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RESUMO 

 

A sanção é peça fundamental para o Direito realizar sua função de ordenar condutas e 

promover valores, visando proporcionar convivência pacífica e, com isso, estabilizar 

expectativas dos indivíduos nas relações sociais. Dessa forma, o uso de determinado tipo de 

sanção, sua intensidade e a seleção de condutas reprimidas ou estimuladas demonstram 

importantes escolhas do Estado e compõem rico material de estudo e análise para avaliar se 

este cumpre o papel que lhe cabe, de acordo com suas premissas de Estado de Direito numa 

Democracia Constitucional, pautada pelo respeito a direitos humanos e fundamentais. 

Para tal estudo foi escolhida a seara penal do Direito, onde o uso da sanção é mais 

sentido e objeto de maiores pesquisas, o que proporciona análise do discurso jurídico estatal e 

da efetiva realidade punitiva. A pesquisa desenvolveu-se através de pesquisas bibliográficas 

das teorias da sanção e do discurso, além de pesquisa jurídica e criminológica da punição, 

seus fundamentos e finalidades e sua abordagem atual do tema. 

Isto posto, considerando o paradigma pós-positivista e a busca das melhores soluções 

na fundamentação e aplicação do direito, chega-se à conclusão de que, no âmbito penal, há 

uma obrigação de usar arsenal mais diversificado e proporcional para lidar com conflitos 

sociais, a exemplo da Justiça Restaurativa. Além do que, para o Estado cumprir minimamente 

o que promete pelo seu discurso juridico-penal é fundamental uma mudança de 

direcionamento da sua política criminal com direito penal mínimo, programação de sanções 

pautada também pelos resultados obtidos na sua própria atuação penal efetiva, e a busca 

imediata de adequação de sua atuação criminal dentro da lei, constituição e respeito dos 

direitos fundamentais. 

Reclama-se atuação dos órgãos de controle, especialmente o judiciário, e atuação da 

sociedade como intérprete das normas e detentor do poder numa democracia com maior 

participação possível dos cidadãos e para esses. 

 

Palavras-chave: Sanção. Discurso Jurídico. Argumentação. Sistema Criminal. Justiça 

Restaurativa.  



  

ABSTRACT 

 

Sanction is a key part of law for performing its function of ordering behaviors and 

promote values, aiming to provide peaceful coexistence and thereby stabilize expectations of 

individuals in social relations. Thus, the use of a particular type of sanction, its intensity and 

the selection of behaviors stimulated or repressed demonstrate important State choices and 

make a rich material for study and analysis to assess whether it fulfills the role it was meant, 

according to the rule of law premise in a constitutional democracy, based on respect of 

fundamental and human rights. 

For this study it was chosen the field of criminal law, where the use of the sanction is 

more felt and object of further research, which provides analysis of legal discourse and actual 

punitive reality. The research was developed through bibliographical researches of sanction 

and discourse theories, as well as legal and criminological punishment research, in addition to 

punishment´s foundations and objectives and its current approach to the subject. 

That said, considering the post-positivist paradigm and finding the best solutions in the 

reasoning and application of the law, comes to the conclusion that, in the criminal context, 

there is an obligation to use more diverse and proportional arsenal to deal with social 

conflicts, like the use of Restorative Justice. Besides, for the State accomplish minimally what 

promises by his criminal legal speech it is essential to have a change of direction of its 

criminal policy with minimal criminal law, sanctions’ programation also guided by the results 

obtained in their own effect, and the immediate quest for adequacy of criminal law 

enforcement within the law, constitution and fundamental rights. 

The role of the control agencies is claimed, especially the judiciary, as well as society's 

activities as an interpreter of rules and as the holder of the power in a democracy with the 

widest possible participation of citizens and for those. 

 

Keywords: Sanction. Legal Discourse. Argumentation. Criminal System. Restorative 

Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sanção é o instrumento mais coativo do Estado Constitucional Democrático de 

Direito como vivenciamos. Seja ela pela via de uma coação física, psicológica ou por formas 

mais brandas de aplicar uma determinação jurídica, está presente para garantir a efetividade 

do Direito e o cumprimento de suas determinações. Visa-se, com seu uso, conduzir condutas, 

impondo ou estimulando ação ou abstenção, ou garantindo liberdade de agir na sua ausência. 

Destarte, a sanção negativa, com viés repressivo, ao representar a última defesa estatal 

aplicada em nome da sociedade, utilizada em uma parcela desta mesma sociedade que a 

chancela, merece um estudo e atenção privilegiada, ainda mais na sua utilização pelo sistema 

penal, onde atinge direitos mais importantes ao indivíduo e tem maior grau de coação. 

Deverá a punição ter sua justificação na própria existência do Direito, que pode em 

curtas linhas ser entendido como meio para uma convivência social justa e pacífica, base do 

Estado Constitucional Democrático de Direito, como visto no Brasil. Outrossim, prestará 

contas, de igual modo, aos direitos fundamentais individual e coletivamente considerados, 

posto que sua atuação dar-se-á em regra individualmente, mas não sem reflexos na população 

e em seus grupos coletivamente, uma vez que descortina escolhas políticas e ideologias. 

O discurso de escolha dos atos sancionados, a forma e a magnitude da sanção, além da 

sua efetiva aplicação nas diversas pessoas implicadas e o resultado obtido formam rico 

material para estudo do poder e formas de dominação, das ideologias e dos valores 

representados pelo Estado, que podem ou não estar de acordo com o direito e a sociedade. 

Observa-se que a punição no Brasil apresenta disparidades entre discurso jurídico e 

sua efetivação, o que ocasiona paradoxos punitivos e desvios nos objetivos divulgados pelo 

Estado e pelo sistema penal. 

É possível visualizar no campo penal os efeitos de uma produção legislativa em 

desconformidade à realidade social e prática, onde a sanção atua com maior rigor, mas não 

ocasiona, ao menos no nível desejado, efeitos pretendidos de dirigir condutas, socialização, 

educação, integração ao ordenamento e pacificação social. Ao revés, os efeitos do sistema 

penal são em grande parte contrários aos seus fins, ocasionando maior nível de reincidência, 

dessocialização, rejeição ao Estado e suas normas e mais conflitos sociais, o que é bastante 

estudado na Criminologia. 
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A crise de legitimidade do sistema penal conflita com sua estrita legalidade, havendo 

efeitos de anomia e ineficácia das leis, e, nesse panorama historicamente perpetuado, o 

pensamento legalista não pode responder à demanda dos direitos fundamentais e da falta de 

efetividade da proteção esperada do sistema penal. Neste mister, também se fazem 

importantes as considerações sobre o discurso jurídico e a argumentação jurídica advindos da 

atual fase pós-positivista do direito, onde se estuda sua textura aberta e forma argumentativa. 

Para propósito de fomentar um direito cada vez mais aberto à sociedade e 

consequentemente legítimo, consentâneo com anseio social e representante de suas escolhas, 

aliado a uma racionalidade jurídica e argumentativa, é profícuo o estudo das teorias do 

discurso, da busca de integração do indivíduo ao ordenamento e confiança nele. Ademais, 

para uma maior legitimidade, eficiência e confiança nos preceitos punitivos, deve haver 

coerência entre a realidade e o discurso político e jurídico, informados por escolhas mais 

representativas possíveis da sociedade, sem esquecer as contribuições científicas para uma 

racionalidade e juridicidade das opções punitivas e valorativas. 

Entende-se, no tocante à punição estatal, que quanto mais próxima dos valores da 

sociedade e de sua concordância mais representatividade e, consequentemente, legitimidade. 

E, como forma de gerar tanto legitimidade por consenso, quanto de escapar a formas punitivas 

estatais deslegitimadas, traz-se exemplo da Justiça Restaurativa. 

Tal instrumento, que vem a comprovar que sanções negativas em muitos casos podem 

ter substitutos na solução de conflitos, demonstra que uso de vias alternativas e contração do 

Direito Penal é uma realidade viável e com inúmeros efeitos positivos, fato que raramente é 

visto em sistema penal e penitenciário. 

De modo que, a forma com que se utilizam as sanções, sua legitimidade, seus fins e 

efeitos práticos são de fundamental importância para um uso do direito consentâneo com 

realidade social, respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, promoção de 

democracia participativa e de preceitos constitucionais, o que é papel do Estado promover e 

defender, mesmo que pela via judicial, utilizando de normas constitucionais, decisões 

consequencialistas e que ultrapassem legalidade estrita, aplicando instrumentos menos 

violadores de direitos humanos e mais consentâneos com fins do direito e da sanção.  
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CAPÍTULO I 

 

 

2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA SANÇÃO 

 

 

A Ciência do Direito, bem como sua práxis, desde suas construções iniciais até o 

presente utiliza do instituto da sanção para lhe dar efetividade, cogência e credibilidade. 

Construção teórica que é, faz-se sentir por suas disposições ou, na sua contrariedade, via de 

regra, por sanções correlatas. 

Com efeito, parece-nos que nenhum sistema ou microssistema jurídico prescinde da 

sanção estatal. Até no plano internacional, onde falta, muitas vezes, o poder da coação para 

impor determinados Tratados (normas) a que os Estados obrigaram-se, não falta a sanção. 

Esta pode ser econômica, moral, restritiva de direitos. 

Insta pontuar que a sanção é tratada na Filosofia do Direito com destaque, uma vez 

que descortina ideologias, relaciona-se com o poder, com as normas e com o próprio conceito 

de Direito. Nesse sentido, grandes jusfilósofos como Reale, Bobbio, Kelsen, Hobbes, Kant, 

Beccaria, Jhering, Ross, Hart, entre outros, disputam o tema das implicações da sanção no 

Direito, Estado e sociedade. 

Ao percebermos a ubiquidade da sanção nas ciências jurídicas, vemos que ela tem 

largo espectro, pois se aplica em variados contextos, apresenta-se de diferentes formas e 

conteúdos, e com múltiplos objetivos práticos finais, mas sempre visando incentivar ou 

reprimir uma conduta humana conforme desejado pelo legislador
1
. Na Teoria Geral do Direito 

o tema da sanção é de grande importância para gerar adesão a conduta estimulada ou 

dissuasão da conduta proibida, independentemente da concepção de Direito adotada.  

Seguindo entendimento de Bobbio, a sanção não está presente em toda norma jurídica, 

fato este observável
2
, porém, entende-se majoritariamente que ela está presente em todos os 

ordenamentos jurídicos. Ao menos até o estágio atual da humanidade, temos que concordar 

com esta visão.  

                                                 
1
 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 27-28. Nas 

palavras do autor, através da “ameaça de uma medida de coerção a ser aplicada em caso de conduta 

contrária”. 
2
 BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Bauru/SP: Edipro, 2001, p. 166: “A presença de normas não 

sancionadas em um ordenamento jurídico é um fato incontestável”. 
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A sanção no Direito é vista mais notoriamente no seu viés negativo, ou seja, proibindo 

conduta sancionada, do que positivamente com a também chamada sanção premial, assim, nas 

palavras de Kelsen
3
: 

 

A ordem social pode prescrever uma determinada conduta humana sem ligar 

à observância ou não observância deste imperativo quaisquer consequências. 

