I - admoestação verbal; 

II - multa. 

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, 

gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, 

para tratamento especializado (BRASIL, 2006). 

 

                                                           
129 De acordo com o que consta do Portal do STF: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numero

Processo=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506#. Acesso em: 02 ago. 2021.  
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A Defensoria Pública de São Paulo, que atua em defesa do recorrente, alegou, 

quando da interposição do Recurso Extraordinário, a violação ao artigo 5º, X, da 

Constituição130, sendo que a proibição do porte para consumo próprio constituiria, segundo 

argui, ofensa ao direito de intimidade e à vida privada.  

De outro lado, é alegado que o dispositivo visa proteger a saúde pública, sendo que 

a própria conduta de portar droga para uso próprio contribuiria para a propagação do vício em 

meio social. Conforme destacado pelo Ministro Gilmar Mendes (MENDES, 2015a, p. 12), o 

“principal argumento em favor da criminalização de condutas relacionadas ao consumo pessoal 

de drogas assenta-se no dano em potencial que essas condutas irradiam na sociedade, colocando 

em risco a saúde e a segurança públicas (...)”.  

Importante ressaltar que o artigo em questão já foi apreciado pela Suprema Corte 

por ocasião da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 430.105/RJ, sob outros 

fundamentos.  

 

4.2 Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 430.105/RJ 

 

A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, instituiu o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas e passou a tratar a questão a partir do trinômio: prevenção do uso, atenção 

e reinserção social de usuários; e definindo, de outro lado, normas repressoras ao tráfico ilícito 

de entorpecentes.  

Dessa forma, a Lei, rumo a completar quinze anos de vigência, trouxe mudanças 

expressivas, sendo destacável a diferenciação promovida no tratamento dos usuários e 

traficantes. Ao passo que foram adotadas penas mais rígidas para os traficantes, houve a 

exclusão da previsão de prisão para os usuários de drogas. 

Com a introdução da Lei 11.343/2006, a conduta antes disposta no artigo 16 da Lei 

6.368/76131 e apenada com até dois anos de detenção, passou a comportar apenas as medidas 

restritivas de advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e 

medida educativa. 

                                                           
130

 “Art. 5º (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988).  
131 “Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para o uso próprio, substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena 

– Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa” (BRASIL, 

1976). 
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Diante disso, logo no início da sua vigência, a Primeira Turma enfrentou a tese, 

sustentada por parte da doutrina, de que teria havido, então, descriminalização da conduta 

(abolitio criminis) em tela.  

Dentre os fundamentos de seu voto, o Ministro Sepúlveda Pertence, atuando como 

Relator, aludiu às consequências advindas do tratamento da conduta sob o enquadramento 

infração penal sui generis132. 

Consignou, ainda, que o artigo 1º do Decreto 3.914/41133 (Lei de Introdução ao 

Código Penal e à Lei de Contravenções Penais) não constituiria óbice para que a Lei 

11.343/2006 criasse crime sem que fosse cominada pena privativa de liberdade (detenção ou 

reclusão), posto que lei ordinária superveniente poderia adotar outros critérios de distinção ou 

mesmo estabelecer penas diversas da “‘privação ou restrição da liberdade’, a qual constitui 

somente uma das opções constitucionais passíveis de serem adotadas pela ‘lei’” (BRASIL, 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007, p. 737). 

Por fim, o Ministro sustentou que não se poderia partir da ideia de que o legislador 

teria, equivocadamente, incluído as infrações relativas ao usuário de drogas no capítulo “Dos 

Crimes e das Penas”, sendo que a previsão do rito processual estabelecido para os crimes de 

menor potencial ofensivo, bem como a disciplina da prescrição, conforme o artigo 107 e 

seguintes do Código Penal, serviriam à confirmação da tese de manutenção da criminalização 

(BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007, p. 738-741). 

A Questão de ordem no Recurso Extraordinário 430.105/RJ foi, então, resolvida no 

sentido de que a Lei 11.343/2006 não implicou abolitio criminis, tratando-se, na verdade, de 

despenalização, “entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade” 

(BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007, p. 739).  

A decisão, unânime, foi proferida pela Primeira Turma do Supremo em 13 de 

fevereiro de 2007, composta naquela data pelos Ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio, 

Carlos Britto, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, estando a Ministra ausente (BRASIL, 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007, p. 747). Diante das manifestações de alguns dos 

                                                           
132 Como a impossibilidade, diante do sucesso da tese de descriminalização, de configuração da conduta como ato 

infracional, sob disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente, posto que o Estatuto na literalidade de seu 

artigo 103 dispõe: “Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal” 

(BRASIL, 1990). Restariam, com isso, não configuradas as hipóteses descritas na legislação especial, aplicada aos 

menores de 18 anos, para a consideração do ato infracional (BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007, 

p. 736).  
133 “Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer 

isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a 

lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente” 

(BRASIL, 1941). 
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Ministros que compõem hoje o colegiado da Suprema Corte, é interessante anotar algumas de 

suas posições à época do julgamento da Questão de Ordem.  

Na ocasião, ao entender, como o Relator, acerca da natureza de crime da conduta 

insculpida na Lei de Drogas, o Ministro Lewandowski assim se pronunciou: “Realmente a 

conduta é lesiva. Há um componente de lesividade que atinge a sociedade e permite a tipificação 

como crime. Não é uma conduta que diz respeito só à própria pessoa” (BRASIL, SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2007, p. 744, grifo nosso).  

O Ministro Sepúlveda Pertence acrescentou, ainda, o argumento invocado pelo 

Deputado Paulo Pimenta, Relator do Projeto (PL – 7.134/02, oriundo do Senado) na Câmara 

dos Deputados, no tocante ao Direito Internacional, de que o Brasil seria signatário de 

convenções internacionais que proíbem a eliminação do delito praticado pelo usuário. Ao que 

os Ministros Lewandowski e Marco Aurélio anuíram, referindo-se aquele aos princípios da 

austeridade e lesividade e o último à obrigação contraída pelo país na seara internacional 

(BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007, p. 744).   

Esses argumentos são interessantes à pesquisa, porquanto apontam como os 

Ministros entendiam a questão à época – a tese de inconstitucionalidade da conduta de porte de 

substância entorpecente já subsistia ainda na vigência da Lei nº 6.368/76 –; como também 

evidenciam argumentos que podem ser analisados sob a perspectiva das fundações morais.  

 

4.3 Síntese dos votos no Recurso Extraordinário 635.659/SP 

 

A presente seção não constitui a análise dos argumentos a partir das fundações 

morais, mas serve à apresentação dos principais fundamentos presentes nos votos proferidos no 

Pleno do Supremo Tribunal Federal no que toca à descriminalização do porte de drogas para 

consumo pessoal. 

Com isso, pretende-se contextualizar a análise, detalhada na seção seguinte, por 

meio da apresentação, de forma resumida, dos diversos argumentos utilizados, não se 

restringindo, pois, aos trechos identificados como apresentando referência a fundações morais. 

 

4.3.1 Voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes 

 

O Relator refere-se à decisão emanada no âmbito da Questão de Ordem no Recurso 

Extraordinário 430.105/RJ, porém consigna que o artigo 28 da Lei de Drogas é, agora, 
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impugnado sob o questionamento acerca da incompatibilidade em relação às garantias 

constitucionais da intimidade e da vida privada.  

Isso porque, segundo o Ministro, o recurso não se fundaria na natureza das medidas 

previstas no artigo, mas se reportaria à questão da vedação constitucional à criminalização de 

condutas pertinentes à esfera pessoal do agente. Diante disso, enuncia os fundamentos para a 

decisão acerca da inconstitucionalidade da norma.  

O Ministro Gilmar Mendes inicia tecendo considerações acerca do controle de 

constitucionalidade de normas penais, tendo em vista o embate travado em torno de direitos 

fundamentais. “De um lado, o direito coletivo à saúde e à segurança; de outra parte, o direito à 

intimidade e à vida privada” (MENDES, 2015a, p. 3).  

Desponta interessante nesse ponto a perspectiva pela qual se passa a analisar tal 

controle das normas legais a partir dos direitos fundamentais, entendidos como postulados de 

proteção, para além de proibições de intervenção:  

 

Sob esse ângulo, é fácil ver que a ideia de um dever genérico de proteção, 

fundado nos direitos fundamentais, relativiza sobremaneira a separação entre 

a ordem constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma 

irradiação dos efeitos desses direitos sobre toda a ordem jurídica (MENDES, 

2015a, p. 5, grifo nosso) 

 

A Constituição expressaria diversos mandados de criminalização ao legislador com 

vistas à proteção de bens jurídicos, do qual seria exemplo o artigo 5º, XLIII134 (MENDES, 

2015a, p. 4).  

Ao lado dos mandados de criminalização, a ordem constitucional teria conferido ao 

legislador certa discricionariedade legislativa, por meio da qual seriam definidas as formas mais 

adequadas de proteção dos bens jurídicos fundamentais. No entanto, segundo o Relator, essa 

liberdade do legislador é limitada pelo princípio da proporcionalidade.  

Sob a perspectiva da reserva legal proporcional, portanto, seria possível o controle 

de constitucionalidade material da atividade legislativa, pelo qual se examina “se o legislador 

utilizou de sua margem de ação de forma adequada e necessária à proteção dos bens jurídicos 

fundamentais que objetivou tutelar” (MENDES, 2015a, p. 6).  

                                                           
134 O artigo 5º, XLIII da Constituição assim dispõe: “XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 

de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 

omitirem” (BRASIL, 1988). 
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Valendo-se, então, da jurisprudência alemã, o Ministro identifica três níveis de 

controle de constitucionalidade: (i) controle de evidência; (ii) controle de justificabilidade; e 

(iii) controle material de intensidade, que serão, aqui, sinteticamente tratados.  

No que toca ao controle de evidência, a declaração de inconstitucionalidade funda-

se em “inequívoca inidoneidade das medidas adotadas em face dos bens jurídicos objeto da 

proteção penal” (MENDES, 2015a, p. 7-8). De acordo com o Ministro, a criminalização da 

conduta do porte de drogas para uso pessoal seria incongruente com os objetivos almejados 

pela política de drogas de atenção à saúde e reinserção social de usuários e dependentes, bem 

como a falta de critério distintivo para as figuras de usuário e traficante revelaria ofensa à 

proporcionalidade por inadequação da norma (MENDES, 2015a, p. 16-21).  

