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RESUMO 

 

Constatando que as correntes da filosofia do direito partem muitas vezes de concepções 

próprias da filosofia moral, a tese pretende identificar e criticar no neoconstitucionalismo um 

componente de objetivismo moral. O objetivismo moral seria a corrente da metaética que 

defende a existência de verdades no campo moral. O objetivismo moral do 

neoconstitucionalismo consistiria na recuperação da tese jusnaturalista da conexão entre 

direito e moral e também no papel que confere aos princípios que, mesmo com sua carga 

valorativa e maior indeterminação, serviriam sempre como parâmetros suficientes para as 

decisões da justiça constitucional. Baseado numa concepção metaética oposta, o relativismo 

ou não-cognitivismo, o autor faz a crítica desses aspectos do neoconstitucionalismo. Tal 

crítica, por sua vez, leva a uma crítica da jurisdição constitucional, que careceria de 

legitimidade para dar a última palavra nas grandes questões morais ou desacordos morais 

razoáveis.  

 

Palavras-chave: neoconstitucionalismo; princípios; objetivismo moral; relativismo moral; 

não-cognitivismo; metaética; controle de constitucionalidade; democracia; tolerância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

Jurisprudence currents of thought often make assertions on moral philosophy. This thesis tries 

to identify and to criticize moral objetivism elements that it intends to see in some modern 

constitutional theories (neo-constitutionalism). Moral cognitivism or moral objectivism is the 

school in metaethics that affirms that moral assertions are truth-apt. The cognitivism in neo-

constitutionalism would be recognized in the thesis of necessary connection between law and 

morality, and in the conception of principles that in spite of their indetermination and moral 

nature would allow judicial decisions. Adopting another metaethics conception, relativism or 

non-cognitivism, the author criticizes these aspects of neo-constitutionalism. This critique 

implies a critique of judicial review of legislation that would lack legitimacy when 

considering great moral issues or reasonable moral disagreements. 

 

Keywords: neo-constitutionalism; principles; moral objetivism; relativism; non-cognitivism; 

metaethics; judicial review of legislation; democracy; tolerance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

RÉSUMÉ 

 

Constatant que les courants de la philosophie du droit partent souvent des conceptions 

formées  dans le domaine de la philosophie morale, la thèse vise à identifier et critiquer dans 

le “neoconstitutionnalisme” un component d’objectivisme moral. Celui-ci serait le courant de 

la métaéthique qui prône l’existence de vérités dans le champ de la morale. L’objectivisme 

moral dans le neoconstitutionnalisme consisterait dans la récupération de la thèse 

jusnaturaliste de la connexion entre droit et morale mais aussi dans le rôle qu’il réserve aux 

príncipes; ceux-ci, malgré leur nature axiologique et la plus grande indétermination, seraient 

acceptés comme des paramètres suffisants pour les décisions de la cour constitutitionnelle. 

Fondé sur une métaéthique opposée, le relativisme moral ou non-cognitivisme, l’auteur fait la 

critique de ces aspects du neoconstitutionnalisme. Cette critique l’amène à la critique de la 

juridiction constitutionnelle qui manquerait alors de legitimité pour donner la dernière parole 

dans les grandes questions morales ou désaccords moraux raisonnables.  

 

Mots-clés: neoconstitutionnalisme; principes; objectivisme moral; relativisme moral; non-

cognitivisme; métaéthique; contrôle de constitutionnalité; démocratie; tolérance.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Um sábio chinês sonhou que era uma borboleta a voar alegremente. 

Quando acordou teve a dúvida que não mais conseguiu dissipar: seria ele um sábio chinês 

que sonhara ser uma borboleta ou uma borboleta que sonhava ser um sábio chinês? Se a 

dúvida de Chuang Tzu parece periférica e incapaz de abalar a serenidade do pensamento 

oriental, no Ocidente o questionamento sobre a possibilidade mesma do conhecimento deu 

a tônica da filosofia, sobretudo a partir da época moderna.  Descartes põe tudo sob a 

dúvida metódica e fica com apenas uma certeza, o cogito ergo sum, a partir da qual chega a 

outras, valendo-se do método dedutivo próprio da matemática e da geometria; como 

Chuang Tzu, aduz que “não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas 

por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono.”
1
 Racionalistas como 