Também pode, porém, estatuir uma determinada conduta humana e, 

simultaneamente, ligar a esta conduta a concessão de uma vantagem, de um 

prêmio, ou ligar à conduta oposta uma desvantagem, uma pena (no sentido 

mais amplo da palavra). O princípio que conduz a reagir a uma determinada 

conduta com um prêmio ou uma pena é o princípio retributivo (Vergeltung). 

O prêmio e o castigo podem compreender-se no conceito de sanção. No 

entanto, usualmente, designa-se por sanção somente a pena, isto é, um mal – 

a privação de certos bens como a vida, a saúde, a liberdade, a honra, valores 

econômicos – a aplicar como consequência de uma determinada conduta, 

mas já não o prêmio ou a recompensa. 

 

Agindo com o mesmo intuito, porém atuando em extremos opostos, a sanção negativa 

e a premial (positiva) revelam também, axiologicamente, as características do Direito em que 

atuam, uma vez que o Direito não é apenas lógica jurídica formal, mas é permeado de 

valoração. Dessarte, ao lado de Cóssio, visualiza-se a distinção entre elementos necessários do 

Direito, quais sejam, estrutura lógica e valoração jurídica, e elemento contingente, que é a 

dogmática, na sua Teoria Egológica do Direito
4
. 

De sorte que, o uso da sanção premial, sempre que possível, demonstra uma escolha 

por valores de integração do indivíduo na sociedade, utilizando de inclusão para conduzir 

conduta humana. Assim, vemos uma opção, em parte valorativa, para uso deste instrumento 

poderoso do Direito que é a sanção.  

Esquematicamente em Bobbio, vemos que o enfoque na sanção negativa denota uma 

carga ideológica, partindo de pressupostos muitas vezes não explicitados, como a necessidade 

do monopólio da força pelo Estado e seu uso pela correção, que o homem precisa ser 

sancionado ou que a sanção negativa é meio de trazer paz social
5
. 

                                                 
3
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 17. 

4
 COSSIO, Carlos. La Teoria Egológica y su Concepto Jurídico de Libertad. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 

1964, p. 142: "Todo esto hacer ver que la valoración jurídica es, al proprio tiempo que elemento material, 

elemento necesario de la experiencia jurídica. Ella, en tanto que contenido constante del dato, es el sentido 

del Derecho porque el Derecho es conducta; por eso no puede desaparecer de la manera contingente con que 

pueden hacerlo las figuras dogmáticas; ella desaparece con el Derecho mismo; no antes ni después; no 

adentro ni afuera del Derecho mientras el Derecho subsista”. 
5
 SALGADO, Gisele M. Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. São Paulo: 2008. Tese (Doutorado) 

PUC-SP, p. 36: “Para Bobbio, uma teoria do Direito que tenha enfoque na sanção negativa apresenta uma 

carga ideológica, pois foca-se em um elemento que é a pena e não o prêmio. Assim, essa teoria parte de 

alguns pressupostos, que muitas vezes não são explicitados, como: a) o homem precisa ser sancionado em 

suas condutas, b) é necessário um Estado que tenha o monopólio da força e o exerça através da correção, c) a 
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No que tange à punição estatal (tipo de sanção negativa), entende-se que esta pretenda 

a uma atuação invasiva em bens jurídicos do punido, quer sejam medidas administrativas de 

multas, restrições de direitos ou penas. Esta última é punição estatal restrita ao âmbito penal. 

Tal classificação importa para distinguir níveis mais gerais dos mais individuais: a 

sanção (em sentido amplo) como característica obrigatória do Direito como o conhecemos (há 

minoria de autores que rechaçam esta posição: Ehrlich, Guyau
6
), da punição estatal como 

sanção negativa em sentido estrito aplicada pelo Estado por qualquer ramo do Direito 

(inclusive Penal) e a pena de prisão como punição estatal exclusiva do Direito Penal. 

No entanto, esta distinção rígida, adequada à metodologia da doutrina clássica, entre 

Direito Penal e outras medidas punitivas estatais, fundamenta-se na compartimentalização dos 

ramos do Direito, todavia carente de uma visão sistematizada do Direito. 

Neste sentido, uma nova forma de mitigar essa dicotomia entre infrações penais e não-

penais e suas respectivas punições, está no Direito Penal de duas ou mais velocidades, nas 

contra-ordenações, direito de intervenção com características sancionadoras e na Justiça 

Restaurativa
7
, onde o Direito Penal pode agir com medidas que não englobam pena privativa 

de liberdade, ou mesmo esta pena pode conter novas configurações. 

Ressalva-se que a falta de visão inovadora, crítica e sistemática da punição estatal será 

uma das causas relevantes para as disfunções do Direito Penal, ao visualizarmos sua forma de 

decisão (e não resolução) de conflitos pouco gradativa e diversificada, excessivamente 

formalizada e institucionalizada. De fato, um ramo relativamente isolado e com utilização de 

poucos dos muitos instrumentos de resolução de conflitos do Direito. 

Acresça-se a isso a dissonância da produção do direito com a realidade social e 

distante dos anseios da sociedade, pois o objeto da legislação é muito mais o próprio Estado 

que a população, perdendo-se em eficácia e integração do indivíduo ao ordenamento, por não 

se sentir representado nem tê-lo como legítimo
8
. 

                                                                                                                                                         
sanção negativa tem um efeito de manter a paz social etc. Todos esses elementos são apresentados pelo 

juspositivismo como aspectos naturais e pertencentes ao próprio conceito de Direito. Porém, essa postura é 

ideológica, na medida em que se vale de uma visão de mundo particular. Para Bobbio, o grande problema não 

parece ser o de tomar uma posição quanto à sanção, bem porque é impossível um estudo 'neutro', mas sim de 

não explicitá-la”. 
6
 SALGADO, Gisele M. Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. São Paulo: 2008. Tese (Doutorado) 

PUC-SP, p. 38 et seq. 
7
 SANTANA, S. P. Justiça Restaurativa: A reparação como consequência jurídico-penal autônoma do delito. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 184: “É da orientação do Direito Penal por e para o bem jurídico que 

se trata, com as consequências que daí decorrem para a determinação dos limites da criminalização e da 

punibilidade, como, outrossim, para a aceitação de critérios de necessidade e de subsidiariedade da 

intervenção penal, erigida como ultima ratio da política social.” 
8
 BEZERRA, Paulo César Santos. A produção do direito no Brasil: a dissociação entre direito e realidade 

social e o direito de acesso à justiça. Ilhéus: Editus, 2008. 
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Especificamente no campo do sistema punitivo penal e prisional, Zaffaroni comenta 

essa dissonância da realidade quando feita a legislação e também quando aplicada
9
: 

 

Na criminologia de nossos dias, tornou-se comum a descrição da 

operacionalidade real dos sistemas penais em termos que nada têm a ver com 

a forma pela qual os discursos jurídicos-penais supõem que eles atuem. Em 

outros termos, a programação normativa baseia-se em uma “realidade” que 

não existe e o conjunto de órgãos que deveria levar a termo essa 

programação atua de forma completamente diferente. 

 

Contrariando um uso racional da sanção, há uma tendência cada vez maior no uso da 

punição, e de sanções penais, como instrumento do Direito no Estado contemporâneo, 

especialmente o brasileiro. Isto a exemplo de matérias específicas, como agências 

reguladoras, estatutos próprios como estatuto do idoso, da criança e adolescente, ou protetivo 

da mulher, ou em âmbito de legislações mais genéricas, v.g., Direito Penal, Administrativo, 

Ambiental, Tributário. 

Em que pese ser esperado o crescimento da punição pela via da sua especialização 

numa sociedade cada vez mais complexa e com vários ramos a regulamentar, são 

imprescindíveis novas formas de controle e prevenção, além da diminuição de condutas 

punidas com penas de prisão por não serem comprometedoras da convivência social o 

bastante
10

. O que não se vê o Estado realizar. 

O controle social através da ameaça de punição estatal e da pena deverá contar com 

certa aceitação e reconhecimento da norma, pois a imposição de mandamentos repressivos, 

institucionalizados e verticalizados sem margem de comunicação e aceitação levará a 

problemas punitivos graves tratados adiante. 

O estabelecimento de um consenso sobre punições estatais, especialmente as mais 

graves, com informações divulgadas sobre seus fins e, por outro lado, a situação real de sua 

aplicação, bem como resultados de pesquisas demonstrando viabilidade de formas de 

resolução de conflitos traria a tona legitimidade social no tratamento da questão e respectiva 

confiança no direito. 

 

2.1 A SANÇÃO NA TEORIA GERAL DO DIREITO 

 

                                                 
9
 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio 

de Janeiro: Revan, 1991, p. 12. 
10

 ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 15-17. 
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Para Jhering, um papel importante do Estado é a organização da coerção, diz ele: 

“Para realizar seus fins, o Estado limita a natureza: procede pela coação direta ou mecânica, e 

pela coação indireta ou psicológica”
11

. Para este autor a coação é integrante do Direito, pois a 

força existe sem o Direito, mas o contrário não pode ser. 

Reale trata da diferenciação entre sanção e coação, de certa forma, como gênero para 

espécie, uma vez que são múltiplas as sanções que visam manter a observância das normas 

jurídicas, e exemplo de nulidades, ressarcimentos e prêmios. Entretanto, não havendo 

obediência, deve o Estado substituir-se ao indivíduo e praticar os atos a que este estaria 

obrigado, esta é a coação, que é sanção pela via da força de órgãos estatais
12

. 

Quanto ao diálogo a ser estabelecido entre o editor da norma e os receptadores, ele não 

necessita ser de total consenso ou apoio, já que se apresenta a obrigatoriedade da norma pela 

via da autoridade contida nos ditames normativo. Todavia, não se pode conceber um total 

desrespeito à norma, sob pena de descrédito e rompimento de comunicação. Não se fala aqui 

em transgressão pontual à norma, o que, por via da sanção somente reforçar-se-ia sua 

obrigatoriedade, como pontua Ferraz Júnior
13

. 

Isso quer dizer que, por mais que o Estado detenha o poder de sanção e coação, assim 

como o monopólio da força, existem também limites ao seu poder de mando e sua forma de 

condução de condutas. A sanção se mantém melhor integrada à sociedade quando conta com 

comunicação, entendimento e suporte, fortalecendo as relações e legitimando eventual uso da 

força contra as condutas desviantes. 