Por meio do controle de justificabilidade, busca-se verificar “se o legislador 

levantou e considerou, diligente e suficientemente, todas as informações disponíveis, e se 

realizou prognósticos sobre as consequências da aplicação da norma” (MENDES, 2015a, p. 8). 

Segundo o Ministro, a norma incriminadora não se sustentaria ante os dados disponíveis à época 

de sua edição, não havendo subsídios suficientes a denotar que a repressão ao consumo fosse a 

forma mais eficiente de se combater o tráfico de drogas, configurando-se, também sob esse 

aspecto, violação ao princípio da proporcionalidade (MENDES, 2015a, p. 21-25). 

Por fim, o controle material de intensidade atua sobre o próprio exame de 

ponderação realizado pelo legislador. O Tribunal, aqui, examina “se a medida legislativa 

interventiva em dado direito fundamental é necessariamente obrigatória, do ponto de vista da 

Constituição, para a proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes” (MENDES, 

2015a, p. 11).  

No voto, é reconhecida uma violação ao princípio da proporcionalidade também 

sob o aspecto da necessidade da criminalização, tendo em vista opções regulatórias menos 

restritivas aos direitos fundamentais concernentes à esfera pessoal do usuário (MENDES, 

2015a, p. 49). 

O Ministro alude, ainda, a relação entre os crimes de perigo abstrato e o princípio 

da ofensividade, que permite o controle de constitucionalidade sobre tal tipificação em relação 

às circunstâncias específicas do caso concreto (MENDES, 2015a, p. 12-14).  

O Relator, então, conclui pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 

11.343/2006, mantendo-se, porém, as medidas nele constantes – sem qualquer efeito de 
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natureza penal, inclusive com deslocamento de sua aplicação para o âmbito civil (natureza 

administrativa), até que a legislação seja modificada135.  

Ademais, em se tratando da conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas o autor 

do fato deveria ser notificado a comparecer em juízo e, no caso da prisão em flagrante por 

tráfico de droga, far-se-ia necessária sua imediata apresentação ao juiz a fim de que a prisão em 

flagrante seja convertida validamente em preventiva (MENDES, 2015a, p. 55).  

Importa comentar que, durante o III Encontro do Sistema de Justiça Criminal de 

Mato Grosso, realizado no dia 27 de novembro de 2020, o Ministro Gilmar Mendes, durante a 

conferência “O STF e a Lei de Drogas”, voltou a comentar a questão da descriminalização das 

drogas.  

Na ocasião, ele mencionou a dificuldade de se traçar um critério que distinga tráfico 

do uso de drogas, à ausência dos efeitos desejados do modelo repressivo, bem como ao aumento 

da população carcerária como motivos a ensejar a descriminalização (VASQUES, 2020). 

Diante dos outros dois votos favoráveis à descriminalização, mas apenas no que diz 

respeito à maconha, o Ministro afirmou-se “convencido de que o assunto precisa ser discutido 

internamente, para se chegar a um consenso” (VASQUES, 2020), o que evidencia que o 

Ministro vem mantendo a posição sustentada no âmbito do Recurso Extraordinário. 

 

4.3.2 Voto do Ministro Luiz Edson Fachin 

 

De início, o Ministro procede à delimitação de seu voto em relação à droga objeto 

do recurso. Entendendo que “a atuação fora dos limites circunstanciais do caso pode conduzir 

a intervenções judiciais, desproporcionais”, passa a analisar o tema de repercussão geral sob o 

enfoque da substância “maconha” (FACHIN, 2015a, p. 2).  

Ao restringir o campo de abrangência, não tratando, em seu voto, da 

descriminalização do porte de drogas de forma genérica, diverge do Relator. O Ministro Gilmar 

Mendes, inclusive, observa em suas posteriores considerações, durante a sessão do Pleno, ter 

sido adotado posicionamento minimalista pelo Ministro Fachin, que confirma ser seu 

posicionamento “cirurgicamente minimalista” (PLENO, 2015a).  

                                                           
135 O Ministro faz uma corrigenda, depois, ao seu voto, declarando a inconstitucionalidade com redução de texto 

da norma referente às medidas restritivas de direito, porquanto elas constituiriam, realmente, medidas de caráter 

penal, tendo sido consideradas inadequadas aos propósitos (PLENO, 2015a).   
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No entanto, em relação à tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de 

Drogas, assim como o Relator, vota no sentido de que a norma questionada viola direitos 

fundamentais como a liberdade, a autonomia e a privacidade.  

O Ministro alude a Carlos Santiago Nino ao apresentar suas críticas aos três 

argumentos invocados em prol da punição da conduta insculpida no artigo 28 da Lei de Drogas, 

que seriam: (i) o argumento perfeccionista; (ii) o argumento paternalista; e (iii) o argumento de 

defesa da sociedade: 

 

(...) emerge a crítica de Carlos Santiago Nino, pois, para o autor, criminalizar 

o porte de droga para consumo próprio representa a imposição de um padrão 

moral individual que significa uma proteção excessiva que, ao fim e ao cabo, 

não protege e nem previne que o sujeito se drogue (correspondendo a um 

paternalismo indevido e ineficaz) e, por fim, significa uma falsa proteção da 

sociedade, dado que já há respostas penais previstas para as eventuais 

condutas ofensivas que o consumidor de drogas possa realizar (FACHIN, 

2015a, p. 5) 

 

Para o Ministro, a autodeterminação corresponderia “a uma esfera de privacidade, 

intimidade e liberdade imune à interferência do Estado”, que só poderia sofrer tal ingerência 

ante a lesão sobre bem jurídico transindividual ou alheio, o que não se observaria na conduta 

de quem porta drogas para consumo pessoal (FACHIN, 2015a, p. 5).  

No voto, ainda, são considerados dois tipos de colisão: (i) entre a técnica de 

incriminação por meio dos “crimes de perigo abstrato” e o princípio da ofensividade; e (ii) entre 

concepção perfeccionista de proteção social do Estado e o direito constitucional à intimidade e 

à vida privada. 

No que concerne ao princípio da ofensividade, este serviria como parâmetro para o 

que possa ou não constituir restrição à autonomia. Assim, a coerção só se justificaria diante do 

dano efetivo, já que este implica interferência na autonomia das outras pessoas (FACHIN, 

2015a, p. 8).  

Sendo a sanção penal a forma mais gravosa existente para a proteção de bens 

jurídicos, dever-se-ia avaliar se a criminalização da conduta do usuário de drogas, que tão 

somente ofenderia bem individual, seria adequada e proporcional; ou se existiriam outras 

formas de se tratar tal questão (FACHIN, 2015a, p. 8-9).   

O Ministro conclui, pois, pelo provimento parcial do recurso, declarando a 

inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação à maconha e mantendo a 

proibição, inclusive do uso e porte para consumo pessoal, de todas as demais drogas ilícitas. E, 

mantida a tipificação criminal das condutas relacionadas à produção e à comercialização de 
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maconha, o Ministro decide pela inconstitucionalidade progressiva da tipificação dessas 

condutas no que tange à maconha, tendo em vista a devida regulamentação legislativa; 

reconhece a atribuição legislativa para o estabelecimento de quantidades que sirvam de 

parâmetro para diferenciar usuário e traficante, atuando, até que venha tal regulamentação, os 

órgãos do Poder Executivo competentes para a elaboração e execução de políticas sobre drogas 

(FACHIN, 2015a, p. 18-19). 

Propôs, também, em seu voto, a criação de um Observatório Judicial sobre Drogas, 

na forma de comissão temporária, com vistas ao acompanhamento dos efeitos da deliberação 

do STF, de forma especial em relação à distinção entre usuário e traficante e à necessária 

regulamentação; além de ouvir “instituições, estudiosos, pesquisadores, cientistas, médicos, 

psiquiatras, psicólogos, comunidades terapêuticas, representantes de órgãos governamentais, 

membros de comunidades tradicionais, entidades de todas as crenças, entre outros, e apresentar 

relato na forma de subsídio e sistematização” (FACHIN, 2015a, p. 19). 

 

4.3.3 Voto do Ministro Luís Roberto Barroso 

 

O voto também se limita a estabelecer tese acerca da maconha, substância no caso 

concreto levado à apreciação da Corte sob repercussão geral. 

O Ministro Barroso tem uma visão bastante ampla acerca da interpretação 

constitucional que, de acordo com seu entendimento, “se desenvolve no largo espectro que vai 

da proteção dos direitos fundamentais ao pragmatismo jurídico” (BARROSO, 2015b, p.2).  

Os direitos fundamentais, prossegue, constituiriam, assim, reserva mínima de 

justiça oponível, inclusive, às maiorias políticas; ao passo que, tendo em vista o pragmatismo, 

caberia ao juiz produzir a decisão da qual adviriam as melhores consequências possíveis para a 

sociedade (BARROSO, 2015b, p. 2).  

Os fundamentos constantes do voto do Ministro Barroso dividem-se, em linhas 

gerais, nos seguintes tópicos: (i) razões pragmáticas; (ii) direito comparado; e (iii) fundamentos 

jurídicos. 

Dentre as razões pragmáticas para a descriminalização do porte de drogas para 

consumo pessoal, aduz que a política atual de combate às drogas teria fracassado ante o 

crescimento da criminalidade associada ao tráfico e do consumo de drogas. Além disso, aponta 

os custos do modelo criminalizador, que se revelaria nos altos índices de encarceramento e os 

custos dele decorrentes. E, concluindo o capítulo acerca das razões pragmáticas, o Ministro 

entende haver uma preterição da saúde pública, tanto no que diz respeito aos recursos vertidos 
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para a política de repressão penal como no tocante às dificuldades impostas ao usuário para 

acesso a tratamentos (BARROSO, 2015b, p. 4-6).  

Em seguida, em tópico intitulado “Uma janela para o mundo”, elenca exemplos de 

políticas de descriminalização e legalização de drogas adotadas no contexto internacional, 

sustentando que existe uma tendência de se conceber meios alternativos à criminalização no 

combate ao consumo de drogas (BARROSO, 2015b, p. 6-7). 