Descartes, empiristas como Locke e Hume e, claro, Kant, de quem se diz ter conciliado o 

racionalismo e o empirismo, todos esses filósofos estarão preocupados com a questão 

epistemológica, com o fundamento – ou a falta dele – do nosso conhecimento sobre o 

mundo. A epistemologia torna-se uma Filosofia Primeira.
2
  

Possuindo uma formulação rigorosa já na Grécia antiga, com nomes como 

Enesidemo e Sexto Empírico, o ceticismo ganha novo influxo a partir das transformações 

ocorridas no final da Idade Média – o humanismo renascentista, a Reforma Protestante, a 

“descoberta” de outros povos, o desenvolvimento das ciências, tudo isso contribuiu para 

abalar certezas religiosas e morais e abrir caminho para a visão cética ou relativista que 

nega a existência da verdade no âmbito moral.  É famoso o ensaio de Montaigne Sobre os 

canibais, em que relativiza conceitos culturais e discorre com respeito sobre a cultura de 

índios da costa brasileira.
3
 Mas foi David Hume, filósofo escocês, que inaugurou o 

ceticismo moral de feição moderna, distinguindo do ponto de vista epistemológico os 

juízos de fato dos juízos de valor e negando que estes últimos possam enquadrar-se nas 

categorias de verdadeiros ou falsos. Ainda mais importante, presente no pensamento de 

                                                           
1
 DESCARTES, René. Meditações metafísicas. São Paulo: Difel, 1964, p. 119.   

2
 TECHIO, Jônadas. Ceticismo e Finitude: Notas sobre a filosofia de Stanley Cavell. In: SILVA FILHO, 

Waldomiro J.; SMITH, Plínio Junqueira (orgs). As consequências do ceticismo. São Paulo: Alameda Casa 

Editorial, 2012, p. 211. 
3
 MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. São Paulo: Victor Civita, 1972, Livro I, cap. XXXI, pp. 104-110. 

(Coleção “Os Pensadores”, vol. XI ) 
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Kelsen
4
, a chamada “lei de Hume” enuncia que juízos de fato não podem se transformar ou 

conduzir a juízos de valor – de um “é” não se pode inferir um “deve” qualquer.
5
 

Se o ceticismo desafia o conhecimento do mundo físico, fá-lo certamente 

com maior intensidade em relação ao campo mais fluido da ética ou da moral. Assim, 

também na filosofia moral, a epistemologia teve grande importância, na forma de uma 

epistemologia dos valores ou do conhecimento ético, de uma metaética, como vem sendo 

tratada na filosofia contemporânea.
6
 A ética dedica-se a responder questões práticas – no 

sentido kantiano que opõe razão teórica e razão prática –, ainda que se possa teorizar a 

respeito: “como devo me comportar?”, “que vida devo levar?”, “o que é a vida boa?”. 

Existem várias correntes no pensamento ético, que tentam responder a essas questões, 

como o kantismo, o utilitarismo, a ética das virtudes baseada em Aristóteles; constituiriam 

a ética normativa e tratariam do que a literatura anglo-saxônica denomina first order 

questions. Já a metaética dedica-se às questões de segundo nível – second order questions -

, sendo a principal delas aquela concernente à possibilidade e condições do conhecimento 

ético ou moral. No campo da metaética, opõem-se o realismo moral – e as denominações e 

posições equivalentes ou semelhantes como objetivismo moral, cognitivismo moral, etc -, 

que sustentam a existência de verdades “objetivas” no mundo moral e, portanto, 

conhecíveis pelo homem, e as correntes que negam tal possibilidade bem como uma 

suposta objetividade dos valores, agrupadas sob bandeiras também variadas, mas 

semelhantes, como o não-cognitivismo, o ceticismo moral, o relativismo moral ou 

axiológico, o emotivismo, o expressivismo, o subjetivismo, o quase-realismo. 

A relação entre a metaética e a filosofia do direito é estreita, sendo 

possível estabelecer uma correspondência entre as correntes de um e outro campo. Grosso 

modo, podemos dizer que o jusnaturalismo assume uma metaética objetivista, enquanto o 

positivismo e o realismo jurídico pressupõem em geral o ceticismo ou o relativismo moral.  