                                                 
11

 JHERING, Rudolf von. A Evolução do Direito. Lisboa: José Bastos & Cia, 1963, p. 37. 
12

 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 674-675: “Sanção e coação são duas 

noções distintas que estão uma para a outra, de certa forma, como o gênero está para a espécie. São múltiplas 

as sanções, ou seja, as medidas tendentes a assegurar a execução das regras de direito, desde a declaração da 

nulidade de um contrato ao protesto de uma letra de câmbio; desde o ressarcimento de perdas e danos sob 

forma de equivalente indenização até ao afastamento de funções públicas ou privadas; desde a limitação de 

direitos até à outorga de vantagens destinadas a facilitar o cumprimento de preceitos. Ora, tais medidas, que 

podem ser preventivas, repressivas ou premiais, como o diz a Teoria Geral do Direito, podem contar ou não 

com a obediência e a execução espontânea dos obrigados. No primeiro caso tollitur quoestio; no segundo, o 

Poder Público, a serviço do Direito, prossegue em suas exigências, substitui-se ao indivíduo recalcitrante ou 

materialmente impossibilitado de cumprir o devido, obriga-o pela força a praticar certos atos, apreende-lhe 

bens ou priva-o de sua liberdade. Eis aí a coação de que trata o jurista: é a sanção física, ou melhor, a sanção 

enquanto se concretiza pelo recurso à força que lhe empresta um órgão, nos limites e de conformidade com 

os fins do Direito”. 
13

 FERRAZ JÚNIOR, Tércio S. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 67-68: “No 

entanto, embora a relação de autoridade deva manter-se de modo contrafático, isto é, subsiste ainda que o 

endereçado não queira ou não possa adaptar-se, esta posição não pode manter-se de modo obstinado, no 

sentido de que o editor veja apenas e sempre o seu lado da relação. A autoridade tem, assim, de ser 

implementada, tanto no sentido de que possa ser compreendida, o que implica argumentação e discussão, 

como também fortalecida, o que implica argumentos reforçados. A expectativa da autoridade subsiste em 

cada caso, mas não nos permite esperar genericamente de modo contrafático. Isto nos levaria a um 

rompimento da comunicação. Por isso tem de haver, na comunicação normativa, instrumentos discursivos 

capazes de tornar o comportamento desiludidor que, como fato, é incontestável, em algo compreensível e 

integrado na situação”. 
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Percebe-se, outrossim, a necessidade da comunicação no processo normativo e, 

especialmente, sancionatório, estabelecimento de diálogo e relativo consenso. De sorte que, 

cabem, na análise da sanção negativa e positiva, considerações acerca da retórica e 

argumentação estatal, além do seu posicionamento finalístico e valorativo. 

De outra parte, Ferraz Júnior, acreditando na coercitividade de todo discurso 

normativo, critica a posição adotada pelos que adotam a sanção como centro do Direito, haja 

vista que buscam fazer conexões entre normas para que a todas corresponda uma sanção e 

justamente põem a sanção como criadora do Direito. O que leva a conflito com outras normas 

que, embora não jurídicas, impõem sanção, como “ordem de um bandoleiro que ameaça a sua 

vítima”
14

.
 

Para aquele jusfilósofo brasileiro a sanção participa de toda norma, ainda que 

indiretamente referenciada, e mesmo não sendo causalidade genética do Direito. A norma 

indica diretamente a qualidade de estar ou não de acordo com o Direito, legitimando a sanção 

como jurídica. A sanção é a forma para manter autoridade e suspendê-la até o acontecimento 

da situação prescrita, fazendo com que o discurso normativo seja prospectivo e se mantenha 

contrafaticamente.  

Nessa visão, a sanção é de natureza psicossociológica, determinada axiologicamente. 

Ela não deve ser vista como estado de coisas, mas como ameaça de sanção, despertando uma 

expectativa de estar sendo ameaçado, e não propriamente a coação em si
15

. Neste sentido, 

inclui-se a sanção na função linguística de atos perlocucionários, que visam certos efeitos, 

atingimento de fins, no caso, o de ameaça. 

Cabe pontuar que, para o autor em comento, com vistas a não confundir significados 

de suas explanações, a “ameaça de sanção não deve ser confundida com fórmulas premiais, 

através das quais o editor normativo pode motivar um comportamento qualificado como 

indiferente por uma norma permissiva”
16

. Então, mesmo utilizando designação sanção 

positiva como forma de expressar um dos meios de estímulo a condutas, não há nela qualquer 

ameaça de coação. 

O Direito, aos olhos do positivismo, é visto como norma que, por sua vez, tem como 

característica intrínseca a sanção, sendo esta inclusive a norma primária dentro da proposição 

                                                 
14

 FERRAZ JÚNIOR, Tércio S. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 69. 
15

 Ibid., p. 70: “Neste sentido, normas não são discursos indicativos que prevêem uma ocorrência futura 

condicionada - dado tal comportamento ocorrerá uma sanção - mas sim discursos que constituem de per si 

uma ação: imposição de comportamentos como jurídicos (qualificação de um comportamento e 

estabelecimento da relação meta-complementar). A sanção do ângulo lingüístico, é, assim, ameaça de sanção: 

trata-se de um fato lingüístico e não de um fato empírico. As normas, ao estabelecerem uma sanção, são, 

pois, atos de ameaçar e não representação de uma ameaça”. 
16

 Ibid., p. 71. 
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jurídica traçada por Kelsen: Se não-A deve ser B. Pode-se notar que o próprio conceito de 

Direito está afeto à sanção, que no seu sentido amplo contempla também a coação e a 

coercibilidade. De modo que, para o positivismo, em linhas aproximadas, tem-se o Direito 

como ordem de ameaças sancionatórias a condutas indesejadas, visando então obter uma 

conduta social adequada
17

. 

Bobbio também demonstra, numa de suas fases, posteriormente ultrapassada, um 

entendimento estritamente positivista do Direito sem referência a função ou valores no 

Direito, fundado nas normas sancionatórias como exercício de poder
18

: 

 

Dizendo que o Direito é fundado em última instância sobre o poder e 

entendendo por poder o poder coercitivo, quer dizer, o poder de fazer 

respeitar, também recorrendo à força, as normas estabelecidas, não dizemos 

nada de diferente daquilo que temos repetidamente afirmado em relação ao 

Direito como conjunto de regras com eficácia reforçada. 

 

No entanto, autores que fogem do paradigma positivista de Direito como norma 

elaboram outros conceitos de Direito que não atrelados à coerção e à norma exclusivamente. 

Neste grupo podemos incluir Cóssio e Machado Neto, entendendo o Direito como 

conduta em interferência intersubjetiva, na teoria egológica. Nesta concepção, a conduta que é 

interpretada, e não a norma, nas palavras de Machado Neto: “A relação entre norma e conduta 

é, pois, para Cóssio e sua escola, uma relação de conceito a objeto, a norma sendo o conceito 

que pensa a conduta em sua liberdade”
19

. Em explicação conclusiva do tema, Pinto
20

: 

 

Em outras palavras: a norma não é o objeto do pensamento jurídico, mas o 

modo peculiar do raciocínio do jurista e a razão normativa não se relaciona 

com seu objeto (= conduta humana compartida) como algo externo a ele, 

mas como dimensão gnosiológica de uma especial estrutura ôntica: a da 

liberdade humana. 

Ai reside a base para o entendimento do processo de compreensão jurídica 

como o movimento circular da inteligência entre o substrato da conduta 

(aspectos materiais do comportamento perceptíveis aos sentidos) e o seu 

significado, isto é, o valor que a conduta apresenta, em um dado contexto 

sócio-cultural.
 
 

 

Também Reale traz concepção alargada do Direito como fato, valor e norma, em sua 

                                                 
17

 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
18

 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Universidade de Brasília, 1995, p. 66. 
19

 MACHADO NETO, Antônio Luís. O Problema da Ciência do Direito. Salvador: Progresso, 1958, p. 138. 
20

 PINTO, Marília M. M. O Pensamento Filosófico de A. L. Machado Neto e a Nova Hermenêutica Jurídica. 

Revista da Faculdade de Direito da UFBA, Salvador, v.37 , p. 69-91, 1997/1998, p. 80. 
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teoria tridimensional, sendo para ele a sanção uma possibilidade, mas não uma certeza
21

. Até 

mesmo porque o Direito não é somente norma e fato, mas também valor. De modo que, o 

Direito não é visto apenas da perspectiva da norma e da sanção, mas também numa 

perspectiva axiológica, in litteris: "A norma envolve o fato e, por envolvê-lo, valora-o, mede-

o em seu significado, baliza-o em suas conseqüências, tutela o seu conteúdo, realizando uma 

mediação entre o valor e o fato”
22

. 

Insta pontuar que a doutrina não é unânime quanto ao uso da sanção em todas as 

normas nem que ela é imprescindível no Direito. No entanto, nestes pontos ficamos com a 

maioria que entende não ser a sanção elemento necessário a todas as normas, porém sim ao 

ordenamento jurídico como um todo. De fato, parece que a corrente não coativista do Direito 

é pouco aceita, até pela ampla utilização da sanção e sua imprescindibilidade nos sistemas 

normativos em concreto
23

. 

 

2.2 SANÇÃO E VALOR 

 

A sanção no Direito nem sempre é vista de forma valorada. Por vezes, como numa 

lógica formal, é vista a sanção como mero instrumento do Direito a ser utilizada de forma 

instrumental e sem visualização axiológica de seu uso. Dessa forma, para não perder de vista 

que o sistema jurídico comporta apreciação de valores e não lógica formal apenas, como 

pontuado por Cóssio, faz-se válida análise de axiologia e ontologia presentes na sanção 

jurídica. 

Ross, para além da teoria kelseniana, demonstra relação do Direito com o poder 

através da política, daí seu célebre entendimento que o poder não está por trás do Direito, mas 

sim opera através dele. Na mesma obra o autor ressalta ideologia presente no Direito como 

condicionante do exercício da força estatal
24

. 

Nesse raciocínio, o uso progressivo da sanção, seu uso de forma consensual, ou da 

                                                 
21

 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 262: "Quantas e quantas violações da lei 

jurídica não são perpetradas sem conseqüências! Não nos referimos só aos crimes impunes por ignorados, 

mas às lesões jurídicas que se verificam no plano do Direito Civil ou do Direito Comercial, e que passam, 

muitas vezes desapercebidas ou sem qualquer emenda ou sanção". 
22

 Ibid., p. 262. 
23

 SALGADO, Gisele M. Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. São Paulo: 2008. Tese (Doutorado) 

PUC-SP, p. 39. 
24

 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Bauru: Edipro, 2000, p. 84: “O poder político ou poder do Estado é o poder 

exercido mediante a técnica do Direito ou, em outras palavras, mediante o aparato do Estado, que é um 

aparato para o exercício da força. Mas a função desse aparato está, como vimos, condicionada por fatores 

ideológicos, a consciência jurídica formal. [...] Todo poder político é competência jurídica. Não existe poder 

'nu', independente do Direito e de sua base.” 
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sanção positiva demonstra uma maior consideração pela integração das pessoas ao Direito e 

não somente imposição pura e simples de poder e ideologia pela força. O que não resolve 

questão democrática de conteúdo, mas inicia considerações de ordem valorativa e se torna 

menos incisiva ao estabelecer forma mais consensual no uso da sanção. 