E, no que toca aos “fundamentos jurídicos para a descriminalização”, o Ministro, 

assim como o Ministro Relator e o Ministro Fachin, entende que a criminalização do porte de 

drogas para consumo pessoal representa violação aos direitos de privacidade e autonomia 

individual, bem como à proporcionalidade, por não ofender bem jurídico alheio, inadequação e 

desnecessidade das medidas de repressão adotadas (BARROSO, 2015b, p .7-10).  

Diante disso, vota pela inconstitucionalidade e propõe critério objetivo para 

distinção do porte de drogas para consumo pessoal e do tráfico, a fim de se evitar efeitos 

discriminatórios advindos da discricionariedade exercida à falta de tal definição, recomendando 

que o porte de 25 gramas de cannabis não seja considerado tráfico, assim como a possibilidade 

de cultivo de seis plantas fêmeas para consumo próprio. Isso não impede, continua, que o juiz, 

considere as circunstâncias do caso (BARROSO, 2015b, p. 15-16).  

 

4.4 Análise dos votos a partir da Teoria das Fundações Morais 

 

Os aspectos mais gerais da votação já foram expostos, tendo sido elencados os 

principais argumentos utilizados pelos Ministros e as medidas por eles propostas. Agora, passa-

se à análise mais detida dos argumentos que fazem referência, explícita ou implícita, às 

fundações morais.  

A presente discussão centra-se no aparente conflito entre, de um lado, o dano que a 

conduta do artigo 28 da Lei de Drogas representa à sociedade, colocando-se em risco a saúde e 

a segurança públicas e, de outro, a ofensa que a criminalização representaria aos direitos à 

privacidade, liberdade e autonomia individuais.  

A análise foi feita, então, usando o conhecimento aceca das fundações morais, tendo 

como base, ainda, o Dicionário das Fundações Morais136 (Moral Foundations Dictionary). Essa 

                                                           
136 O Dicionário é, aqui, empregado como orientador da análise textual. Ele não é aplicado, conforme explicado 

no capítulo metodológico, com a finalidade da contagem de palavras, mas na identificação dos argumentos à 

semelhança do trabalho desenvolvido por Cook (2015). Assim, entendeu-se que o Dicionário minimizaria análises 

demasiadamente subjetivas, servindo ao propósito de conferência dos argumentos categorizados, bem como um 

orientador no momento de classificar trechos que se refeririam de forma implícita a fundações morais.  
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ferramenta consiste numa lista de palavras137 que correspondem à dimensão positiva da 

fundação (virtude) e à sua dimensão negativa (vício). Dessa forma, temos a compaixão 

(compassion) como exemplo de uma virtude associada à fundação do cuidado, ao passo que 

constituiria um vício à mesma fundação a expressão “pôr em perigo” (endanger).  

Há, também, que se ressaltar que o próprio Dicionário aponta para palavras que 

podem fazer referência a mais de uma fundação. A título exemplificativo, temos que “leal” 

pode corresponder tanto à fundação da lealdade ao grupo, como à fundação do respeito à 

autoridade, ambas em sua dimensão positiva (virtude).  

E, para além disso, existem palavras que não indicariam o acionamento de 

fundações morais específicas, isto é, expressariam um juízo moral, no entanto de forma genérica 

como as palavras bom (good) ou mal (evil).  

Essa compreensão das fundações e do seu respectivo conteúdo serve a uma 

compreensão mais ampla de como são feitas referências ao domínio da moralidade. A sua 

aplicação na leitura dos votos já expostos no Pleno do Supremo Tribunal Federal tem o intuito, 

portanto, de: (i) identificar os argumentos de conteúdo valorativo; (ii) verificar a existência de 

referências explícitas ou implícitas às fundações morais; e (iii) buscar distinguir seu conteúdo, 

se possível, aproximando-o de uma perspectiva mais individualista ou congregante.   

Como o objetivo da presente pesquisa é o de identificar argumentos que apresentem 

juízo valorativo no texto, bem como associá-lo às fundações morais, conforme descritas no 

modelo psicológico, tal metodologia foi considerada satisfatória aos objetivos propostos. A 

contagem de palavras a revelar a densidade de determinada fundação nos votos ou a 

classificação dos Ministros a partir dessa preponderância não são aqui discutidos, buscando-se 

apenas evidenciar o emprego de tais argumentos.  

Dessa forma, os trechos nos quais apareciam referências explícitas ou implícitas às 

fundações morais, ou nos quais eram utilizadas expressões valorativas genéricas, foram 

destacados, conforme a seguir se exemplifica: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 É possível consultar o Dicionário por meio do seguinte link: https://moralfoundations.org/wp-

content/uploads/files/downloads/moral%20foundations%20dictionary.dic.  
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Quadro 2 – Classificação dos trechos de acordo com as fundações morais 

TRECHO FUNDAÇÃO 

“E o pior: a criminalização de condutas 

relacionadas ao consumo promove a exclusão e 

marginalização dos usuários, dificultando o 

acesso a tratamentos” (BARROSO, 2015b, p. 6) 

A palavra exclusão (exclusion) indica um vício 

associado à fundação justiça, que é corroborado 

pela análise contextual, a denotar que os usuários 

de drogas seriam postos à margem da sociedade, 

dificultando-lhes o acesso à saúde 

“A criminalização da posse de drogas para uso 

pessoal conduz à ofensa à privacidade e à 

intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a 

decisão da pessoa de colocar em risco a própria 

saúde” (MENDES, 2015a, p. 38) 

Tal excerto foi considerado uma referência à 

fundação da liberdade, posto que implicaria 

preocupação com o cerceamento do direito do 

indivíduo de exercer sua autonomia individual 

“(...) como não há critério objetivo para distinguir 

consumo de tráfico, no mundo real, a 

consequência prática mais comum, como 

noticiam, dentre muitos, Pedro Abramovay e 

Ilona Szabó, é que ‘ricos com pequenas 

quantidades são usuários, pobres são traficantes’” 

(BARROSO, 2015b, p. 15) 

Esse trecho foi considerado uma referência 

implícita à fundação justiça, para fins de 

classificação, porque traz a ideia de tratamento 

desigual conferido a ricos e pobres que portam 

entorpecentes 

“Além disso, também se associam muitas vezes 

ao consumo de drogas outros danos potenciais 

como o cometimento de delitos para a 

manutenção do eventual vício” (FACHIN, 2015a, 

p. 3) 

O trecho fala de dano (associado a fundação do 

cuidado), mas também faria referência, de forma 

mais clara, à fundação da autoridade. Isso porque, 

trata do cometimento de delitos (ilegalidade138), o 

que remete ao conceito de subversão da ordem e 

desrespeito às leis estabelecidas  

“O consumo de drogas ilícitas, sobretudo 

daquelas consideradas pesadas é uma coisa ruim” 

(BARROSO, 2015b, p. 2) 

Esse é um trecho identificado como referência 

genérica à moralidade (morality general). Ele 

contém um juízo manifestado pela palavra ruim 

(bad), mas não se associa de forma mais imediata 

a nenhuma fundação moral 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A análise, no entanto, não será apresentada em forma de sua classificação por 

tabelas, mas de forma a congregar os pontos tratados pelos três Ministros. Ela foi, então, 

dividida em tópicos139 a fim de melhor evidenciar a ligação entre as fundações morais e os 

argumentos empregados.  

 

 

                                                           
138 Importa salientar que o Dicionário traz as derivações de “ilegal*” sob a fundação do respeito à autoridade com 

valência negativa (vício).  
139 Optou-se por tal sistematização por ela oferecer uma melhor forma de apresentação dos argumentos e melhor 

se adequar ao objetivo de apresentar a correlação dos argumentos com as fundações, tendo sido favorecida pelas 

concordâncias existentes, em muitos pontos, nos três votos. 
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4.4.1 Evidências e moralidade 

 

Antes de adentrar a identificação das fundações morais, cabe enfrentar um ponto 

presente na discussão da descriminalização das drogas, o de que haveria uma posição 

respaldada por evidências científicas, principalmente no que diz respeito à eficácia das medidas 

implementadas no combate às drogas, e a avaliação moral das condutas a ela relacionadas.  

Muitos argumentos, presentes hoje na discussão acerca da política de drogas, 

buscam antagonizar “evidências” e moralidade, muitas vezes taxando posições morais como 

moralistas, ou a tentativa de imposição de uma moral individual ao Direito.  

Essa tendência, muito presente nos debates acerca da redução de danos, pode ser 

exemplificada pela seguinte manifestação do Ministro Barroso, em suas anotações para o voto 

oral: “Estamos todos aqui em busca da melhor solução, baseada em fatos e razões, e não em 

preconceitos ou visões moralistas da vida”140 (BARROSO, 2015b, p. 1).  

Claro fica, diante do trecho citado, que haveria uma visão moldada por fatos e 

razões e outra distorcida por uma visão moral acerca do tema. Essa é uma postura que aparece 

em outros momentos na votação com o intuito de se oferecer uma base para o pronunciamento 

de argumentos que guardariam relação com tais “fatos e razões”, de forma a se afastar de uma 

“visão moralista”.  

No entanto, essa dicotomia entre fatos e valores seria realmente possível de ser 

praticada, tendo-se em vista a forma como os valores podem afetar a seleção, medição, 

interpretação e avaliação de achados científicos141 (MACCOUN; REUTER, 2001, p. 34)? Uma 

questão moralmente sensível poderia ser desvinculada da moralidade? 

  Os três Ministros identificam um mal no consumo de drogas ilícitas. Seja 

considerando o consumo de drogas ilícitas “uma coisa ruim” (BARROSO, 2015b, p. 2); seja 

apontando para os malefícios causados ao dependente; ou, ainda, para a sua situação de 

envolvimento “no tecido criminoso” (FACHIN, 2015a, p. 2), os Ministros, em diferentes 

gradações, parecem adotar essa premissa em seus votos.  

A questão desponta, então, como não moralmente controvertida no que tange à 

avaliação do uso de drogas em si, chegando o Ministro Barroso a expressar a seguinte ressalva 

em seu voto: “(...) nada do que se dirá aqui – e creio que isso vale para todos os Ministros, 

                                                           
140 Esse trecho está presente em suas anotações para o voto oral (BARROSO, 2015b), no entanto a parte final foi 

omitida no momento da leitura do voto (PLENO, 2015a).  
141 Ademais, acentuam MacCoun e Reuter (2001, p. 34) que a própria crença de que os fatos podem auxiliar no 

julgamento de questões morais revelar-se-ia uma posição moral.  
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independentemente da sua posição – deve ser interpretado como autorização ou incentivo ao 

consumo de drogas” (BARROSO, 2015b, p. 2), o que evidenciaria, mais uma vez, uma restrição 

acerca da conduta, que não deveria ser estimulada.   