Já o neoconstitucionalismo, como tentaremos demonstrar no nosso trabalho – e sua 

proximidade com o jusnaturalismo tem sido apontada
7
 – esposa também a nosso ver uma 

                                                           
4
 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 215. Explicando a natureza 

da norma fundamental, afirma Kelsen: “Do fato de algo ser não pode seguir-se que algo deve ser; assim 

como do fato de algo dever ser se não pode seguir que algo é. O fundamento de validade de uma norma 

apenas pode ser a validade de uma outra norma.”   
5
 HUME, David. The Essential Philosophical Works. An Enquiry Concerning The Principles of Morals. 

Hertfordshire: Wordsworth Editions, 2011, p. 860.  
6
 MILLER, Alexander. Contemporary metaethics: an introduction. Cambridge: Polity Press, 2013. 

7
 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 

49/50. Também Ferrajoli, ao mencionar o “constitucionalismo jusnaturalista”; cf. FERRAJOLI, Luigi. 

Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio 
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metaética objetivista, de alguma forma autorizando a jurisdição a fazer escolhas de cunho 

valorativo e moral.   

O neoconstitucionalismo teria partido de um modelo normativo (o 

constitucionalismo) e se transformado em uma teoria do direito.
8
 Portanto, adquire, na 

releitura que faz das relações entre direito e moral, ditada pela realidade das constituições 

modernas principiológicas, caráter de corrente jusfilosófica, suscitando temas e polêmicas 

bastante semelhantes aos que opuseram no passado o positivismo jurídico e o 

jusnaturalismo. O direito constitucional contemporâneo, dessa forma, adote-se ou não a 

perspectiva neoconstitucionalista, reaproxima-se de temas clássicos da filosofia do direito, 

como a questão da conexão entre direito e moral, as possibilidades da jurisdição, a sua 

legitimidade e relação com os demais poderes, a questão da justiça e da segurança jurídica.  

São muitas as características atribuídas ao neoconstitucionalismo, mas no 

que nos interessa mais de perto avulta a tese da conexão entre direito e moral. Dworkin 

afirma que "a Constituição funde questões jurídicas e morais, fazendo com que a validade 

de uma lei dependa da resposta a problemas morais complexos."
9
  Também Luís Roberto 

Barroso: 

Como consequência, a partir da segunda metade do século XX, o direito 

deixou de caber integralmente no positivismo jurídico. A aproximação 

quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da ética não 

correspondiam ao estágio do processo civilizatório e às ambições dos que 

patrocinavam a causa da humanidade.
10

 

 

No mesmo sentido, embora adotando perspectiva crítica, Dimitri Dimoulis 

aduz que “os partidários do moralismo jurídico afirmam que o direito moderno incorpora 

valores morais, positivando princípios de direito natural ou convicções morais, e que 

também conhece uma flexibilização, abrindo-se diante da moral.”
11

 

Ora, a importância que a ética adquire na perspectiva neoconstitucionalista 

                                                                                                                                                                                
Luiz; TRINDADE, André Karam (orgs). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um 

debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 17. 
8
GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Ser o no ser normativo: um dilema para el positivismo jurídico. In: 

DIMOULIS, Dimitri ; DUARTE, Écio Oto (Coords.). Teoria do direito neoconstitucional: superação ou 

reconstrução do positivismo jurídico? São Paulo: Editora Método, 2008, pp. 79-101. 
9
 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 285. 

10
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais 

e a construção do novo modelo. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva,  2010, p. 248.  
11

 DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do 

pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006, p. 172. 
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– e a proximidade entre princípios e valores é facilmente reconhecida
12

 – recomenda que o 

debate constitucional moderno revisite temas próprios da filosofia moral, em particular da 

metaética, no seu questionamento sobre a objetividade dos valores.  Se os princípios, de 

inegável carga valorativa, tornam-se os parâmetros principais da decisão judicial, 

necessário questionar quais são as suas possibilidades e limitações semânticas e 

epistemológicas.   