Hart, por sua vez, não entende que o Direito gira em torno da coerção e visa apenas a 

sua justificação, contrariando Dworkin, onde analisa que: “De facto, penso que é totalmente 

despiciendo procurar qualquer finalidade mais específica que o direito, enquanto tal, sirva, 

para além de fornecer orientações à conduta humana e padrões de crítica de tal conduta.”
25

. 

Posiciona-se aquele autor no sentido de admitir valores em sua teoria, afirmando que: 

“Em primeiro lugar, como já deixei afirmado, a minha teoria não é uma teoria meramente 

factual do positivismo, uma vez que, entre os critérios do direito, admite valores, e não apenas 

meros factos.”
26

. Um uso racional da sanção encaixa-se, então, na teoria de Hart, quando, 

além de admitir valores no Direito, encara-o como forma de orientar condutas humanas. E, 

para nós, é possível haver orientação de conduta humana com menos uso da coerção e 

resultado satisfatório quando comparado ao seu uso mais intensivo, tanto melhor. 

Acrescentamos que a diferenciação entre formas e graus da sanção, a exemplo da 

positiva e negativa também envolve valoração, de forma que a sanção teria dupla valoração, 

ao menos. A primeira dá-se, inicialmente, quando se escolhe o comportamento a incentivar, 

reprimir ou obrigar; a segunda seria a escolha da gradação da sanção, seu uso consensual, se 

possível, e a escolha entre sanção negativa ou positiva, quando viável, já que a sanção 

positiva, por seu modo de ação premial, estimulando condutas, não terá aplicação em muitos 

casos em que apenas se pode agir repressivamente. 

Nesta escolha da sanção cabe lembrar as ideias de socialização de Bobbio e de 

persuasão e educação em Hobbes, para também avaliar outros fatores sociais e ideológicos de 

fazer valer o comportamento tido como adequado. Em Hobbes
27

, importante a ideia de que a 

coação via força física não é sozinha o sustentáculo do soberano. Deve haver também poder 

de convencimento através da linguagem, ou seja, a persuasão e a educação. 

Acertada também, a nosso ver, a ideia de Bobbio
28

 de que transformações no Estado 

levam a novas concepções no Direito, como a evolução do Estado até o Estado do bem-estar 

social e democrático de direito, no que ocorreram também evoluções na postura sancionadora, 
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 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 310. 
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 Ibid., p. 310. 
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 HOBBES, Thomas. Leviatã ou a matéria forma e Poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: Nova 

Cultural, 1999. 
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 SALGADO, Gisele M. Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. São Paulo: 2008. Tese (Doutorado) 

PUC-SP, p. 130 et seq. 
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com evolução de punições do âmbito Penal para o Civil. Entretanto, sabe aquele jusfilósofo 

também das limitações atuais da sanção positiva: “longe de mim a ideia de inverter a tese 

tradicional, sustentando que as sanções positivas são tão importantes quanto as negativas”
29

. 

Importante contraponto sobre sistema punitivo estatal é demonstrado por Foucault, 

uma vez que o vê como forma de poder e disciplina do corpo social. Para ele “o ponto ideal 

da penalidade hoje seria a disciplina infinita”
30

, assim como no antigo regime seria o 

retalhamento infinito do corpo do regicida.  

Assim, Foucault crê, após estudo histórico, que a disciplina com busca de utilidade e 

obediência dos corpos, controle de atividades e, assim, o sonho de sociedade perfeita, não 

tinha como referência fundamental o estado de natureza “mas engrenagens de uma máquina, 

não ao contrato primitivo, mas às coerções permanentes, não aos direitos fundamentais, mas 

aos treinamentos indefinidamentes progressivos, não à vontade geral, mas à docilidade 

automática”
31

. 

O autor aduz
32

 que a democracia é resultado do refino do poder, de sua adaptação. Pois 

não era mais necessário nem possível poder tão pesado, visível, brutal e dispendioso. Com 

isso, o poder adaptou-se para representantes das classes e sistema de educação agiu sobre 

todos, inclusive burguesia, para elaborar seu tipo de indivíduo. Para liberalismo burguês, 

micropoderes foram instalados, organizando corpos e comportamentos. E assim, disciplina é 

avesso da democracia. 

Tais observações de Foucault são um alerta para desavisados e estudiosos da 

legalidade estrita, assim como o aviso de Ross que poder age através do direito. Ao ignorar as 

finalidades e valores ínsitos às sanções, bem como suas modalidades, chancela-se qualquer 

tipo de coerção que queira se impor. 

Mesmo Radbruch, que, segundo Schmidt
33

, pregava respeito incondicional à lei antes 

da 2ª Guerra Mundial, trata de considerar em ensaio posterior que há mais considerações a se 

tomar que apenas direito posto. Defende, então, que há leis que não são direito e direito que 

está por cima das leis, mantém-se a favor da segurança jurídica, mas admite que este não é 

único valor do ordenamento jurídico, e em casos manifestamente injustos, quando se 

abandona igualdade, crê não haver direito mesmo nas leis
34

. 

Não é aceitável, numa sociedade que está sob forma de Estado Constitucional 
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Democrático de Direito, e tem Constituição que consagra princípios democráticos, poder do 

povo, direitos fundamentais e sociedade igualitária e justa, que sanção e coerção sejam 

utilizadas para oprimir população ou a bel-prazer do legislador. Tanto que, para Bitencourt os 

conceitos de Estado e de pena estão intimamente relacionados: “Convém registrar que a uma 

concepção de Estado corresponde a uma de pena, e a esta, uma de culpabilidade”
35

. 

Pelo contrário, percebe-se e faz-se fundamental o desenvolvimento constante do 

controle social do poder do Estado e não mais somente o controle social pelo poder do Estado. 

O que pode ser algo mais paulatino, mas que é perceptível, como, por vezes, os agentes 

estatais são criticados e fiscalizados mesmo em situações complexas, em que, mesmo agindo 

por vontade e fim corretos, acabam por ferir algum princípio ou direito individual. 

Todavia, há de se admitir que ainda é muito pequeno o controle social do poder do 

Estado, e que esse controle também deve ocorrer por ele próprio, a exemplo do judiciário e 

das instâncias de controle e fiscalização, sob pena de figurarem somente como adereços 

decorativos. De todo modo, o Estado deve utilizar-se do direito e da sanção para cumprir seu 

mister de pacificação social, já que, como pode ser visto em Bezerra
36

: 

 
Nenhuma sociedade poderia subsistir se se omitisse diante do choque de 

forças sociais e do conflito de interesses que se verificam constantemente em 

seu interior. Não haveria vida coletiva se permitisse que cada indivíduo 

procedesse de acordo com seus impulsos e desejos pessoais sem respeitar os 

interesses dos demais. 

 

Nessa utilização, entretanto, nem o legislativo nem executivo estão livres para agir de 

forma arbitrária e em confronto com Constituição e seus princípios e regras, especialmente 

direitos fundamentais e considerações à pessoa. Ainda em sua margem de atuação, deve se 

pautar em integração do indivíduo ao ordenamento com considerações valorativas e que 

visem justiça efetiva e não apenas formal. 

Na sanção, em que são demonstrados os aparatos coercitivos do Estado e sua coação 

efetiva no caso da sanção negativa, deve-se pesar a técnica a ser utilizada para conseguir 

comportamentos pretendidos, buscando-se evitar destinar caro, importante e robusto aparato 

estatal para reprimir condutas que de outro modo pudessem ser direcionadas.  

Até para que não sejam utilizados recursos indistintamente e falte efetividade ao 

controle das condutas mais perniciosas e difíceis de serem guiadas. 
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Noutra visão, também a sanção, e, por consequência última, a força física, não deve 

ser utilizada em casos que a priori tenham soluções mais modestas, interferindo assim no 

mínimo dos direitos fundamentais, como propugnam doutrinadores de escol, numa valoração 

robusta e acertada de proteção destes direitos. 

 

2.3 O USO CONSENSUAL DAS SANÇÕES NEGATIVAS E O REVERSO DA PUNIÇÃO: 

A SANÇÃO POSITIVA 

 

Relativamente ao vocábulo sanção, muitos autores o têm por sinônimo de sanção 

negativa ou punição, o que está corriqueiramente estabelecido. 

No entanto, ao tratar-se de sanção positiva, o sentido comum da sanção é invertido, o 

que não parece questão mais relevante que estilo desde que entendamos os pressupostos e 

consequências de cada tipo de sanção. De modo que, a sanção positiva inverte a lógica da 

punição e se aproxima apenas no objetivo de conduzir condutas ou, como chamado alhures, 

direcionar comportamentos. 

Assim é que, como tratado, a sanção positiva dá prêmios, incentivos e facilidades ao 

aderir-se a conduta desejada. Destarte, temos um contraponto à sanção negativa, que, pesados 

os casos de sua utilização, pode ser alternativa para novos rumos de substituição da utilização 

de castigos a posteriori por incentivos a priori. 

Já o uso consensual de sanções negativas é forma de resolver conflitos onde se busca a 

sua composição entre as partes. De forma não impositiva nem verticalizada, sem necessidade 

de atuação de Estado de forma decisória, estão as formas consensuais da arbitragem, 

negociação e mediação, mais condizentes com realidade social e mais satisfatórias para as 

partes envolvidas, como trazido por Bezerra
37

. Para ele, tais formas ainda atendem à produção 

estatal e não estatal do direito. 

Os conflitos chegam a um termo por via resolutiva, e não no modelo estatal decisório e 

expropriativo do conflito entre as partes e do direito da vítima, buscando o consenso entre as 

partes e a satisfação de ambas. O que favorece uma ética na produção do direito
38

, pois 

importa a responsabilização dos interessados na decisão e, no âmbito penal, exclui antiga 

forma de etização que expropriou bem jurídico e ocasionou consequente exclusão da vítima 
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do modelo penal, que tinha que sacrificar seus direitos em favor de suposto “magistério 

ético”
39

. 

Como exemplo, na seara criminal, encontra-se a Justiça Restaurativa, que pode atuar 

via mediadores ou conciliadores, reduzindo ou anulando fatores de deslegitimação, 

principalmente quando seu uso é mais consensual e com mínima intromissão estatal, como 

será visto adiante.  

A sanção na Justiça Restaurativa torna-se, assim, consensual, e cumprir-se-á na 

prestação acordada, o que ocasiona substituição do modelo coercitivo da sanção e evita uso do 

pesado, pouco eficaz e distorcivo aparelho estatal. Mesmo porque, o Estado gasta bastante 

para punir, com oportunização de ampla defesa, produção de provas, estrutura voltada à 

punição, funcionários, etc. No que uma análise econômica da substituição de uso da sanção 

negativa pela positiva e por formas consensuais, onde for viável, importaria interessantes 

argumentos para a escolha consciente do uso da sanção. 

No âmbito das sanções negativas, mais especificamente da punição estatal que visa 

reprimir condutas utilizando de estabelecimento de um mal ao indivíduo sancionado, ao 

invadir bem da vida que lhe está afeto, como punições econômicas, restritivas de direitos, 

privativas de liberdade, etc., vemos que muito do seu esforço resta infrutífero. 