No entanto, é possível identificar uma tentativa de dissociação entre a visão moral 

acerca do consumo de drogas e o que seriam as medidas consideradas mais “eficazes e 

constitucionalmente adequadas” (BARROSO, 2015b, p. 3) no tratamento da questão.  

À semelhança do Ministro Barroso, o Ministro Fachin também identifica o que seria 

a imposição de um “modelo de moral privada” com a proibição de drogas para consumo 

próprio. Isso seria, segundo o Ministro, a adoção de uma “concepção perfeccionista de proteção 

social do Estado”, que se oporia ao “direito constitucional à intimidade e à vida privada” 

(FACHIN, 2015a, p. 6). 

Em outros termos, ao tipificar a conduta do porte de drogas para uso pessoal, o 

Estado estaria, na verdade, penalizando uma conduta tida como reprovável moralmente e se 

imiscuindo, indevidamente, na liberdade individual.  

Diante disso, estariam em oposição: a visão moral, que se respaldaria, tão somente, 

na reprovabilidade moral da conduta, enquanto as evidências apontariam para um modelo mais 

“razoável” de enfrentamento às drogas. Esse último embasado na observação, por exemplo, de 

que “o modelo de guerra às drogas teria fracassado” ou nas “políticas bem-sucedidas de 

liberalização” adotadas por outros países, constantes dos votos dos três Ministros favoráveis à 

descriminalização.  

Na verdade essa contraposição não seria tão incomum quando se trata do debate 

travado acerca da formulação de políticas baseadas em evidências, em que “a moralidade 

frequentemente é confundida com moralismo; portanto, conceituado como subjetivo, 

reacionário e hostil ao progressista raciocínio sólido e objetivo”142 (ZAMPINI, 2018, p. 2, 

tradução nossa).  

Contudo, temos que a posição contrária à descriminalização, ao alegar os efeitos 

decorrentes do uso de drogas à saúde e segurança públicas, faz referências aos impactos 

negativos advindos de tal conduta, sendo, portanto, consideradas evidências acerca dos 

prejuízos individuais e sociais que são causados pelo consumo de drogas143.  

                                                           
142 Original: “In debates about evidence-based policymaking, morality is often mistaken with moralism; hence, it 

is conceptualised as subjective, reactionary, and inimical to progressive, sound, objective reasoning”. 
143 Alguns exemplos de evidências acerca de tais repercussões são observáveis em: Khan e Akella (2009); Hall e 

Degenhardt (2008); Bereson (2019); Battistella et al. (2014); Gobbi et al. (2019); Laranjeira (2010); Dugré et al. 

(2017); Dellazizzo, Potvin, Athanassiou e Dumais (2020); Niveau e Dang (2003).  
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E, por outro lado, poderia ser identificada uma posição que também fosse eivada de 

argumentos não baseados em evidências, mas em juízos de valor acerca da chamada política de 

“guerra às drogas”. Nesse sentido, o argumento baseado em dados pode não se apresentar, por 

vezes, como neutro, posto que a interpretação que se dá aos dados ou a robustez que lhes é 

atribuída pode ser maximizada dentro do debate a partir das ideias que as antecedam.  

Isso se dá, por exemplo, em casos nos quais “evidências robustas acerca da eficácia 

de determinada intervenção não estão acumuladas até que a intervenção esteja instalada em 

uma escala razoavelmente ampla”144 (ZAMPINI, 2018, p. 5, tradução nossa), denotando que, 

em alguma medida, a promoção de reformas poderia ser impelida por convicções morais ou 

políticas de seus agentes. 

Poderíamos, assim, ter outros argumentos que estariam no fundo da política de 

redução de danos, defendida hoje em muitos graus, e que serviriam, antes dos dados, à adoção 

dessa posição, subsidiando-os.  

Conforme identifica Zampini: 

 

Posições liberais acerca da política de drogas podem ser conceituadas como 

apoiadas em dois eixos: um eixo baseado em direitos, enquadrando 

argumentos em torno dos direitos humanos dos usuários de drogas, e um eixo 

de saúde pública/saúde universal, pelo qual se enquadram argumentos em 

torno do acesso desigual dos usuários de drogas à saúde145 (ZAMPINI, 2018, 

p. 8, tradução nossa). 

 

Muitos desses argumentos, como adiante se verá, contêm premissas acerca de quais 

direitos humanos devem ser assegurados: haveria um direito ao uso de entorpecentes? Ao agir 

reprimindo esse consumo estaria o Estado violando a liberdade do usuário de drogas? Como 

deve ser implementado o acesso à saúde desses indivíduos?  

 

4.4.2 Efeitos deletérios do uso de drogas 

 

Todos os votos já proferidos são no sentido da descriminalização, ou seja, que a 

conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas não seja mais criminalizada, mas punida por 

outros meios, tais como as sanções administrativas.  

                                                           
144 Trecho no original: “In some cases, robust evidence of effectiveness of an intervention is not accumulated until 

that intervention is already in place on a reasonably wide scale”.  
145 Trecho original: “Liberals’ positions in drug policy can be conceptualised as resting on two axes: a rights-based 

axis, framing arguments around the human rights of drug users, and a public health/universal health axis, framing 

arguments around drug users’ inequitable access to health”. 
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Em que pese os Ministros privilegiem, em seus votos, os direitos individuais do 

usuário de entorpecentes – ou, mais restritivamente, do usuário da maconha –, aparecem, por 

vezes, em sua fundamentação argumentos em prol da proteção da comunidade, conforme se 

retira de trechos do voto do Ministro Fachin, do qual é exemplificativo:  

 

Essencialmente é preciso deixar nítido que o consumo de drogas pode 

acarretar sérios transtornos e danos físicos e psíquicos, eventualmente até 

mesmo a morte de quem as consome. Além disso, também se associam muitas 

vezes ao consumo de drogas outros danos potenciais como o cometimento de 

delitos para a manutenção do eventual vício (FACHIN, 2015a, p. 3, grifo 

nosso) 

 

Nesse excerto é possível identificar uma preocupação no tocante aos prejuízos 

causados à comunidade pela conduta perpetrada pelo usuário de drogas que comete delitos a 

fim de assegurar o consumo da droga ilícita. Com isso, faz-se referência aos impactos negativos 

sentidos coletivamente, que implicam subversão da ordem social.  

Podemos observar, assim, que essa seria uma referência implícita às fundações da 

lealdade ao grupo e do respeito à autoridade, posto que traz um padrão de conduta danoso à 

ordem social estabelecida e constitui uma violação das regras; além de o dano (harm) invocar 

a dimensão negativa da fundação do cuidado.  

No entanto, o dano não é percebido a partir da perspectiva meramente individual – 

o usuário que provocaria prejuízos a si mesmo – mas, para além disso, notar-se-ia um dano de 

maior abrangência, que repercutiria na sociedade mais amplamente considerada. São tomados 

em conta, assim, os impactos da conduta sobre a saúde pública, sobre a ordem pública ou sobre 

as próprias instituições sociais.  

Nessa toada, aponta-se para a relação necessária entre o usuário e o traficante que 

lhe providencia o entorpecente. Conforme ressalta o Ministro Fachin: “(...) cabe reconhecer, 

sem prejuízo da nulidade constitucional adiante chancelada, que o usuário, apesar da 

autodeterminação que pode lhe assistir, fomenta, ainda que reflexamente, o tráfico” (FACHIN, 

2015a, p. 17, grifo nosso). 

E, para além da sociedade de forma mais ampla, o Ministro alude, também, à 

comunidade mais imediata do usuário de drogas quando se reporta à família como instituição: 

 

(...) a criminalização do porte de drogas para uso topa em um argumento de 

defesa da sociedade quando justifica o tratamento penal do consumo baseado 

na proteção dos demais cidadãos (incluída aí a família como instituição) que 

podem sofrer os efeitos ou consequências dos atos de quem usa drogas 

(FACHIN, 2015a, p. 4, grifo nosso) 
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A identificação da família como instituição remete, pois, ao acionamento da 

fundação lealdade ao grupo em sua dimensão positiva (virtude)146. Aqui, reconhece-se os 

efeitos deletérios do uso de drogas sobre a instituição familiar.  

Sobre essa questão, interessa ressaltar o pronunciamento do Ministro Gilmar 

Mendes em Plenário, em que relata os testemunhos de pessoas que trabalham com indivíduos 

em situação de vício, pessoas que lidam com vício, destacando, também, os relatos levados por 

seus familiares.  

Isso porque haveria aqueles que temem a criminalização por não haver uma 

distinção clara entre a figura do usuário e traficante e, portanto, temerários de uma ação 

arbitrária; mas haveria aqueles que entendem ser adequada a criminalização, posto que 

cumpriria uma função inibitória do vício (PLENO, 2015a). Vício esse que não afetaria somente 

o indivíduo, mas repercutiria sobre toda a sua rede de cuidado e instituições que integra.  

Seriam as repercussões ao tecido social, portanto, justificativas à opção legislativa 

pela tipificação da conduta, conforme se extrai do seguinte trecho das justificativas agregadas 

ao Projeto de Lei 7.134/02, transformado na Lei nº 11.343/06: 

 

A demanda e a oferta de drogas, no Brasil, são consideradas questões de 

Estado, em razão de seus impactos negativos nas instituições nacionais e nas 

relações sociais em suas diversas modalidades. Afetam, dentre outros, a saúde, 

a segurança, o trabalho, a previdência social, o bem-estar individual, a família 

e, até mesmo, alguns aspectos da soberania nacional (MENDES, 2015a, p. 22) 

 

A argumentação que faz referência, portanto, aos impactos experimentados pelas 

instituições (como a família), aos danos, mormente sociais, a ligação com comportamentos 

desviantes (ilegalidade) aponta para o acionamento de fundações congregantes.  