Portanto, o debate sobre o neoconstitucionalismo é enriquecido pela 

metaética e tal se vê já com mais frequência na doutrina estrangeira. Em especial no 

mundo anglo-saxão, a filosofia moral e particularmente a metaética têm sido bastante 

desenvolvidas e não raramente postas em relação com a discussão jurídica e constitucional; 

certamente a obra de Ronald Dworkin, de quem já se disse adotar o objetivismo moral
13

, 

rótulo que ele rejeitou, estimulou a interação entre os dois campos. No mundo continental, 

a relação entre o neoconstitucionalismo e o objetivismo moral vem sendo sublinhada por 

alguns autores, carecendo talvez de maior aprofundamento. Nesse sentido, Manuel Atienza 

assume claramente o objetivismo moral, como elemento relevante de sua doutrina 

constitucional: 

O direito não pode ser visto exclusivamente como uma realidade já dada, 

como o produto de uma autoridade (de uma vontade), mas (sobretudo e 

fundamentalmente) como uma prática social que incorpora uma pretensão 

de justificação ou de correção. Isso implica certo objetivismo 

valorativo; por exemplo, assumir que os direitos humanos não são 

simplesmente convenções, mas que têm seu fundamento na moral (em 

uma moral universal).
14

 (grifei) 

 

 

Ferrajoli adere às potencialidades de um Estado constitucional de direito, 

com a constituição rígida e o controle de constitucionalidade a diferenciá-lo do Estado 

legal ou Estado legislativo de direito, mas é crítico em relação ao que chamou de 

“constitucionalismo jusnaturalista” ou de “constitucionalismo argumentativo ou 

principialista”; essa espécie de constitucionalismo repousaria em três aspectos, a tese da 

conexão entre direito e moral a partir da positivação constitucional de princípios éticos, a 

distinção forte entre princípios e regras e a técnica da ponderação de princípios ou valores. 

                                                           
12

 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 561. 
13

 FISH, Stanley. Working on the Chain Gang: Interpretation in the Law and in Literary Criticism. In: W. J. 

T. Mitchell (ed.). The Politics of Interpretation. University of Chicago Press: Chicago, 1983, pp. 271-286. 

Dworkin responde com uma crítica ao “ceticismo externo” em My reply to Stanley Fish (and Walter Benn 

Michaels): please don’t talk about objectivity anymore. In: W. J. T. Mitchell (ed.). The Politics of 

Interpretation. University of Chicago Press, Chicago, 1983, pp. 287-313. 
14

 ATIENZA, Manuel. Podemos hacer más: Otra forma de pensar el Derecho. Madrid: Pasos Perdidos, 

2013, pp. 38/39. (tradução nossa) 
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A crítica feita pelo autor italiano ao primeiro aspecto é, justamente, baseada na rejeição do 

objetivismo ou cognitivismo ético, segundo o qual os valores seriam “objetivos”, 

“verdadeiros” ou “reais”.
15

 Ferrajoli preocupa-se sobretudo com o caráter iliberal do 

cognitivismo ético, pois tenderia ao absolutismo moral, à imposição dos valores tidos 

como verdadeiros a toda a sociedade. Defende a ideia de um constitucionalismo 

juspositivista e garantista, baseado na separação entre direito e moral e na negação do 

cognitivismo ético, como garantia “do pluralismo moral e do multiculturalismo, isto é, da 

convivência pacífica das muitas culturas que convivem em uma mesma sociedade.”
16

 Põe-

nos por fim em guarda contra o que chamou de “cognitivismo ético-judiciário”, 

associando-o à tese dworkiniana da “única resposta correta”.
17

 

No Brasil, a crítica ao neoconstitucionalismo tem sido feita por 

importantes autores, de forma consequente, mas sem maior explicitação e aprofundamento 

da questão metaética. A crítica incide no mais das vezes sobre o abuso na utilização dos 

princípios como parâmetros decisórios, destacando sua menor densidade normativa e, 

nessa medida, a subjetividade de tais julgamentos e também da ponderação de princípios 

ou valores. Elival da Silva Ramos busca definir parâmetros dogmáticos do que seriam o 

ativismo judicial e os limites da atuação do Poder Judiciário. Nessa reflexão, vislumbra, 

baseado em Humberto Ávila, que os princípios não podem fundar senão um controle 

“médio fraco” de constitucionalidade, por seu caráter complementar e parcial, sem 

capacidade de gerar uma solução específica, mas apenas de contribuir ao lado de outras 

razões para a tomada de decisão.
18

 A par da questão da excessiva indeterminação 

semântica dos princípios, o autor destaca sua elevada carga valorativa, seu caráter 

“fortemente axiológico e finalístico”, sua “porosidade”, que seriam apropriados pelo 

moralismo jurídico para exacerbar a liberdade dos aplicadores oficiais do direito.
19