É de se notar a falta de eficácia de tais reprimendas tanto porque as taxas de 

criminalidade dificilmente cedam por estabelecimento de sanções penais ou porque nem 

sempre se respeitam condutas administrativamente puníveis, salvo quando considerem 

realidade a que são aplicadas e importem quaisquer dos tipos em fiscalização assídua e 

certeza da punição. De forma que muitos autores comentam o exemplo da falência das penas 

de prisão, tanto em eficácia ou efetividade quanto nos mais diversos aspectos. 

Assim, são duras as críticas à pena de prisão e tentativas de ressocialização e à 

realidade punitiva averiguada histórica e hodiernamente, uma vez que tem problemas 

estruturais, e não apenas conjunturais, como a “seletividade, reprodução da violência, a 

criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a 

concentração de poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou 

comunitárias”
40

. 

Por isso, deve ser buscada menor utilização do Direito Penal, formas graduais de 

sanção e minimalização da atuação punitiva estatal, pois apesar de as estruturas de poder 
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serem inevitáveis na sociedade, posto que incrustadas de forma microestrutural
41

, onde cada 

relação, seja ela trabalhista, familiar, acadêmica, penal, etc., contém estrutura de poder, os 

problemas relacionados na punição não necessitam ser tão grandes e generalizados, além de 

irem contra Estado de Direito (leia-se Estado Constitucional Democrático de Direito). 

Deste ângulo, pode-se dar maior valor ainda às sanções consensuais e positivas, que 

não geram o tipo de problema que geram as sanções negativas impositivas, em que pesem 

suas distinções de aplicações, mormente em casos mais graves do Direito Penal. 

Em tempo de transformações, onde dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais aportam novo sentido ao Direito trazendo-lhe indicativo de valor para 

complementar sua estrutura formal e instrumentalização, bem a calhar a mudança de enfoque 

na sanção negativa para a positiva, do homem mau para o homem inerte, respectivamente, no 

dizer de Bobbio
42

: 

 

A concepção tradicional do Direito como ordenamento coativo funda-se 

sobre o pressuposto do homem mau, cujas tendências anti-sociais devem, 

exatamente, ser controladas. Podemos dizer que a consideração do Direito 

como ordenamento diretivo parte do pressuposto do homem inerte, passivo, 

indiferente, o qual deve ser estimulado, provocado, solicitado.
 
 

 

Opera-se mudança na forma de exercer o controle social e o dirigismo da conduta 

humana, papel do Estado de repressor para promotor de ações de afirmação de boas condutas. 

Para Bobbio o tema das sanções premiais já havia sido levantado por Bentham e Hobbes, 

além de Jhering e Kelsen
43

. Entretanto, Bobbio dará mais atenção ao tema por crer relegado a 

tema de menor importância por juristas. 

Kelsen já previa a sanção negativa e a positiva, porém relatava a importância muito 

maior da penalização que da premiação, como citado. Ocorre que, como a valoração e a 

ideologia não fazem parte de uma Teoria Pura do Direito, o assunto não prosperou em suas 

análises. 

Como grande estudioso e incentivador da sanção positiva, Bobbio comenta que a 

sanção positiva é mesmo o oposto da negativa, como reação a ação boa, e não má. 

Restituindo, assim, bem ao bem e não mal ao mal, como no caso da sanção negativa
44

. 
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Neste passo, ele nota que, se de uma lado a sanção negativa visa tornar a conduta 

difícil, desvantajosa ou impossível, por outro, na sanção premial, o fim será de tornar a 

conduta fácil, vantajosa, necessária, desejada. O papel educativo do Direito ressalta-se com a 

sanção positiva que representa tipo direto de direcionamento social. Seu uso não é possível 

para qualquer comportamento, sendo mais visto no âmbito econômico, o que não impede sua 

utilização mais costumeira noutros âmbitos. 

De fato, este tipo de sanção, em conjunto com as consensuais, não tem a mesma carga 

repressiva do que a sanção negativa, que pode vir a estabelecer punições severíssimas como a 

restrição de liberdade em local insalubre e sem a menor segurança da incolumidade física. No 

entanto, a sanção positiva não é sucedânea da negativa em todos os casos, mas apenas mais 

uma forma justa, útil e, quem sabe, eficaz de direcionamento social para atingimento dos fins 

desejados pela sociedade através do legislador. 

Como formas de direção social, Bobbio pensa na sanção e na socialização, numa 

relação de expansão ou diminuição do uso da coação, no que ainda podemos adicionar o uso 

da sanção consensual e a positiva como formas também de diminuição da coação, dentro da 

própria estrutura normativa, assim
45

: 

 

Socialização e controle dos comportamentos são os dois meios alternativos e 

que, onde se amplia o primeiro, tende-se a restringir o segundo. Do ponto de 

vista de uma análise funcional, isto significa que o aumento dos meios de 

socialização e de condicionamento psicológico - e de sua eficácia - avança 

em prejuízo da função tradicionalmente exercida pelos meios de coação.  

 

Importante notar, desta feita, a importância dada a formas de condicionamento social 

que não a penalização, inclusive para a diminuição de custos estatais com a imposição de 

sanções negativas que muitas vezes são exorbitantes, penalizando toda a sociedade por 

consumir recursos que poderiam ser utilizado em prol dela mesmo. 

Outro ponto importante é a não interferência estatal direta na esfera individual de 

forma coativa nas sanções positivas, estimulando, à primeira vista, a liberdade de cada um em 

suas ações e a educação coletiva através dos incentivos dados. Salgado, então, cita 

entendimento de Bobbio em seu trabalho: “Na mesma linha, entende que uma sociedade que 

só se utiliza de sanções negativas é menos desenvolvida ou avançada que outra que prevê 
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sanções positivas”
46

, disto resulta a expressão “sociedades tecnicamente avançadas” utilizada 

por Bobbio. 

Com utilização de sanção consensual e positiva aponta-se, então, para uma diminuição 

da coerção estatal e menor uso da força pelo Estado, o que diminui a coercitividade do 

Direito, fato de consequências positivamente valoradas. Até porque não se diminuiu o 

controle ou direcionamento do Estado, mas sim a forma de utilização é que variou, trazendo 

mais direcionamento e menos coação. 

No que aqui discordamos de posicionamento de Salgado
47

, em sua tese, quando afirma 

que não há diferença no caráter da coação se a sanção é positiva ou negativa, apenas uma 

mudança em sua forma. Até porque, mesmo a utilização de sanções negativas, a serem postas 

de forma consensual, ocasiona modificação no caráter da coação. 

Mas concordamos quanto ao restante, que o incentivo não deixa de ser controle social, 

ligado também ao poder, mas que há mais ganho em ser direcionado do que coagido ou 

reprimido. 

Em que pese serem as análises discursivas aqui expostas um pouco diferentes da 

apresentada pela estudiosa da obra de Bobbio, a ideia fundamental de que há ganho à 

sociedade se mantém, além de nos parecer ser correta a análise da passagem da força ao 

poder, o que não desqualifica a utilização da sanção positiva de nenhum modo. 

Isto porque, o Estado como detentor de poder emanado pela própria sociedade não está 

axiologicamente tão limitado no uso do poder da perspectiva quantitativa quanto do aspecto 

qualitativo. O poder deve (e não pode) ser visto como dever, conceito este bem trabalhado no 

Direito Administrativo
48

, numa análise muito mais axiológica do Estado Democrático de 

Direito que puramente dogmática. Dever estatal para poder agir de maneira a melhor atender 

aos anseios e necessidades da sociedade detentora do Poder. 
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Com base nisto, não há falar em rubor do Estado em manifestar o poder, mas sim, o 

dever em utilizá-lo de forma a realizar o avanço social valorado de forma positiva. Desta 

forma, falar em utilização do poder consentânea com respeito à pessoa, mínima intrusão nos 

direitos fundamentais, ocasionando segurança jurídica, é forma de valorar o uso da sanção 

positiva sem precisar adentrar na dogmática jurídica para fazer essa análise. 

Em que pese a positivação no ordenamento jurídico, em especial o constitucional, de 

valores sensíveis ao mundo ontológico e axiológico do homem, ao se falar em dignidade da 

pessoa, direito à vida, intimidade, democracia, estamos tratando de valoração que existe de 

forma autônoma aos ordenamentos jurídicos. Valoração esta que mudará conforme a análise 

empírico-dialética que se fizer, método adotado por Cóssio para tal estudo
49

. 

Isto posto, a técnica de direção social via sanção consensual ou premial demonstra um 

maior grau de evolução social consentâneo com a valoração atualmente levada em 

consideração, tais como principiologia no Direito, no que diz respeito a direitos fundamentais, 

teorias do discurso, democratização e consensualismo na racionalidade jurídica. 

Nesses aspectos, a sanção consensual e a positiva não só têm maior abertura, como 

circulam tranquilamente na razão consensual, trabalhada por Habermas e na compreensão da 

norma positiva para Machado Neto
50

, numa perspectiva egológica, como um instantâneo do 

entendimento societário daquele momento, entendimentos peculiarmente aproximados em 

análise de Pinto
51

. 

Uma vez que sanção positiva é possibilidade de certo acordo fundado no incentivo à 

adesão, ela encaixa-se no âmbito dos conceitos trazidos, isto para não falar da sanção 

estabelecida de forma consensual, onde o acordo e comunicação são indispensáveis.  

Não queremos dizer que, no caso da sanção positiva, seja acordo completamente 

consensual, porém é o que mais se aproxima dele na dogmática jurídica como norma 

plasmada no ordenamento, devendo sim haver momento anterior - legislativo - de construção 
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da norma onde se debateu ai sim de forma quanto mais dialógica e aberta à sociedade melhor. 

 De forma que, mesmo acreditando ser a sanção positiva instrumento de coação, 

porém de forma diferente da habitual, Salgado vê ainda algumas peculiaridades mais 

favoráveis à sanção positiva, como ser esta instrumento de direção social do indivíduo para o 

Estado, e não somente o inverso, como nas sanções negativas.  

Assim, a sanção premial está afeta também à conquista de direitos e estabelecimento 

de garantias, o que “não retira a possibilidade da sanção positiva advir de uma força de 

pressão”
52

. A sanção consensual e a positiva demandam forma mais participativa de 

sociedade, de negociação entre sociedade civil, Estado e instituições. Incentivam-se 

discussões sobre direito e política, mesmo que através de interesses inicialmente egoísticos, 

mas que gera relevância social, na medida em que o estímulo das participações individuais ou 

setoriais propicia comunicação e argumentação das políticas públicas, sobrelevando a 

democracia e bom nível da legislação. 

Outrossim, quer na visão de Bobbio ou de Habermas, vislumbra-se maior importância 

e participação do sujeito destinatário da norma, quando da sua elaboração, o que é alcançado 

com a utilização da sanção positiva e da consensual. Considerando a função promocional do 

Direito, restando viável o alcance da sanção positiva com resultados próximos ao da 

utilização da sanção negativa, repressiva, são visíveis os ganhos qualitativos, teleológicos e 

axiológicos do uso da forma positiva nas áreas que o Direito vise tutelar. 