Essas considerações aparecem nas razões levantadas para a manutenção da 

criminalização da conduta do porte de drogas para consumo pessoal (PLENO, 2015a, 2015b), 

bem como, conforme visto, são referenciadas pelos Ministros durante a votação, sendo 

sobrepostos, contudo, pelos argumentos explorados nos itens subsequentes. 

 

 

 

 

                                                           
146 A palavra família (family) é, inclusive, uma das palavras prevista no Dicionário. 
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4.4.3 Tráfico de entorpecentes versus porte de drogas para consumo pessoal 

 

Aspecto bastante ressaltado em todos os votos diz respeito ao critério distintivo 

entre traficante e usuário. Seja o estabelecimento desse critério visto como necessário, mas de 

atribuição do Poder Legislativo (FACHIN, 2015a, p. 18), seja tal apreciação vista como 

possível no âmbito do próprio recurso, conforme voto do Ministro Barroso, o critério objetivo, 

de acordo com os Ministros, seria necessário à finalidade de se evitar o cometimento de 

injustiças e arbitrariedades. 

A Lei de Drogas estabeleceu tratamento diferenciado ao traficante e ao usuário. O 

primeiro, que comete crime equiparado a hediondo147, é sujeito à pena privativa de liberdade; 

enquanto àquele que porta droga para consumo próprio seriam somente impostas penas 

restritivas de direito.  

Diante disso, uma preocupação manifestada nos votos é a de que poderia haver 

tratamento diferenciado de pessoas em igual situação devido à aplicação de critérios subjetivos 

pelos operadores do Direito a partir do quanto consta do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06: 

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 

quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 

circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (BRASIL, 

2006). 

No entanto, essa margem de atuação judicial, conferida pelo legislador, é vista pelos 

Ministros como exacerbadora da discricionariedade judicial. “A interpretação dos fatos, com 

elevada carga de subjetividade, pode levar ao tratamento mais rigoroso de pessoas em situação 

de vulnerabilidade – notadamente os viciados” (MENDES, 2015a, p. 51). 

Decorreria, por conseguinte, da falta de um critério objetivo definido pela Lei de 

Drogas, a forma desigual com que são tratados indivíduos em semelhantes situações a partir de 

critérios não jurídicos, como as classes sociais das quais provém, conforme retrata o seguinte 

trecho: 

 

                                                           
147

 O tráfico ilícito de entorpecentes, assim como a tortura e o terrorismo, é, por lei, equiparado a hediondo. Tais 

crimes recebem tratamento diferenciado, sendo, também, regidos pela Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). 

De acordo com o artigo 5º, XLIII, da Constituição, “XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 

de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 

omitirem” (BRASIL, 1988), previsão contida, também, na Lei dos Crimes Hediondos, além da impossibilidade de 

fiança, prevista no inciso II do artigo 2º da Lei 8.072/90. 
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Ela produz um impacto discriminatório que é perceptível a olho nu e destacado 

por todas as pessoas que lidam com o problema: os jovens de classe média 

para cima, moradores dos bairros mais abonados, como regra, são 

enquadrados como usuários; os jovens mais pobres e vulneráveis, que são alvo 

preferencial das forças de segurança pública, são enquadrados como 

traficantes (BARROSO, 2015b, p. 11, grifo nosso) 

 

Tais argumentos centram-se nas hipóteses de tratamento desigual, injusto ou 

discriminatório pelo sistema de repressão penal, remetendo, assim, à fundação da justiça. Essa 

identificação faz-se possível pelo próprio emprego da palavra “discriminatório”, por exemplo, 

que se refere a tal fundação148, bem como, da definição da fundação fornecida por Haidt. 

Os argumentos são construídos no sentido de haver tratamento desigual de pessoas 

que se enquadrariam na mesma situação fática, o que poderia ser associado de forma mais direta 

ao conceito de “justiça procedimental” (procedural fairness).  

A justiça procedimental, diferentemente da justiça distributiva, seria aquela 

segundo a qual todos devem “jogar de acordo com as mesmas regras”, não podendo a lei 

favorecer certos grupos em detrimento de outros, além de garantir a existência de 

procedimentos abertos e imparciais (HAIDT, 2013a).  

Haveria uma ampla aceitação em torno do conceito de justiça procedimental, o que 

não é encontrado em relação à justiça distributiva149. No entanto, existem controvérsias no 

debate da descriminalização das drogas em torno dos dados (se o sistema de justiça seria 

sistematicamente discriminatório) e acerca das consequências da estipulação de um critério 

quantitativo (e.g. traficantes não serem responsabilizados pelo crime de tráfico simplesmente 

por portarem a quantidade limite prevista). 

Diante disso, a preocupação em se evitar a acepção de pessoas, a partir do 

regramento existente, reportar-se-ia à fundação da justiça, buscando-se, por meio da definição 

do critério objetivo da quantidade de drogas, evitar-se possível tratamento discriminatório.  

 

4.4.4 Ética da autonomia: liberdade e autonomia individual 

 

A fundação da liberdade, que “leva as pessoas a valorizar a autonomia individual e 

a dignidade humana e a desaprovar as tentativas de indivíduos ou grupos de dominar e controlá-

                                                           
148 O Dicionário contemplaria todas as derivações de “discriminat*” como vício da fundação da justiça (fairness). 
149 Em relação à justiça distributiva, Haidt (2013a) aponta para uma distinção. A justiça distributiva, ao se referir 

a como são distribuídos tanto os “benefícios, como os fardos”, poderia ser diferenciada em duas subespécies: 

“proporcionality” e “equality”. Tanto a direita, quanto a esquerda reconheceriam a justiça quanto ao seu aspecto 

proporcional; já em relação ao outro aspecto da justiça distributiva (equality), essa seria uma preocupação atinente 

à esquerda. Essa distinção é melhor detalhada no terceiro capítulo, item 3.3.1.2.  
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los a eles ou outros”150 (COOK, 2015, p. 8, tradução nossa), é bastante presente na 

fundamentação dos Ministros.  

A ideia de que a proibição ao porte de drogas para consumo pessoal seria uma 

restrição indevida à liberdade dos usuários aparece diversas vezes nos votos, conforme 

exemplifica o seguinte excerto: 

 

A proteção do indivíduo contra interferências que se estimem indevidas por 

parte do Estado pode ser atalhada, dessa forma, com a invocação do princípio 

da liberdade geral, que não tolera restrições à autonomia da vontade que não 

sejam necessárias para alguma finalidade de raiz constitucional, e mesmo pelo 

apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe 

o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga 

quanto possível, no quadro dos diversos valores constitucionais (MENDES, 

2015a, p. 36, grifo nosso) 
 

Dessa forma, a criminalização da conduta do porte de drogas para consumo pessoal 

feriria a esfera de autonomia do indivíduo. Essa conduta seria “ruim”, mas não caberia ao 

“Estado se imiscuir nessa área” (BARROSO, 2015b, p. 7-8). A punição por meio do Direito 

Penal é colocada pelo Ministro Barroso (2015b, p. 8) até mesmo em termos de “autoritarismo”, 

posto que o indivíduo ver-se-ia cerceado na possibilidade de exercer suas “escolhas 

individuais”. 

Nesse sentido, de acordo com Zampini (2018, p. 6, tradução nossa), “em termos 

morais, a redução de danos continua sendo uma postura liberal dada a ausência de julgamento 

em relação ao indivíduo e respeito em relação à sua escolha”151.  

Diante disso, o direito à liberdade é alçado ao grau máximo no debate. Mesmo que 

se reconheça, como o Ministro Fachin, que não haveria genuína liberdade a ser exercida pelo 

usuário de entorpecente, porquanto dependência configuraria “o calabouço da liberdade 

mantida em cárcere privado pelo traficante” (FACHIN, 2015a, p. 2), deveria, de acordo com o 

entendimento dos Ministros, ser permitido ao indivíduo fazer sua escolha pelo uso de drogas.  

Nesse diapasão, de acordo com o Ministro Gilmar Mendes: “A criminalização da 

posse de drogas ‘para consumo pessoal’ afeta o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, em suas diversas manifestações” (MENDES, 2015a, p. 35). 

O usuário é colocado, nesse sentido, como alguém que deliberadamente se sujeita 

a um comportamento de risco (BARROSO, 2015b, p. 4). O uso da maconha é colocado como 

                                                           
150 No original: “The liberty/opression foundation leads people to value individual autonomy and human dignity, 

and to disapprove attempts by individuals and groups to dominate and controle themselves or others”.  
151 Original: “Whilst maintaining a strong normative position on the right to health, in moral terms, harm reduction 

remains a liberal stance given the absence of judgement toward the individual and respect toward their choice”. 
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um “prazer legítimo”, ao lado de atividades como o alpinismo, corrida de automóvel ou 

mergulho submarino (BARROSO, 2015b, p. 8), do qual, no entanto, o indivíduo ver-se-ia 

privado.  

Aqui, portanto, os impactos sociais negativos do uso de drogas, alegados pelos que 

propugnam a manutenção da higidez do dispositivo legal, são sobrepujados por uma visão 

acerca das repercussões que a criminalização possui na esfera individual do usuário. “É sabido 

que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento 

criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida 

privada e à autodeterminação” (MENDES, 2015a, p. 36, grifo nosso). 

Por conseguinte, a tipificação penal da conduta do usuário configuraria verdadeiro 

desrespeito à “decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde” (MENDES, 2015a, p. 

38), representando restrição indevida ao exercício de sua liberdade e autonomia.  

Cumpre ressaltar argumento contrário à tal violação do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade que é tanto levantado pelo Procurador-Geral da República 

(PLENO, 2015b) à época em que iniciado o julgamento, Rodrigo Janot, assim como constante 

do voto do Ministro Gilmar Mendes. Ambos se referem à decisão da Corte Constitucional 

alemã.  

O Tribunal, embora tenha considerado que a “posse, compra ou importação de 

pequenas quantidades para uso eventual devem ser desconsiderados pela insignificância de 

culpa e da proporção do dano causado”, negou a existência do “direito a se entorpecer”, 

consignando, ainda, que o uso de drogas, diante da “forte repercussão social” que apresenta não 

poderia estar albergado no direito ao livre desenvolvimento da personalidade (MENDES, 

2015a, p. 38). 