 

O objetivo da nossa tese é, pois, fazer uma crítica ao 

neoconstitucionalismo baseada na metaética ou epistemologia dos valores. Partimos de 

uma identificação desse componente de objetivismo moral, vislumbrando-o em dois 

aspectos do neoconstitucionalismo: a retomada da tese da conexão entre direito e moral e o 

papel que confere aos princípios. Ao erigir os princípios como parâmetros normativos 
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preponderantes do controle de constitucionalidade, de forma geral, mesmo diante de sua 

carga valorativa e maior indeterminação, o neoconstitucionalismo admite, na mesma 

medida, que os valores, confrontados com as diversas situações, em temas marcadamente 

morais, podem levar senão à resposta correta, como na obra de Dworkin, ao menos à 

melhor resposta, como em Alexy e Zagrebelsky. A nossa crítica, evidentemente, dá-se a 

partir da assunção de um ponto de vista metaético crítico ao objetivismo moral, que seria 

um não-cognitivismo moderado. 

 Apesar de admitirmos a possibilidade da verdade em questões políticas e 

morais, verdades que podem se impor num dado contexto histórico e social, postularemos 

que algumas questões morais suscitadas na atualidade – como, por exemplo, a questão do 

aborto ou da eutanásia - não comportam uma verdade ou resposta moralmente correta. Na 

mesma linha, entendemos que próprios os direitos fundamentais em muitos casos estão 

formulados ou são compreendidos de maneira muito próxima aos valores, o que lhes 

confere uma natureza de indeterminação, sobretudo em caso de colisão entre eles, não 

existindo sempre uma medida correta de sopesamento e solução das controvérsias. O 

mesmo se diga em relação a questões políticas, eminentemente valorativas, que também 

não encontrariam uma solução racional e indisputável. 

A nossa crítica completa-se com seu componente propriamente político. 

Da impossibilidade de uma resposta objetiva para essas grandes questões morais, na 

ausência de regras e disposições constitucionais específicas, derivamos a ilegitimidade da 

Corte Constitucional para dirimir de forma definitiva tais controvérsias. Baseamo-nos aqui 

no princípio democrático ou representativo, e postulamos que nesses casos a decisão deve 

ser deixada ao Legislativo ou ao povo através de mecanismos diretos de participação.  

O trabalho está dividido em três capítulos. O capítulo 1 é dedicado às 

questões da metaética. Nele, procuramos identificar as diversas correntes desse campo do 

pensamento. Delineamos as principais postulações do relativismo ou não-cognitivismo 

moral, bem como as críticas que lhe são dirigidas pelo realismo, para ao final sustentar 

como viável um não-cognitivismo moderado.  

Notadamente, lidamos com as críticas feitas ao não-cognitivismo, de que 

seria incompatível com a realidade de nossa vida moral e social. Bernard Williams 

questiona se, do ponto de vista prático, é mesmo possível a figura do cético total, o 

pirrônico da Antiguidade.
20

 Dworkin da mesma forma critica o ceticismo que chama de 
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externo, contrapondo-lhe a “visão ordinária” das pessoas de que existe o certo e o errado 

em matéria moral e mesmo a visão de que existe apenas uma única resposta correta nesse 

tipo de controvérsia.
21

  Problematizamos o argumento, demonstrando inclusive que o 

ceticismo também reivindica sua concordância com a vida comum e critica o dogmatismo 

que, ele sim, atentaria contra nossas crenças banais. A nossa preferência irá para um 

ceticismo que qualificamos de moderado: se de um lado acatamos a possibilidade e a 

importância do próprio raciocínio ético, entendemos que a dúvida e a indeterminação são 

também realidades da nossa vida comum ou ordinária. No capítulo 1, estabelecemos ainda 

as relações entre as correntes da metaética e aquelas da filosofia do direito. 