Ademais, ultrapassando a sanção positiva, a sanção mesmo negativa aplicada de modo 

consensual como na Justiça Restaurativa apresenta ganhos axiológicos e teleológicos 

aproximados e pode alcançar condutas quando o direito já foi violado, mas com muitas 

vantagens em face da sanção negativa imposta verticalmente pelo Estado, sem resolução de 

conflitos, mas apenas decisão onde não se consideram vontade das partes.  

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sanção é um dos instrumentos de maior importância e atuação no Direito, sendo 

estudada tanto na Teoria Geral do Direito quanto em seus ramos, com profundidade e atenção, 

de forma que o seu papel promocional e consensual apenas agrega mais uma via na busca da 

direção social, sem pretensão de abarcar todas as situações a serem sancionadas pelo Estado. 
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No amplo horizonte do pós-positivismo e das discussões fecundas sobre valores na 

sociedade contemporânea, a sanção positiva e as formas consensuais de sanção, a exemplo da 

Justiça Restaurativa, têm seu merecimento ao lado das sanções negativas impositivas, por 

mais que, no atual estágio social, estas últimas sejam maioria. 

No entanto, deve-se levar em consideração o rápido desenvolvimento econômico e 

social atuais como processo de inclusão dos cidadãos e, consequentemente, de oportunidade 

para o Direito buscar a promoção de condutas e de valores, inserindo o indivíduo no contexto 

desejado, pelo estímulo a condutas socialmente adequadas. 

Em excerto significativo da participação do sujeito receptor da norma, além de 

demonstrativo da importância dos valores de liberdade e consenso, Habermas aponta que o 

direito moderno se funda em normas positivas e impositivas para garantir a liberdade. A tais 

normas, tradicionalmente asseguradas através de ameaça de sanção (negativa) pelo Estado, 

vêm associadas pretensão de legitimidade, uma vez que se espera que elas possam 

salvaguardar simetricamente a autonomia de todos os sujeitos de direito: 

 

Tal expectativa de legitimidade acompanha os passos concretos da criação e 

da imposição do direito [...] Noutras palavras, o direito moderno revela a 

seus destinatários uma dupla face: eles podem tomar as normas do direito 

como simples ordens que limitam faticamente o campo de ação de um 

sujeito, as quais ele tenta fugir estrategicamente, calculando as 

consequências que podem resultar de uma infração da regra; ou assumir um 

enfoque performativo, considerando essas mesmas normas como 

mandamentos válidos aos quais se obedece "por respeito à lei". Uma norma 

jurídica passa a ser válida, quando o Estado consegue garantir: a) que a 

maioria das pessoas obedeça às normas, mesmo que isso implique o 

emprego de sanções; b) que se criem pressupostos institucionais para o 

surgimento legítimo da norma, para que ela também possa ser seguida a 

qualquer momento por respeito à lei. Onde se fundamenta a legitimidade de 

regras que podem ser modificadas a qualquer momento pelo legislador 

político?
 53

 

 

Ideias particularmente ligadas a uma integração do indivíduo ao ordenamento, com 

aceitação das normas e posicionamento conforme o Direito, sem a necessidade de imposição 

forçada de normas modificáveis pelo legislador, que minaria sua legitimidade, forçando a uma 

intrusão nos direitos da pessoa, se utilizada uma sanção negativa.  

Pelo aspecto positivo, então, a sanção aqui proposta incentivaria aquela integração e 

pacificação social por via de adesão ao ordenamento, sem necessidade, ao menos imediata, de 

intrusão em direitos e uso da coação. Ficando tais instrumentos para uso em última hipótese. 
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A sanção premial ou positiva, bem como a consensual, cumpre o papel, no contexto 

apresentado, de ser ao menos: 1- incentivadora da adesão à conduta querida (papel da sanção); 

2- fortificadora de ideais de construção, de integração e premial, ideias construtivas e 

ideologicamente positivas, ao invés de penalizadoras; 3- não invasiva de direitos 

fundamentais; 4- uma mostra de papel axiológico da sanção e da norma no Direito; 5- papel 

de consensualidade na comunidade. 

No mais, cabe à sociedade e Estado, por meio da política, ou mesmo interpretação 

jurídica, buscarem efetivar a sanção positiva e a consensual nos âmbitos em que for possível 

ou até necessária sua utilização. 
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CAPÍTULO II 

 

 

3 DISCURSO JURÍDICO E PÓS-POSITIVISMO 

 

 

No Direito, diferentemente de outras ciências, a solução de um caso jurídico não está 

no ordenamento jurídico apenas. Conquanto haja ciências que podem derivar respostas de 

seus axiomas ou proposições, ou induzí-las e testá-las, no Direito esse procedimento se 

mostra incompleto, quando aplicável. 

Inicialmente, sobre teorias do discurso jurídico, citamos Amando Júnior: “Normas e 

textos jurídicos são categorias vinculadas a um único gênero: os discursos jurídicos. São 

através dos discursos que os conflitos de valores subjacentes aos litígios concretos do direito 

são resolvidos”
54

. Na ideia do citado autor, os significados jurídicos são determinados pelos 

valores constantes da própria estrutura do sistema. 

O discurso jurídico está ligado à compreensão, argumentação e interpretação dos fatos 

e normas à luz de valoração e fenômenos sociais. 

Demonstrando muito da exclusão do aprofundamento no discurso jurídico até retorno 

dos estudos em época recente por Viehweg, Esser e Perelman, vem Santos ressaltar sua 

importância. Para ele, em sua crítica a esta marginalização do discurso, tanto para sociologia 

positivista quanto marxista o “discurso jurídico é uma área marginal ao estudo das estruturas 

de poder e do controle social na sociedade contemporânea e como tal pode ser deixada ao 

domínio da especulação filosófica”
55

. 

Tratando-se do discurso jurídico de interpretação das normas e sua adequação com 

sistema jurídico posto, o atual entendimento leva em consideração princípios, valores, retórica 
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e também direitos fundamentais, ultrapassando-se mera lógica jurídica formal e resposta 

verdadeira, assim, Bahia assevera que
56

: 

 

Estudos de autores como Heidegger, Viehweg, Perelman e Alexy trazem à 

tona a figura da tópica e da retórica, eliminando qualquer possibilidade de 

construção sistemática da solução jurídica por métodos de natureza 

cartesiano-dedutiva […] 

Foi também afastada a possibilidade de que as normas possuam um sistema 

próximo à verdade. A tópica trabalha com o verossímel, não com o 

verdadeiro. E o verossímel é estabelecido a partir do consenso estabelecido 

em uma discussão, tido como representativo do senso comum de justiça que 

importa afirmar. 

 

A partir do pós-positivismo, que Barroso situa após a Segunda Guerra Mundial, 

aproximadamente, há consagração da efetividade das Constituições e novos desenvolvimentos 

teóricos aportando contribuições da doutrina para superar positivismo, tais como ideias de 

justiça, igualdade material, direitos fundamentais, relação entre valores, princípios e regras, e 

aspectos da nova hermenêutica
57

. 

Dever-se-á utilizar de racionalidade acerca do caso para demonstrar razões que 

sustentam opinião defendida. No que se trata de “processo racional e discursivo de 

demonstração de correção e justiça da solução proposta”
58

. De forma que, citam-se os 

seguintes aspectos como elementos fundamentais: - linguagem ; -premissas do ponto de 

partida; - e as regras norteadoras da passagem das premissas à conclusão. 

Habermas por sua vez propõe construção do Direito com nexo em racionalidade 

comunicativa, incluindo democracia e agir comunicativo. O Direito mantém característica da 

coerção, mas também da autolegislação, onde terá função precípua de realizar integração 

social, pois se deve entender as normas feitas através de participação democrática e consenso 

no agir comunicativo. A título explicativo invocamos Pinto
59

: 

 

Habermas chama a atenção para o caráter solipsista do Hércules dworkiano, 

contrapondo ao estilo monológico da teoria do direito de Dworkin uma 

concepção dialógica do conhecimento jurídico, fundada numa teoria da 

discussão, sob cuja ótica a organização de procedimentos sociais é a base de 

uma razão consensual, intersubjetiva e formada a partir do mundo vivido 

(lebenswelt) dentro do qual os sujeitos elaboram tanto suas crenças e valores 
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quanto os argumentos com que buscam justificá-lo. 

 

Assim, Habermas irá focar a dialógica do conhecimento jurídico, em contraponto à 

monológica teoria do Direito de Dworkin, baseado em discussão e razão consensual pela 

organização de procedimentos sociais. 

Tratando da legitimação argumentativa, Perelman
60

 traça as diferenças entre a 

demonstração, derivada de lógica formal, da argumentação, que busca a adesão dos ouvintes 

(auditório particular) e da coletividade das pessoas (auditório universal). De forma que, a 

demonstração é a passagem de premissas a uma conclusão. 

Entretanto, na argumentação o caminho é mais complexo e não há forma predefinida 

para chegar ao fim pretendido: a persuasão e convencimento
61

. Tratar-se-á de trazer 

argumentos (topos para Viehweg) como normas, fatos, estudos, opiniões, consequências de 

determinados fatos sociais, etc., como forma de fundamentar uma tese principal sustentada na 

qual se busca a aceitação de grupo de pessoas restrito ou amplo. 

Quanto mais amplo for o auditório, tendendo a ser universal, mais será a legitimidade 

do consenso acerca de determinada questão
62

, uma vez que todos os seres humanos são 

racionais e que podem contestar quaisquer argumentos, premissas, conclusões, e passagens 

das premissas a conclusões. Então, o discurso entre falante e ouvinte diretamente encerra cada 

ponto posto em debate com consenso entre as partes, tomando-se o acordo como prova 

suficiente da questão, uma vez que do diálogo resulta confrontação rigorosa do pensamento 

do ouvinte com orador
63

. 
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Na visão de Alexy
64

, o discurso não é procedimento arbitrário porque é racional, 

através de processo de tomada de decisão em que são considerados todos os argumentos das 

partes e feitas considerações com base neles, seguindo-se regras do discurso jurídico que é 

caso especial do discurso racional prático. 

Tais regras é que garantirão a racionalidade do discurso, justificação interna e externa. 

O correto é sempre provisório. O discurso busca alcançar consenso, a “verdade” 

(verossimilhança) o é pela aceitação dos demais, e não pelo seu caráter último e imutável. 

Isto ocorre pelo uso da razão prática racional, que não admite verdades definitivas
65

. 

Quem quer verdades tem que abandonar a razão, e.g., o discurso religioso. Quem usa razão 

deve abandonar verdades. 

Neste sentido, Perelman crê que o sentido da argumentação é de “provocar ou 

aumentar adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento”
66

. Assim, não 

haveria no Direito resposta correta a priori, ou tese válida que não seja fruto da argumentação 

e do consenso e não da demonstração de uma tese apenas
67

. 