Diante disso, também tal decisão estaria envolta na questão dos direitos individuais 

do usuário e a repercussão social causada por seu comportamento, entendendo a Corte 

brasileira, por sua vez, que os direitos individuais, nesse caso, encontrar-se-iam cerceados de 

forma desproporcional.  

A argumentação constrói-se, aqui, em referência à liberdade do usuário, sua 

privacidade e autonomia, privilegiando seus direitos de escolha e, por vezes, procedendo à 

comparação entre o tratamento concedido ao uso de drogas não permitidas e permitidas 

(colocadas como lesivas à saúde pública também): “Nem mesmo a saúde pública, salvo em um 

sentido muito vago e remoto. Se este fosse um fundamento para proibição, o consumo de álcool 

deveria ser banido. E, por boas razões, não se cogita disso” (BARROSO, 2015b, p. 8, grifo 

nosso).  
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É possível notar, assim, uma associação entre esses fundamentos e a ética da 

autonomia, que aqui retomamos: a ideia de que as pessoas são indivíduos autônomos, que 

devem satisfazer suas necessidades e desejos da forma que lhes aprouver, não devendo a 

sociedade interferir demasiadamente sobre seus projetos pessoais (HAIDT, 2012, p. 116).  

Tratamos da ética da autonomia mais amplamente considerada, mas, no contexto 

da Teoria das Fundações Morais, elas relacionam-se às fundações, principalmente, da justiça e 

da liberdade. A fundação da liberdade estaria presente na argumentação quando se trata de 

conceder aos indivíduos amplo grau de autonomia; enquanto a fundação da justiça, 

implicitamente, revela-se na comparação do uso de drogas com os “prazeres legítimos”, que, 

nos votos, aparecem como arriscados e danosos, mas não punidos pelo Direito Penal.  

Está implícita a ideia de que não seria razoável a censura ao indivíduo que opta pelo 

consumo de drogas ilícitas e drogas lícitas, como o álcool ou o cigarro. A par da discussão de 

o Direito Penal voltar-se a conduta do “levar consigo”, ou seja, portar a droga, está-se aqui no 

campo, novamente, do tratamento desigual entre tais substâncias. A proteção jurídica do bem 

far-se-ia apenas diante do perigo ou ofensa sentidos para além da esfera individual, 

considerados, nos votos, como inexistentes ou de mínima repercussão a ensejar a repressão 

penal.  

E é aí que parece residir o ponto central à discussão: o reconhecimento da existência 

ou inexistência de danos que repercutem para além da esfera individual e, principalmente, se a 

restrição aos direitos individuais implicaria ofensa desproporcional. Em outros termos, se a 

repressão penal seria considerada como uma imposição ilegítima de constrições à liberdade 

individual (HAIDT, 2012, p. 202).   

 

4.4.5 Direito à saúde  

 

Conforme abordado anteriormente, não há mais previsão de pena privativa de 

liberdade para quem “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar (...)” (BRASIL, 2006).  

A política de drogas passou a lidar com os usuários a partir do trinômio prevenção, 

atenção e reinserção. Diante disso, os Ministros veem uma incongruência entre os objetivos 

colocados pela Lei e o tratamento penal do usuário de drogas.  

Em que pese dentre as medidas previstas pela Lei nº 11.343/06, não esteja elencada 

a prisão para as condutas descritas em seu artigo 28, mas advertência sobre os efeitos das 
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drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa, entendeu-se haver uma 

especial vulneração dos usuários pelo fato de sua conduta ser criminalizada.  

Nos votos, o dependente figura como indivíduo em situação de vulnerabilidade. 

Busca-se afastar a pecha de “criminoso” do usuário de drogas. “Chega-se aqui a um ponto 

nodal: o dependente é vítima e não criminoso germinal” (FACHIN, 2015a, p. 12). É alguém 

que necessita de tratamento e que, muitas vezes, não teria acesso igualitário ao sistema de saúde 

devido à sua condição de usuário de drogas.  

 

Na prática, porém, apesar do abrandamento das consequências penais da posse 

de drogas para consumo pessoal, a mera previsão da conduta como infração 

de natureza penal tem resultado em crescente estigmatização, neutralizando, 

com isso, os objetivos expressamente definidos no sistema nacional de 

políticas sobre drogas em relação a usuários e dependentes, em sintonia com 

políticas de redução de danos e de prevenção de riscos já bastante difundidas 

no plano internacional (MENDES, 2015a, p. 18)  

 

A questão da marginalização dos dependentes, bastante presente na argumentação 

dos Ministros, à vista disso, parece se ligar tanto à fundação do cuidado – sujeitos em situação 

de vulnerabilidade que mereceriam maior atenção do Estado – como à fundação da justiça, 

porquanto eles não receberiam o acesso igualitário ao sistema de saúde diante da sua condição 

de adictos.  

Portanto, para além da especial atenção a ser dispensada aos usuários, os votos 

contemplam a circunstância da discriminação por eles enfrentada, porquanto deveriam ser 

capazes de acessar o sistema de saúde a fim de “se livrar do poder criminoso da dependência” 

(FACHIN, 2015a, p. 9). 

 

(...) o acesso à saúde é universal, frise-se bem, e, por conseguinte, deve abarcar 

todos os indivíduos que necessitarem dos seus serviços para preservação da 

própria integridade física e mental. Ao referir-se a “todos”, em tal significante 

se inclui a integralidade dos cidadãos, sem qualquer pecha discriminatória 

sobre a patologia acometida ou sua origem, sua raça ou sua cor que os prive 

de tratamento ou cuidado (FACHIN, 2015a, p. 14, grifo nosso) 

 

Esse ponto é trabalhado concomitantemente à falta de proporcionalidade das 

medidas impostas criminalmente, entendendo serem demasiadamente gravosas, 

comparativamente a medidas administrativas, por exemplo. Considerada “medida 

excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade” decorreria na rotulação do usuário e 

obstáculo à sua inserção social (MENDES, 2015a, p. 39).  
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4.4.6 Encarceramento 

 

Outra questão que deve ser tratada é a do encarceramento, que, no entanto, parece 

extrapolar a discussão no que diz respeito ao usuário de drogas, porquanto em diversos trechos, 

parece se endereçar à situação dos “pequenos traficantes” mais especificamente: 

 

A segunda prioridade entre nós deve ser impedir que as cadeias fiquem 

entupidas de jovens pobres e primários, pequenos traficantes, que entram com 

baixa periculosidade e na prisão começam a cursar a escola do crime, unindo-

se a quadrilhas e facções. Há um genocídio brasileiro de jovens pobres e 

negros, imersos na violência desse sistema (BARROSO, 2015b, p. 4, grifo 

nosso) 

 

O Ministro Fachin também menciona em seu voto uma “realidade carcerária 

preocupante” apontando para números referentes ao tráfico de drogas no que toca à maconha 

(FACHIN, 2015, p. 12-13).  

Ao tratar da questão do encarceramento como medida inadequada que provocaria 

o “genocídio brasileiro de jovens pobres e negros”, não se está a tratar tão somente da situação 

do usuário preso como se estivesse a traficar, mas, também, a dos ditos “pequenos traficantes” 

que, de acordo com o trecho acima transcrito estariam expostos à violência das cadeias.  

Há aí um juízo avaliativo da conduta daqueles que traficariam pequenas 

quantidades. Deixa-se a distinção “usuário e traficante” para proceder, ainda, a uma outra 

distinção, entre aquela do pequeno traficante e os grandes traficantes, que comandariam o 

tráfico de drogas. A tipificação do tráfico, no entanto, não consta do artigo 28 da Lei de Drogas, 

mas do artigo 33, que prevê modalidades de tráfico com pena diferenciada como o caso, por 

exemplo, do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, Lei de Drogas). 

Interessante, ainda acerca desse ponto, apontar para o efeito de se estabelecer um 

critério quantitativo como presunção de porte para consumo pessoal comentado pelo próprio 

Ministro Barroso.  

 

Como é que funciona? São os aviões, jovens de tráfico, esses aviões é que 

distribuem essa droga, são os pobres e negros, que são presos como traficantes 

pelas pequenas quantidades. E sabe o que acontece meia hora depois que um 

avião desses é preso? Entra em campo outro avião. Tem um exército de 

reserva para isso que faz exatamente a mesma coisa, de modo que nós 

entupimos as prisões com esses meninos, com esses aviões, sem nenhum 

impacto sobre o tráfico, porque tem fila desses meninos que desempenham 

esses papeis. De modo que o exército de formiguinhas já existe em plena 

operatividade, há muito tempo, de modo que este problema ele pode até não 

mudar, mas ele não vai surgir com a descriminalização. Apenas os meninos 
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não vão ser mais presos se estiverem carregando até este quantitativo. Pelo 

menos esse efeito nós vamos produzir: não são presos, não destroi a vida do 

menino, nem entope as prisões. É muito melhor do que ficar prendendo 

avião152 (BARROSO, 2015c, grifo nosso)  

 

Aqui, o Ministro busca objetar a questão, levantada pelos opositores da 

descriminalização, de que o estabelecimento do critério quantitativo pelo qual se presumiria o 

porte para consumo pessoal poderia desencadear o chamado “exército de formiguinhas”. 

Expressão esta que indicaria a prática pela qual os traficantes passam a dividir as porções de 

drogas de forma a não ultrapassar o limite máximo considerado para fins de enquadramento na 

figura de porte para consumo próprio. 

Em seu voto, o Ministro reconhece essa possibilidade, mas fica evidente no trecho 

de sua exposição no Pleno que há uma verdadeira preocupação, também, com os “jovens do 

tráfico” que teriam sua vida “destruída” ao serem colocados na prisão. Nota-se, assim, que a 

preocupação não se restringe ao usuário, objeto da regulação do artigo 28, mas diz respeito 

também ao “pequeno traficante”, cuja conduta, de maior desvalia, é tratada de forma distinta 

pelo legislador no artigo 33153, em consonância com os objetivos constitucionais de combate ao 

tráfico154.  

Tais colocações acerca do encarceramento sinalizam para um apelo à fundação do 

cuidado, porquanto a preocupação se volta para as condições precárias ou à violência que 

sofrem os encarcerados155 e para uma possível distinção entre o comportamento do “pequeno 

traficante” e dos comandantes do tráfico, ambos sujeitos à privação da liberdade, o que é 

percebido, por vezes, no voto dos Ministros como tratamento injusto.  