O capítulo 2 é dedicado a identificar e criticar no neoconstitucionalismo o 

componente de objetivismo moral. Inicialmente, buscamos definir o 

neoconstitucionalismo, apresentando as suas principais características, como a supremacia 

da Constituição e o controle de constitucionalidade, o chamado “direito por princípios”, a 

reaproximação do direito e da moral. Para identificar o componente objetivista, tentamos 

demonstrar a pretensão de introduzir racionalidade na solução de questões morais por parte 

de autores próximos às formulações do neoconstitucionalismo, como Dworkin, Alexy e 

Zagrebelsky. Em Dworkin iremos encontrar a conhecida tese da “única resposta correta”, 

mesmo nos hard cases, que envolvem questões morais complexas; como vimos, essa 

formulação já foi tida como expressão de objetivismo moral, crítica com a qual 

concordamos. Mesmo negando que haja apenas uma única resposta correta em casos que 

tais, Alexy defende as possibilidades da razão no que chama de discurso prático e pretende 

que a ponderação de princípios, para a qual estabelece regras e mesmo fórmulas de 

inspiração matemática, leve à melhor solução no caso concreto ou pelo menos descarte as 

respostas inadequadas.  Igualmente rejeitando a única resposta correta, mas louvando o 

advento da constitucionalização dos princípios morais, Zagrebelsky acaba voltando a 

concepções de feição jusnaturalista, como o “caráter prático da ciência do direito” que, se 

repele a racionalização absoluta, postula também a possibilidade de encontrar a melhor 

solução para o caso, com base na razoabilidade ou mesmo em noções aristotélicas como a 

prudência e a equidade.   

Ainda no capítulo 2, aprofundamos a crítica a essa pretensão de 

racionalidade nas questões morais, baseados na concepção não-cognitivista estabelecida no 

primeiro capítulo. Contrapomos-lhe a subjetividade e incomensurabilidade dos valores, 
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como defendidas por John Mackie
22

 e Isaiah Berlin
23

, e ainda a indeterminação dos direitos 

fundamentais vislumbrada por Jeremy Waldron.
24

 Procuramos demonstrar da mesma 

forma a subjetividade da ponderação de princípios e os seus impasses, reconhecidos em 

parte pelo próprio Robert Alexy, com as noções de discricionariedade estrutural e 

epistêmica, pouco estudadas entre nós quando se trata da ponderação.
25

 Rejeitamos, 

igualmente, o particularismo moral, corrente objetivista da metaética que vislumbramos 

nas teses de Zagrebelsky. 

O capítulo 3 tem caráter conclusivo, pois representa a aplicação das 

formulações dos capítulos anteriores à questão da jurisdição constitucional. Após 

passarmos em revista o debate sobre a legitimidade da jurisdição constitucional nos 

Estados Unidos e no Brasil, procuramos estabelecer limites para a interpretação e a 

jurisdição constitucional, que adviriam justamente da natureza axiológica dos princípios e 

de sua insuficiência epistemológica para ditar decisões sobre grandes questões morais de 

nosso tempo, os chamados desacordos morais razoáveis, como o aborto, a eutanásia, as 

ações afirmativas. Sem minimizar o papel da jurisdição constitucional, ou mesmo do 

raciocínio ético em decisões sobre direitos fundamentais, postulamos que, a certa altura, 

quando os parâmetros normativos são por demais fluidos e genéricos, o juiz constitucional 

perde a legitimidade para decidir tais questões, que deveriam ficar na competência do 

legislador ou do povo, através de mecanismos diretos de participação.  

Insistimos na noção de autocontenção ou reserva epistêmica, a ser 

exercida por parte do juiz constitucional, que se contrapõe ao que em algum ponto do 

trabalho denominamos de “pressuposto objetivista da jurisdição constitucional”, a noção 

difundida e quase intuitiva segundo a qual todas as questões polêmicas podem ser levadas 

à cognição da Corte Constitucional e dela receber uma resposta adequada, que estaria 

contida na Constituição; é também o que os autores do realismo jurídico chamaram de 

basic legal myth. Para nós, a Constituição não tem resposta para todas as questões e, por 

isso mesmo, não cabe ao seu guardião dar sempre a última palavra. À soberba intelectual e 

moral do juiz Hércules, preferimos a modéstia epistemológica de um juiz Sócrates que, se 

de um lado acredita nas possibilidades da razão e do diálogo racional, de outro é capaz de 
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afirmar o seu não saber, valendo lembrar a recomendação de humildade e modéstia que 

Cass Sunstein dirige ao juiz constitucional.
26

  

Como a Corte Constitucional, conhecendo o mérito de determinada 

questão, deve emitir um juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, defendemos 

que nessas grandes questões morais ou desacordos morais razoáveis a sua resposta tenha 

natureza formal e não substantiva, fazendo prevalecer o que Alexy denominou de princípio 

formal da “competência decisória do legislador democraticamente legitimado.” 
27

  