Insta pontuar que no paradigma de uma teoria da justiça para Rawls, falando-se de 

construção de uma justiça advinda do Contrato Social, onde todos restringem uma parte da 

liberdade para vida em coletividade, baseada em Locke, Rousseau e Kant, a ideia norteadora é 

de que são os princípios da justiça, numa estrutura social básica, que serão objetos de 

consenso original entre os pactuantes do contrato Social.  

Nas palavras do autor: “São esses princípios que pessoas livres e racionais 

preocupadas em promover seus próprios interesses, aceitariam numa posição inicial de 

igualdade como definidores dos termos fundamentais de sua associação”
68

. 

Tal posição se parece bastante com regras do discurso racional quando tratam da 

reflexividade, reflexividade geral e generalização. Haja vista que no discurso racional prático, 

ao se propor argumento, este deve seguir a análise de aceitação do mesmo para o falante e 

para todos nas mesmas condições, e ao se distinguir uma pessoa das outras se deve justificar. 

No que refere a Habermas, verdade é acordo entre todas as pessoas. Verdade não vem 

dos fatos, mas da aceitação desses fatos. A democracia deve garantir procedimentos para a 

busca da participação das pessoas no Direito e no Estado, além de submeter estes 
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procedimentos à racionalidade
69

. 

Para ele, a fonte da legitimação do Estado Democrático vem da “estrutura discursiva 

de uma formação da opinião e da vontade, a qual preenche sua função social e integradora 

graças à expectativa de uma qualidade racional dos resultados”
70

. O Direito não pode 

renunciar à argumentação para chegar a decisões mais acertadas, muito menos abrir mão do 

discurso jurídico de forma a possibilitar interpretação e contextualização.  

O entendimento de que a ciência do Direito não é independente de outros fatores, 

especialmente os sociais, nem pode ser reduzido a mera aplicação mecânica ou formalmente 

dedutiva nos leva a buscar outras fontes de conhecimento para uma aplicação mais próxima 

da justiça em cada caso. Santos apoia isto quando assevera que “o direito, que reduziu a 

complexidade da vida jurídica à secura da dogmática, redescobre o mundo filosófico e 

sociológico em busca da prudência perdida”
71

.  

Larenz
72

 também sustém que situação e norma dependem de interpretação e que toda e 

qualquer circunstância pode vir a relevar nesse processo, afastando adequação das exigências 

do conceito positivista de ciência. Segundo ele exige-se ainda a observância da lógica e da 

razoabilidade, já que constatações empíricas e refutações não são possíveis ou só raramente o 

são. Assim, não fecha a porta para ingrediente subjetivos, operações de ponderação e 

ratificação através do intelecto. Até porque Larenz crê que se acolhermos que os juízos de 

valor não podem ser fundamentados racionalmente, a discussão metodológica adquire força 

detonadora no plano jurídico-constitucional, e acrescentaríamos, também na busca da justiça, 

uma vez que não seria possível vinculação à lei e à Constituição já que não se saberia o que 

motivou a decisão judicial. 

Larenz
73

 reputa a Perelman renovação de discussão cientificamente séria sobre justiça, 

crê que seu método argumentativo para se chegar à justiça satisfaz os ditames científicos, 

assim como a tópica de Viehweg, no entanto esta última forma de argumentação não serviria 

ao caso concreto por ser interminável sua discussão.  

No entanto, vale notar que, como mais uma forma de argumentação possível, a 

utilização dos topos, nada há em desfavor da tópica, salvo a  restrição de sua utilização como 
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método único para decisão do caso.  

Portanto, fundamental sua complementação com considerações sistemáticas e 

valorativas, ou seja, processo de fundamentação racional considerando pontos mais relevantes 

e numa consideração em conjunto ou sistêmica, ao invés de pura pontualidade tópica. Como 

exemplo, o peso da Constituição, lei ou precedentes, que, por  serem opções escolhidas e 

representativas da sociedade e formas de universalização do Direito, têm destaque numa 

decisão judicial (mas não exclusividade, como aqui fundamentado). 

De notar que, aos olhos de Larenz a corrente da Jurisprudência de valoração não tem 

aversão à argumentação, mas, pelo contrário, acredita ser via com que se pode concordar, à 

semelhança de uma metodologia adequada para pesquisa juscientífica, parecer ou 

fundamentação de julgamento
74

. 

A seu turno, Sartre, em crítica ao positivismo, diz que sua mistificação suprema é a 

retirada do a priori na abordagem da experiência social, assim retirou o homem do estudo do 

campo social
75

. Esqueceu-se, no ramo do Direito, que ele é discurso jurídico, e, por sua vez, 

está ligado à compreensão, argumentação e interpretação dos fatos e normas à luz de 

valoração e fenômenos sociais. 

À guisa de exemplificação, com Ricoeur, vemos que um símbolo separado não possui 

sentido ou possui sentido demais, pois fora do contexto o fogo pode ser a concupiscência ou o 

espírito santo. O contexto é que dá o sentido do símbolo: "É numa economia de conjunto que 

os valores diferenciais se manifestam e que a polissemia se reprime"
76

. Em contrapartida, 

também não há inteligência hermenêutica sem o intermédio de uma economia, de uma ordem, 

nas quais a simbólica significa. 

Justiça e Direito são escorados em valores. Valores não são imutáveis nem são 

absolutos, são como princípios, ponderáveis, a racionalizar e utilizar da razoabilidade.  Então, 

a justiça não pode ser materialmente apreensível sem delimitação espaço-temporal: uma tribo 

indígena isolada na amazônia, e.g., mesmo hoje pode fazer uma justiça completamente injusta 

aos nossos olhos. Uma decisão injusta no Brasil na época do Império pode nos ser justa na 
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análise contemporânea.  

Sabemos os valores de ontem e  de hoje, mas não os de amanhã. Não há uma 

disciplina científica cujo objeto seja oposto ao da História: estudar o que acontecerá. Apenas 

podemos prever fatos vindouros  por puras especulações, mesmo que bem fundamentadas e 

até como objeto de pesquisa científica. Assim, pode-se tentar julgar fatos passados por valores 

passados, ou por valores presentes, ao modo de comparação histórica, mas não se pode 

antecipar uma decisão justa aos olhos do porvir. O devir é que é a regra, a mudança incessante 

dos fenômenos. Por conta disso, também, a adequação discursiva e argumentativa do Direito. 

Mesmo que tenhamos uma certa continuidade histórica de  determinados pensamentos 

e valores em determinadas sociedades o devir nunca permitirá que o mesmo fato ocorra da 

mesma forma com as mesmas pessoas, a transformação ocorrerá em todos os aspectos, por 

mais que pareçam objetivos como a própria linguagem, que ainda assim terá sua tradição e 

sua interpretação, como vimos em Ricoeur. 

Com isso não se legitimam fatos pretéritos criados por uma ideologia demagógica ou 

hipócrita, usualmente baseada no poder de fato e não nos valores sociais, senso comum ou 

considerações plurais.  Aqueles fatos distorcidos também à luz da sua época não se legitimam, 

mas apenas buscarão argumentação oportunista, apropriação do discurso e repressão de 

oposição, discursos inflamados buscando sentimentos exasperados e sem reflexão, na 

tentativa de manipulação ideológica por comunicação de massa, a exemplo da utilização de 

gênero epidítico tratado por Perelman ou da busca do mito por Nietzsche
77

. 

De fato, apenas uma análise profunda distinguirá os fatos legítimos de seu tempo e os 

fatos oportunistas dele, os que foram gerados dos valores efetivos e mínima comunhão social 

necessária daqueles que foram apoiados em ideologias impostas, massificadas e verticalizadas 

pelo poder de fato que visavam artificializar valores, usualmente anti-humanitários, como 

abundam exemplos na história. Todavia, será certamente tanto mais fácil o desvelamento do 

oportunismo ou da realidade social quanto mais perto o tempo e o espaço do fenômeno 

ocorrido. 

Já na obra de Engisch
78

 faz-se excelente exposição entre Direito posto e sua 
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ser obtida por métodos jurídicos. O jurista, se quer dar incidência prática à ideia de Direito (fazê-la vingar), 



 39  

interpretação e aplicação nos cânones tradicionais, além de outra valiosa exposição sobre a 

textura  aberta à metafísica e considerações principiológicas e valorativas da ideia de Direito  

(Direito justo). O que nos pareceu faltar foi justamente uma ligação entre essa dicotomia que 

o autor realizou, a conexão necessária entre as normas jurídicas e interpretação de  textos e 

fatos, na construção de suas premissas de aplicação legal e a necessária abertura do Direito à 

decisão justa, construída à sua época e por referência a seus valores e contexto, com uma 

certeza provisória do que foi decidido à luz do devir, mas definitiva quanto àquela localidade 

e tempo, com seus saberes, valores, conhecimento científico e contexto social. 

De sorte que se propõe ultrapassar noção de relativismo axiológico, que não haverá 

nada a se fazer para uma justiça efetiva, mas nos contentar com a pauta existente e o dado. 

Pois se o existente assim o é, decorre de senso comum ou de racionalidade específica, que 

pode ser criticada, argumentada, debatida, inclusive utilizando-se de metodologia do 

conhecimento na metodologia do direito.  

Justamente o que propomos é de ligação metodológica de uma filosofia do 

conhecimento, que Engisch aparta do Direito e assim o desertifica, com método apenas 

jurídico. A dicotomia que ele traçou entre métodos racionais, transcendentais, dialéticos, entre 

outros, e o método jurídico não se justifica. A busca do conhecimento é total, o Direito 

ultrapassa meras considerações textuais de lei e precedentes, mesmo que interpretados por 

método jurídico que trata Engisch. 

Podemos ver, já em Kaufmann
79

, crítica a Alexy por crer que verdade encontra-se no 

processo, pois o que foi decidido não é justo apenas porque tem força de coisa julgada, e 

assim estende a crítica a teóricos do discurso. Entretanto, defende também uma teoria 

processual, porém materialmente fundada, com referência à pessoa. 

Ele crê que cientista pode chegar a direito justo melhor que políticos, que é risco 

deixar teorias formais a cargo do Direito, e que não se deve querer livrar-se da 

responsabilidade dos enunciados normativos. Assim, teorias processuais da verdade e da 

justiça são úteis como modelos de pensamento, com valor heurístico, também para controle de 

razoabilidade e plausibilidade
80

. Kaufmann ainda admite correção do Direito no processo, não 

através do processo. E que debilidade das teorias processuais está em acreditarem poder 

                                                                                                                                                         
há-de prestar ouvido atento  à voz do 'espírito objetivo'. Ele precisa de saber o que 'as necessidades actuais' 

imperiosamente exigem, quais as ideias supralegais que reclamam consideração  e estão suficientemente 

amadurecidas para serem juridicamente aplicadas. Pondo de parte as ideias preconcebidas, ele tem de 

considerar-se e sentir-se como servidor  das concepções sociais, éticas e culturais dominantes, não pode 

pretender ser reacionário nem revolucionário." 
79

 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
80

 Ibid., p. 427. 



 40  

renunciar aos conteúdos e experiência, então propõe complementação.  