 

4.5 Conclusões parciais 

 

Na situação concreta do Recurso Extraordinário 635.659/SP, aqui analisado, a 

questão da descriminalização é discutida principalmente a partir de princípios, os quais, por sua 

vez, tratariam de valores substanciais constitucionalmente protegidos.  

                                                           
152 A transcrição desse trecho do vídeo foi feita pela autora.  
153 Cabe assinalar que o caso tratado diferenciadamente pelo legislador é o do tráfico privilegiado, constante do 

artigo 33, §4º da Lei de Drogas, para o qual prevê pena privativa de liberdade, porém com causa de diminuição de 

pena. 
154 Artigos 5º, XLIII e LI; 144, II; 243, parágrafo único.  
155 Para além da compreensão geral das fundações, são empregadas palavras que evidenciam o apelo à fundação 

do cuidado, conforme o Dicionário de Fundações Morais, tais como as palavras “violen*” (vício da fundação care), 

“destroy” (vício da fundação care).  
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Apesar de determinar que tais valores sejam respeitados dentro do Estado 

Democrático de Direito, a Constituição não revela como deverão ser decididos conflitos 

específicos em relação a tais princípios.  

A Constituição traça diretivas de combate ao tráfico de drogas; essas, por sua vez, 

estabelecidas pelo legislador ordinário ao determinar as políticas públicas consideradas mais 

adequadas no enfrentamento ao tráfico e prevenção do uso de entorpecentes. 

Diante da discussão no campo científico acerca da nocividade das drogas, além das 

discussões em torno das repercussões de seu comportamento ao tecido social, o legislador 

determinou que as drogas fossem tratadas de forma diferenciada.  

Elas foram, então, discriminadas pelo órgão competente do Ministério da Saúde na 

Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, pela qual se aprovou “o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial” (BRASIL, 1998), sendo essencial, 

pois, a articulação entre o Legislativo na definição da política de combate às drogas juntamente 

com órgãos técnicos que o auxiliem na elaboração de uma política eficiente.  

A discussão acerca de tal regulamentação foi trazida, aqui, sob o fundamento dos 

direitos individuais do usuário que, segundo alega a corrente pela descriminalização, estaria 

sendo indevidamente cerceada diante da defesa da saúde e segurança públicas.  

Nesse sentido, objetivou-se analisar como os fundamentos dos votos a compor a 

decisão final estariam sendo construídos em torno das questões de eficiência de política pública 

e das liberdades individuais em contraposição à proteção de direitos coletivos, tendo-se em vista 

que esses argumentos adotam certas premissas existentes no discurso mais amplo que circunda 

a política de combate às drogas no país. 

A Teoria das Fundações Morais foi empregada à análise dos votos já proferidos no 

bojo do Recurso Extraordinário 635.659/SP a fim de se identificar possíveis juízos valorativos 

acerca da criminalização da conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas e o que eles 

espelhariam (quais fundações).  

Entende-se que ela auxilia, para além dessa identificação, na melhor compreensão 

das concepções éticas que permeiam a decisão. Isso porque, a argumentação constante dos 

votos não contém apenas referências a aspectos jurídicos, nem as evidências trazidas são 

dissociadas de um juízo avaliativo acerca da postura de combate às drogas.  

Os trechos nos quais se identificou uma referência implícita ou explicita às 

fundações morais foram destacados. A partir disso, foi possível encontrar pontos comuns aos 

Ministros no que toca aos juízos valorativos expressados nesses trechos, diante da própria 
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contraposição colocada no Recurso, os quais foram divididos em itens para sua melhor 

exposição. 

Foi tomado o cuidado, no entanto, de identificar os trechos dos votos de acordo com 

cada Ministro, porquanto houve pontos mais ressaltados em determinados votos e outros que 

foram amplamente destacados nos três pronunciamentos em Plenário.  

A tendência estabelecida pode indicar existir uma mesma concepção em torno da 

questão compartilhada pelos Ministros que votaram até então, mas que poderá, futuramente, ser 

contraposta tendo em vista os “desacordos morais” também existentes no Tribunal conforme 

sinalizado pelo Ministro Fux (SOUZA, 2015).  

O pronunciamento do Ministro Lewandowski, na Questão de Ordem 430.105/RJ, 

pode ser um indicativo disso: “Realmente a conduta é lesiva. Há um componente de lesividade 

que atinge a sociedade e permite a tipificação como crime. Não é uma conduta que diz respeito 

só à própria pessoa” (BRASIL, 2007, p. 744, grifo nosso). 

A referência a tal manifestação, não tendo em vista a sinalização de futura 

votação156, mas apenas trazendo um contraponto à visão de privilégio de direitos individuais no 

julgamento, aponta visão que identifica componente de lesividade para além da esfera 

individual a permitir a criminalização da conduta. 

Em cada item, foram comentados os trechos exemplificativos da alusão às 

fundações morais, apresentadas no terceiro capítulo, bem como foram justificadas as 

correlações feitas, seja a partir de palavras ou da compreensão mais geral da definição 

apresentada por Haidt.  

Como análise qualitativa, entende-se possível que existam outros trechos a 

sinalizarem linguagem associada às fundações morais e que possam não ter sido contemplados 

pela presente categorização. Porém, cautelosamente, buscou-se fazer referência aos trechos 

considerados mais explícitos ou menos controvertidos dos votos no que toca a tal classificação.  

Da pesquisa qualitativa, foram identificadas diversas alusões às fundações 

individualistas (cuidado, justiça e liberdade), ao passo que a referência às fundações 

congregantes deu-se, em algumas ocasiões, mas com vistas à sua refutação ou sendo 

sobrepujadas pelos aspectos da privacidade, autonomia e liberdade individuais.  

Para além da classificação, cabe tecer algumas considerações acerca do julgamento, 

pontuando a inconsistência entre a postura de descriminalização do consumo de drogas 

                                                           
156 Tem-se em vista que a votação não abarcou mais diretamente a questão dos princípios como no presente 

Recurso, além de ter mais de dez anos, posição que pode ter sido abandonada pelo Ministro.  
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concomitantemente à criminalização de sua produção e distribuição (dentro de uma política de 

combate ao tráfico de drogas prevista na Constituição).  

Isso porque, embora a conduta do usuário não permaneça criminalizada, os meios 

para sua obtenção o são, conforme a lógica estatal de enfrentamento as drogas. Diante dessa 

incongruência, surgem as proposições do plantio com critério objetivo pelo Ministro Barroso 

ou a de discussão do artigo 33, §3º da Lei de Drogas157 pelo Ministro Celso de Mello158. 

Com isso, vislumbra-se possibilidade, destacada nos votos, de ampliação, via 

Legislativo, que culminaria na legalização das drogas – ou, mais especificamente, da maconha, 

regularizando-se a sua produção e distribuição.  

Nesse sentido, o voto do Ministro Fachin (2015a, p. 18-19), ao declarar a 

inconstitucionalidade progressiva no que tange às “condutas relacionadas à produção e à 

comercialização” da maconha; ou o voto do Ministro Barroso, segundo o qual constitui 

prioridade no enfrentamento da questão das drogas no Brasil neutralizar o poder do tráfico: 

 

Esta a primeira prioridade: neutralizar, a médio prazo, o poder do tráfico. Para 

isso, só há uma solução: acabar com a ilegalidade das drogas e regular a 

produção e a distribuição (...) É importante o registro, mas não é isto o que 

está em discussão. O grande problema do direito é que não podemos fazer 

experimentação em laboratórios para saber se algo funciona ou não funciona. 

Por isso, temos que atuar aos poucos, passo a passo, testando soluções 

(BARROSO, 2015b, p. 4) 

 

E também manifestação do Ministro Luiz Fux, para quem já se nota uma tendência 

de que o Supremo vote pela descriminalização, ao menos da maconha (PASSARINHO, 2017). 

Para o Ministro a discussão da questão da comercialização também far-se-ia importante, 

conforme a seguir se depreende: 

 

A questão da comercialização também é importante, porque, segundo 

cientistas políticos e sociólogos afirmam, isso seria um golpe certeiro contra 

o tráfico, que é uma das tragédias da nossa sociedade. Por enquanto estamos 

debatendo a descriminalização do uso e posteriormente vamos debater a 

possibilidade do comércio regular da droga, assim como acontece no Uruguai 

e em outros países (PASSARINHO, 2017, grifo nosso) 

 

                                                           
157 O texto do artigo 33, §3º assim prevê: “§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa 

de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento 

de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28” (BRASIL, 

2006).  
158 O Ministro Celso de Mello propõe que a situação descrita no artigo 33, §3º da Lei de Drogas seja também 

objeto de reflexão (PLENO, 2015a).  
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Muito embora se busque restringir a votação ao tema da descriminalização, 

observa-se que tais manifestações revelam uma postura de consideração, também, da 

comercialização. A descriminalização, pois, representaria uma etapa, uma forma de se colocar 

em prática e aferir resultados, “testar soluções”, de modo que a questão da legalização, então, 

é posta ao Legislativo, dentro de uma concepção liberalizante das drogas espelhada nesses 

posicionamentos.  
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CONCLUSÃO 

 

Há muito se questiona a noção de que os decisores encontrar-se-iam adstritos 

unicamente aos ditos materiais estritamente jurídicos. Nesse sentido, seria possível notar que, 

em diversas ocasiões, “os ministros em seus votos procuram posicionar-se contra uma lei 

vigente ou contra interpretação corrente do direito, a fim de transformá-la”, não cumprindo, 

assim, um papel de “meros porta-vozes do discurso oficial do Estado”, mas sendo a sua atuação 

influenciada pelos valores aos quais aderem (OLIVEIRA; SILVA, 2005, p. 249-250).   

Tal observação parece-nos especialmente verdadeira em se tratando de casos ditos 

difíceis. Esses casos, envolvidos em temáticas socialmente relevantes e aos quais as normas 

não parecem oferecer constrições suficientes, como nos casos fáceis, seja pela inexistência de 

norma específica regulamentadora, seja pela disputa de seu significado a partir de uma leitura 

principiológica, torna-os mais suscetíveis à ingerência de fatores extrajurídicos.  