Por fim, questionados se nossa tese se baseia em determinada corrente da 

filosofia do direito, afirmaremos que ela tem como consequência a defesa do positivismo 

jurídico, embora sem desmerecer os espaços necessários e incontornáveis de interpretação 

e discricionariedade judicial. E, ao afirmá-lo, estamos de acordo com Kelsen, quando 

considera “o relativismo axiológico como ponto de partida da teoria positivista do 

direito.”
28

 É da insuficiência da moral, do ponto de vista epistemológico, para fornecer 

respostas verdadeiras para as grandes questões morais suscitadas, que derivamos a 

necessidade de autocontenção do juiz constitucional em favor da deliberação legislativa e 

popular, por um imperativo democrático. Entre as correntes do positivismo, ficaríamos 

com o positivismo ético ou normativo
29

, aquele que se afirma não como ponto de vista 

científico, possibilidade que não vislumbramos para as teorias do direito, mas como 

concepção propriamente política e ética.  
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CONCLUSÕES 

 

Partimos de uma tomada de posição no campo da filosofia moral ou da 

metaética, o não-cognitivismo moderado, para questionar duas características do 

neoconstitucionalismo, a recuperação da tese (jusnaturalista) da conexão entre direito e 

moral e o “direitos por princípios”, assim denominado por Zagrebelsky.  Com efeito, se 

consideramos que a moral está longe de ser unívoca, torna-se imediatamente problemático 

invocá-la como parâmetro decisório, seja de forma geral, seja através da abertura que os 

princípios propiciariam em sua direção. 

Nossas postulações não se quiseram radicais. No campo metaético, 

afirmamos que a moral pode, sim, fornecer respostas verdadeiras, melhores ou mesmo 

“objetivas” para uma parte das questões, possibilidade que a nosso ver ostentaria um 

caráter histórico e institucional, como em Rorty. Mas aderimos ao não-cognitivismo para 

repetir, com  céticos antigos e filósofos modernos, que a moral não preenche as condições 

de verdade próprias do mundo dos fatos, sendo em alguma medida irremediavelmente 

dependente de atitudes, visões de mundo e preferências.  

No campo do neoconstitucionalismo, não deixamos de reconhecer a 

importância dos princípios no constitucionalismo moderno, as transformações que 

acarretam para a jurisdição e a relação entre os poderes, mas procuramos enfatizar a sua 

dimensão axiológica e daí muitas vezes sua insuficiência epistemológica para funcionar 

como parâmetro decisório. Fizemos a crítica de concepções como a “única resposta 

correta”, a ponderação de princípios e questionamos crenças arraigadas no 

neoconstitucionalismo, como aquela de que, com o auxílio dos princípios, é possível 

sempre dar ao caso concreto a melhor resposta, mais adequada ou mais razoável. 

Também a crítica da jurisdição constitucional se quis moderada. 

Reconhecemos a natureza forçosamente interpretativa e criativa da jurisdição em geral e 

da jurisdição constitucional em particular. Admitimos que a jurisdição utiliza também de 

forma incontornável elementos morais, em especial a jurisdição constitucional, dado o 

caráter aberto e indeterminado dos princípios e direitos fundamentais. E não tachamos de 

ilegítimo o raciocínio ético levado a cabo pelos juízes. Por essas razões, deixamos de 

propor limites estritos às funções da Corte Constitucional, chamando a atenção, contudo, 

para as grandes questões morais de nosso tempo, que já foram denominadas de desacordos 

morais razoáveis, como o aborto, a clonagem humana, as pesquisas com células-tronco, a 

eutanásia, o suicídio assistido, entre outros temas. Aqui, à falta de maiores especificações 
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no texto constitucional, entendemos que o juiz careceria de legitimidade para decidir, pois 

sua legitimidade está sempre atrelada ao texto, ao julgamento (judgement) e não à vontade 

(will), palavras de Hamilton no Federalista 78, sempre lembradas por meu orientador, Prof. 

Dr. José Levi Mello do Amaral Júnior.  