Nesses casos, surgem a avaliação do julgador sobre a matéria, as pressões exercidas 

pelos demais Poderes e pela imprensa, bem como fazem da Corte alvo de maior atenção por 

parte da opinião pública. Ademais, tem-se a própria questão da legitimidade do Tribunal como 

órgão competente para a tomada de decisão, tendo-se em vista, principalmente, o fato de “que 

as cortes não contam com a legitimação do voto ou do mecanismo de accountability, os quais 

são impostos aos poderes Executivo e Legislativo” (FEITOSA; PIMENTEL, 2020, p. 84).  

Existem, portanto, conforme diferencia o Ministro Fux, diferenças no tocante ao 

julgamento de questões subjetivas, nas quais os processos dizem respeito a pessoas físicas e 

jurídicas; e o de questões objetivas, que remetem a teses em torno de “questões morais, de 

razões públicas” (PASSARINHO, 2017), sobretudo quando tomadas no âmbito de invalidação 

de atos dos poderes políticos.   

Diante disso, no capítulo 2, expôs-se as particularidades envolvidas no julgamento 

da espécie de casos difíceis chamados casos moralmente sensíveis. Para tanto, foram 

apresentados, num primeiro momento, os fatores considerados na literatura como determinantes 

de um protagonismo do Supremo Tribunal Federal no julgamento de casos de grande 

repercussão social.  

Em seguida, tratou-se do conceito de casos moralmente sensíveis e a existência de 

possíveis limites impostos à tomada de decisão fundada exclusivamente em materiais jurídicos 

ortodoxos.   
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E, por fim, a apresentação da tradição realista norte-americana, a partir da influência 

exercida sobre pesquisas interdisciplinares que almejam compreender o papel desempenhado 

por fatores extrajurídicos na decisão judicial.  

No capítulo 3, foi, então, apresentado o modelo advindo da psicologia moral 

denominado Teoria das Fundações Morais. Aí foram tecidas considerações acerca de seu 

surgimento e sua atenção especial ao alargamento do domínio moral para além da perspectiva 

do binômio cuidado-justiça tradicionalmente estudado na Psicologia, bem como sua explicação 

para o processamento do juízo moral.  

A Teoria fornece, ainda, explicações sobre como identificar a referência a 

preocupações morais e o seu conteúdo, tendo sido empregada na presente pesquisa devido à sua 

grande utilização no estudo da retórica moral e aplicação em considerável variedade de espécies 

textuais159.  

O capítulo 4 constitui-se da análise do Recurso Extraordinário 635.659/SP, caso 

que, reconhecidamente, envolve discussão de teor moral, a partir da compreensão das fundações 

morais. 

No caso em questão, discute-se a descriminalização do porte de drogas para 

consumo pessoal. A conduta é objeto de regulação expressa pela Lei de Drogas, em seu artigo 

28, acerca do qual não há dúvidas quanto ao seu significado ou aplicação. No entanto, a questão 

é deslocada para o âmbito de sua interpretação a partir dos princípios.  

  

E essa foi a opção do legislador brasileiro no artigo em discussão [artigo 28, 

Lei nº 11.343/06]. Tomou o caminho da primazia do Estado sobre o cidadão. 

A tal opção de apenar agregou-se ato executivo que elencou as drogas 

proscritas. Esse liame foi selado pelo espancamento da dúvida quanto ao 

caráter de conduta criminosa, consoante assentado neste Tribunal. Legislativo, 

Executivo e Judiciário fundaram um tripé cuja constitucionalidade vem agora 

a esse patamar deliberativo, centrado no uso da droga ilícita (FACHIN, 2015a, 

p. 5, grifo nosso) 

 

É, portanto, na discussão em torno dos direitos fundamentais – como a liberdade, a 

intimidade e a saúde pública – que o caso se torna controvertido. E é na fundamentação em 

torno desses direitos que podem emergir argumentos de cunho valorativo.  

Isso porque, comparativamente às regras jurídicas, os princípios apresentam-se com 

maior grau de abstração, sendo, pois, objeto de métodos de interpretação judicial com vistas à 

sua concretização.  

                                                           
159 Como a pesquisa realizada com textos colhidos de fóruns online (FRIMER; TELL; HAIDT, 2015), discursos 

políticos e artigos de jornal (COOK, 2015), bem como decisão judicial (PRINCE, 2010).   
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A pesquisa voltou-se ao tratamento dessas questões e, a fim de cumprir esse 

objetivo, utilizou das definições trazidas pela Teoria das Fundações Morais, que sugere a 

existência de seis fundações morais que integram o domínio da moralidade: cuidado, justiça, 

lealdade, respeito à autoridade, pureza e liberdade, podendo os indivíduos atribuir peso 

diferenciado diante de um conflito entre elas (HAIDT, 2012).  

Assim, os votos já proferidos no âmbito do Recurso foram analisados a partir de 

uma compreensão do que constituiria cada uma das fundações morais no modelo proposto por 

Haidt, bem como nas indicações de palavras que, analisadas contextualmente, representariam 

expressões moralmente carregadas.  

A partir disso, foram identificados argumentos que aludem às fundações morais, 

notando-se uma prevalência de argumentos que rementem às fundações individualistas 

(cuidado, justiça e liberdade). Argumentos que guardam relação com os recorrentemente 

empregados pela postura liberal no tocante às drogas (ZAMPINI, 2018). 

Enfatizou-se, nos votos, a liberdade de escolha do usuário, que deveria ser provido 

de amplo leque de opções, constituindo a opção pela criminalização da conduta insculpida no 

artigo 28 da Lei de Drogas uma restrição indevida e desproporcional.  

Além disso, os três Ministros, ao votarem favoravelmente à tese da 

descriminalização, afirmaram o direito à autodeterminação do indivíduo e o seu acesso à saúde, 

dada sua especial situação de vulnerabilidade; o tratamento discriminatório decorrente da falta 

de critérios legais objetivos; o fracasso da política de combate às drogas sob a forma repressiva 

como tem sido desenvolvida; e as consequências negativas que estariam sendo geradas, 

especialmente no tocante à cooptação de jovens ao tráfico de drogas.   

A fundamentação, assim, constrói-se de forma a abarcar argumentos acerca das 

consequências experimentadas pela tipificação do porte de drogas para consumo pessoal, das 

questões em torno da eficácia da política de drogas correntemente implementada e de como os 

princípios em conflito no Recurso deveriam ser aplicados, observando-se fundamentação de 

teor não exclusivamente jurídico empregada pelos Ministros.  

Com isso, aponta-se para a possibilidade de instrumentos de análise das decisões 

que levem em conta os diversos aspectos da decisão, com o intuito de melhor descrevê-las, o 

que se revela importante diante da discussão existente acerca do papel da Corte Constitucional 

e sua relação com os demais poderes, que não diz respeito apenas à área objeto do debate, do 

contexto ou da extensão das decisões, mas, também, ao tipo de argumento usado pelos 

julgadores e a forma como ocorrem (SILVA, 2021, p. 30).  
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A fundamentação que embasa a decisão tomada no âmbito judicial apresenta-se 

como aspecto importante para a verificação de sua legitimidade pelos demais poderes e pela 

sociedade. Afinal, é sobre ela que seria possível se acessar o que foi considerado relevante para 

construção da solução alcançada pelo Tribunal e se ela possui lastro nos direitos assegurados 

constitucionalmente.  

A constatação de que as pessoas são movidas por concepções éticas ou que suas 

decisões não sejam puramente racionais não nos leva a concluir, fatalmente, que não haja forma 

de tomá-las sem que seja possível o estabelecimento de parâmetros objetivos à atuação judicial. 

Na verdade, por compreender a ingerência de fatores cognitivos relacionados à capacidade 

avaliativa das condutas objeto de apreciação pelos juízes, é que se entende necessárias 

constrições sobre o processo de tomada de decisão.  

Em vista disso, por exemplo, são aventadas constrições, como a separação de 

poderes (sistema de freios e contrapesos ou checks and balances), pelo qual se prevê o controle 

mútuo entre as diferentes esferas de poder. Justamente para que um não se sobreponha ao outro 

e desborde de suas funções típicas é que é concebida tal limitação ao exercício da autoridade.  

É certo que a Constituição e as leis abarcam valores substantivos, sobre os quais 

houve um acordo democrático. Nesse sentido, tal moralidade constante da lei deve ser 

distinguida daquela do juiz que a interpreta.  

A força da Constituição sobre as demais leis não advém de uma maior moralidade 

que lhe seja inerente, mas do fato de construir-se sobre uma maior e mais duradoura maioria 

(SOWELL, 1989, p. 22). Logo, é esse apoio que a subsidia e a mantém hígida e garantindo-se 

que, modificadas as circunstâncias, governos e decisores, os direitos não sejam arbitrariamente 

suprimidos.  

A Constituição, então, servindo como moldura à atuação legislativa, não prevê 

como todas as questões que envolvam princípios ou bens jurídicos devam ser tratadas. Quanto 

a isso, o Legislativo exerce seu poder discricionário, definindo quais as políticas públicas a 

serem implementadas.  

Assim, ao passo que existem condutas que a Constituição expressamente proíbe ou 

exige, existem outras acerca das quais não existiria uma resposta constitucional pré-

determinada. E, por isso, não raro os termos explícitos da Constituição desencadeariam 

conflitos que não serão resolvidos pelo próprio texto constitucional (COSTA NETO, 2013).   

E é nesse espaço que o poder político age definindo como os direitos assegurados 

constitucionalmente devem ser alcançados, além de condições específicas de sua 
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implementação, cabendo ao Judiciário exercer, então, o controle sobre os atos legislativos que 

extravasem os limites constitucionais. 

As razões de decidir que compõem a fundamentação da decisão judicial constituem, 

então, a única forma por meio da qual o controle social sobre a construção do entendimento 

pode ser exercido. É por meio da fundamentação que se verificará se a forma como aplicado o 

Direito na decisão judicial reflete os valores substanciais democraticamente elevados ao status 

constitucional ou se revelaria apenas a concretização da concepção de “melhor decisão” do 

intérprete. 

É nesse contexto que a pesquisa busca contribuir com a crescente literatura acerca 

da tomada de decisão judicial. E, ciente das limitações impostas a tais investigações, dado o 

complexo objeto de estudo, incapaz de acessar todos os motivos ou circunstâncias da tomada 

de decisão, oferece um olhar possível.  
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