Ficaremos contemplados se as incursões que fizemos na filosofia moral 

auxiliarem os juristas e juízes a questionar o “pressuposto objetivista da jurisdição 

constitucional”, a ideia de que a Constituição e os princípios têm resposta para todas as 

questões polêmicas que grassam na sociedade, e que os juízes estão autorizados a 

fornecerem essa resposta. A nosso ver, por tudo que foi exposto, a Constituição 

simplesmente não tem essas respostas e muitas vezes a chamada interpretação 

constitucional, como ressaltado por Waldron, não tem mais propriamente a natureza de 

interpretação. 

Por fim, num quadro que já se considerou de certa apatia diante dos 

poderes cada vez mais abrangentes da Corte Constitucional, defender a última palavra do 

legislador ou do povo, mesmo da forma limitada como fizemos, pode parecer excêntrico 

ou perigoso. Roberto Mangabeira Unger fala no “dirty little secret” da moderna teoria do 

direito, que seria o seu desconforto com a democracia.
574

 Desconforto, aliás, que vem dos 

albores da filosofia e da própria democracia e pode ser resumido na consideração de 

Anacársis, rindo-se da pretensão de Sólon de codificar leis justas: “Na Grécia, discorrem 

os sábios, mas decidem os ignorantes.”
575

   

Tirania da maioria, nazismo, Holocausto, “deixar tudo ao alcance das 

garras” (up for grabs
576

), reductio ad Hitlerum
577

, quem irá nos defender quando retiramos 

certas questões do alcance “protetor” da Corte Constitucional? 

Como explicitado no capítulo 3, não nos opomos de forma geral ao 

controle de constitucionalidade. Ao contrário, reconhecemos o papel da Corte 

Constitucional na defesa dos direitos fundamentais. Nossa restrição é menor, embora 

relevante, delimitada por aquelas questões morais que não podem ser resolvidas de forma 

racional. Sua identificação é difícil, até porque, como vimos, com ou sem razão o debate 

moral apropria-se do vocabulário realista e trabalha com as noções de certo e errado, 
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verdadeiro e falso. Em polêmicas dessa natureza, professores, juízes e cidadãos não estão 

dispostos a reconhecer que seu ponto de vista não pode ser defendido racionalmente. 

Nossas posições são racionais e as dos demais são devidas a posturas egoístas, míopes, etc. 

Como aceitar que o aborto seja proibido, se estou convencido de que é um direito 

inalienável da mulher, inserido na sua intimidade e no direito ao próprio corpo? Como 

aceitar a imposição das cotas raciais, se entendo que ferem o princípio da igualdade e a 

meritocracia?  

Aqui, o dissenso amplo e irredutível deve nos alertar de que estamos 

diante de uma dessas questões, aconselhando os juízes constitucionais à postura de 

autocontenção e reserva epistêmica.  O dissenso tão enfatizado pelas correntes não-

cognitivistas, a isostheneia dos céticos antigos,  “equipolência ou equivalência entre 

argumentos dogmáticos contrários a respeito de coisas não evidentes.” O dissenso 

destacado também por autores como Sunstein e Waldron, inviável de ser dirimido de forma 

racional, exigindo segundo este último uma solução procedimental. 

É melhor que tais questões sejam decididas pela maioria parlamentar e 

pelo povo, através de mecanismos diretos, ou pela Corte Constitucional? Essa a grande 

pergunta final. Durante o trabalho, tentamos fornecer algumas justificativas para a nossa 

opção, e agora retomamos apenas uma delas. 

Entendemos que não existe a resposta correta para essas questões, então 

não se trata nem mesmo da questão do “potencial deliberativo” de cada instituição. Mesmo 

se existisse a resposta correta, não estaríamos certos de que a Corte Constitucional a 

atingiu, submetida aos mesmos procedimentos contingentes da decisão por maioria. 

Continuamos divergindo.  

Dworkin assevera não ver problema na possibilidade de a Corte 

Constitucional errar, pois o risco do erro também ocorreria na deliberação da legislatura. 

Ditado comum é o de que a Corte Constitucional tem o direito de errar por último. Nas 

palavras do justice Robert H. Jackson, em 1953, “não somos finais porque somos 

infalíveis, mas somos infalíveis apenas porque somos finais.”
578

 

Preferimos a concepção que, com base no direito de participação, igual em 

dignidade aos demais direitos fundamentais, filho das mesmas revoluções liberais, 

reivindica para o povo o direito de cometer seus próprios erros. 
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