Aduz ainda que discurso normativo não tem conteúdo substancial, e que o objeto do 

processo é um dado inacabado que é construído. Mais ainda, esse objeto processual, bem 

como das ciências normativas (ética, teoria das normas, ciência jurídica), “nunca são 

substâncias, mas sim situações, relações”
81

. Por ser então formal, a teoria do discurso não 

pode afirmar ter chegado à verdade ou correção de algo dotado de conteúdo, v.g., as normas, 

mas apenas consenso formalmente correto. 

No entanto, apesar das críticas, o próprio Kaufmann admite que quando é dado 

conteúdo a discurso, que não seja o próprio discurso, ele pode conduzir a resultados 

verdadeiros ou corretos. E aqui subjaz toda a dubiedade das suas crítica à teoria do discurso, 

uma vez que adere a ela e admite sua correção como via de acesso a decisão mais acertada. 

O conteúdo do discurso se apresenta com a própria questão levantada, com a lide, o 

concurso de teses. Não parece razoável a afirmação de que um discurso só terá conteúdo 

quando este for uma referência imutável e definitiva, como o jusfilósofo o faz, colocando a 

pessoa como esse referencial. Dessarte, não procede a crítica à falta de conteúdo do discurso. 

Este é complementado pela argumentação, referência a ordenamento, normas, princípios, 

valores, como no fundo Kaufmann mesmo se refere. 

De sorte que Kaufmann admite utilização discurso, mas traz importantes 

questionamentos a serem trabalhados numa prática do Direito, na aplicação da equidade e 

justiça em cada caso. Obviamente, como ele mesmo ressaltou, não é apenas um procedimento 

que, como fórmula mágica, leva a uma solução justa. Mas é o caminho a passar, como um 

filtro, que tenderá a trazer esse desfecho, ou ao menos que possibilita controlar e atacar as 

incongruências.  

Se as pessoas envolvidas na decisão são desonestas, fazem valer ideologias próprias 

abstendo-se do quanto argumentado, ou apenas são inexperientes ou lhes falta conhecimento, 

ou impõem valores contrários aos do Direito ou meio social, há espaço para decisões 

conflitantes com o ideal de justiça e quebra das expectativas.  

Porém, ainda assim, a forma discursiva e argumentativa do Direito propicia a 

visualização dos posicionamentos e argumentos e valores contrapostos, viabilizando análise e 

apreciação, seja pelas cortes, sociedade ou comunidade científica. Por fim, proporciona-se 

melhor forma de se chegar a soluções mais acertadas e mais justas no processo discursivo pela 

via argumentativa. 
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3.1 MÉTODO CIENTÍFICO E DISCURSO JURÍDICO 

 

Diz-se que padrões científicos exigem objetividade. Como ser então cientifico ao 

tratar de justiça? Tais conceitos vagos não têm existência objetiva, mas conceitual. Não 

existem a priori, decorrem de processo racional sobre um acontecimento ou situação. 

Nesse sentido, a justiça, bem como uma decisão justa, não é um dado no mundo, mas 

um resultado de uma operação analítica com variáveis nem sempre definidas anteriormente, 

todavia definíveis num processo concreto, como o judicial, onde método, argumentação e 

discurso jurídico se entrelaçam para formar teia sólida da justiça e equidade em cada caso. 

A metodologia científica nem sempre andou de braços dados com as ciências sociais. 

De fato, a característica argumentativa e valorativa mais saliente nessas ciências, e.g., no 

Direito, levaram  estudiosos
82

 a descartar como ciência aquelas que não pudessem apresentar 

resultados objetivamente mensuráveis, baseados em verificação empírica e raciocínio 

dedutivo
83

. Descartava-se, assim, a dialética de Aristóteles, que leva à verossimilhança, 

expediente criticado por Descartes
84

. No entanto, de grande valia ele e Bacon quando 

sacudiram a estrutura dogmática da época, criticando verdades postas e aceitas por todos sem 

análise crítica ou científica. Na opinião deles, o conhecimento e estrutura social, dados ou 

impostos, tornavam-se um dogma ou um ídolo
85

 que  aprisionava e limitava o pensamento e o 

desenvolvimento. 

Inicia, então, desde o século XVI, uma metodologia que, opondo-se à escolástica 

medieval, questiona dogmas e conhecimento dado pela via de construções racionais e 

científicas, a exemplo de proposições passíveis de dedução ou indução. Entretanto, a ciência 

não é só quantificar, derivar proposições ou induzí-las, mas raciocinar sobre fatos nem sempre 

empiricamente testáveis, propor modelos e valorar situações, como nas ciências sociais e no 

Direito.  

Neste sentido, Santos critica o paradigma dominante e o pretenso rigor científico que 
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se pretende infalível: “é ainda Einstein quem nos chama a atenção para o fato de os métodos 

experimentais de Galileu serem tão imperfeitos que só por via de especulações ousadas 

poderia preencher as lacunas entre os dados empíricos”
86

. De forma que, não só as ciências 

sociais, mas também as empíricas, como física e matemática, dependem de argumentação e 

dialética nas suas construções, abalando mito de verdade absoluta como padrão nessas 

ciências. 

Em outro estudo, através de concepção tópico-retórica, o mesmo autor apresenta 

crítica quanto à conversão da ciência jurídica numa dogmática “ou axiomática, da qual seria 

possível deduzir soluções concretas no quadro de um sistema fechado de racionalidade tecno-

jurídica”
87

. Do mesmo modo, não se pode com o discurso em geral, particularmente o 

discurso jurídico, pretender verdade absoluta, apenas a relativa, e “suas condições de validade 

nunca transcendem o circunstancialismo histórico-concreto do auditório”
88

. 

Mutatis mutandis, isso será importante na construção da justiça e equidade, onde, 

muito além de se tomar o dado social isolado, como lei, comportamento e valor, podemos 

problematizá-los num amplo contexto argumentativo, trazendo novas concepções, dados, 

consequências ou razões. 

Para Bunge, o método científico é o que nos aproxima mais da verdade, embora não 

seja infalível nem auto-aplicável
89

. Dessarte, se não podemos por puros silogismos chegar a 

uma verdade no Direito, pode-se sim utilizar método científico para chegar à melhor solução 

do problema, a justiça no caso concreto. Ainda podemos responder com Bunge o que faz forte 

a ligação do Direito, metodologia e justiça, e com isso também surgirá importante divergência 

quanto à “verdade” proposta por ele.  

Para ele, na resolução dos casos, deve o juiz estabelecer a verdade como tarefa 

primeira, porém na busca desta deve haver investigação independente e não se poderá atuar 

por intuição, além de haver de se chegar à verdade sob pena de não ser possível a justiça: “la 

justicia depende críticamente de la verdad. Una persona o un filósofo que sostenga que la 

verdad es inalcanzable, ..., no puede, a la vez, ser justo, no puede promover la causa de la 
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justicia”
90

. Deve, outrossim, o método ser adequado ao conhecimento que se está buscando
91

. 

No entanto, e aqui cabe nossa crítica à verdade proposta por Bunge, através de estudo 

de Gould
92

, vemos que a verdade científica, por mais que nos modelos lógicos e racionais 

mais matemáticos, estão imiscuídos com interesses, ideologias, ou seja, tendem para 

determinado ponto de vista ou finalidade.  

A partir do método de Bunge, acreditaríamos numa verdade plena e cientificamente 

comprovada, o que foi desmentido por Gould através de exemplo da escola da criminologia 

positiva de Lombroso e de estudos sobre evolução das diversas raças humanas. Estudos estes 

que enquadram-se em lógica formal rigorosa e comprovação por dados coletados, mas pela 

forma, ideologia e preconceito que tinham inerentes a si, afirmaram como verdades grandes 

erros e preconceitos. 

Popper, por sua vez, afirma o suporte lógico das teses nas ciências sociais, mesmo que 

elas não possam ser comprovadas, haja vista serem postas a críticas e comparações com 

outras teorias
93

. Crê que, apesar de não podermos justificar logicamente nossas teorias, mas 

apenas levá-las a críticas, deve-se superar niilismo, uma vez que ao expor as teorias a crítica 

racional poderemos distingui-las das piores. 

Com isso, abre-se justamente o caminho para a chegada à justiça pela construção de 

modelos mais próximos ao ideal, que passa pela via do debate, pelo discurso jurídico e 

argumentação contraposta e a posteriores críticas: acadêmica, corporativa nas cortes, e da 

sociedade, com vistas a aprimorar, conformar ou reformar entendimento, valoração e 

legislação. O Direito tem característica de ser orientado por valores, possui normas carentes 

de interpretação e de texturas abertas, por vezes remetendo a conceitos indeterminados. A 

ciência do Direito não aceita dedução silogística pura e simples, é mais complexa e menos 

segura que lógica formal, pois está permeada de princípios e valores. Contudo, nem por isso 

dispensa método
94

, ao contrário, o exige na busca de uma solução justa. 
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Destarte, contradiz-se aqui, em parte, tanto Descartes, pois a dialética também integra 

método científico, quanto Bunge, ao ressalvar que a acepção da palavra verdade, quando em 

uso pelo Direito, está ligada à verossimilhança, posto que o Direito não é ciência exata, e por 

isso não tem apenas decisões de caráter demonstrativo, mas sim interpretam-se os fatos, 

conceitos, o alcance, o sentido da lei. Seu caráter é dialético, argumentativo e busca a validade 

de determinada asserção ou tese pelo concurso de melhores argumentos e convencimento, 

com o ordenamento jurídico como pano de fundo. 

Será procurada a verdade no caso concreto, que, como nem sempre poderá ser 

demonstrável de plano, corresponderá à verossimilhança
95

, o que mais se aproxima do justo e 

do equânime no caso dado, e nesse processo o discurso jurídico será unido à argumentação 

para se chegar ao justo daquele caso, sobre aquelas circunstâncias, dados os valores 

envolvidos e o espaço-tempo da decisão. 

Haja vista o Direito ter como fonte de conhecimento a linguagem, sistema simbólico, 

não poderá afastar-se da interpretação e da tradição (conjunto de conhecimentos postos e 

sedimentados num tempo dado). 

Assim, com Ricoeur, os símbolos têm variados significados no tempo, afetados pela 

tradição e interpretação
96

. Na situação concreta é que se desvelará qual seu sentido mesmo. 

Para ele, enquanto a tradição mitologiza o símbolo, quando vai do tempo oculto (o símbolo 

em si com todas as suas possibilidades de acepções) ao tempo esgotado (mítico dogmático: 

petrificação de sentido)
97

, a interpretação faz o caminho reverso, subindo do mito ao símbolo 

e sua reserva de sentido, do tempo esgotado ao oculto. 

Em que pese a pretensa segurança da generalização e abstração que as leis ou 

precedentes podem trazer, como ideais universais, o conhecimento buscado pelo Direito é 

local
98

, para uma realidade determinada onde o caso se discute, por mais ampla que seja, e 

total, pois se buscam todos os fatores e conhecimentos que influam ou sofram influência na 
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aplicação do Direito. E não universais (no sentido de não ter realidade específica) e pontuais 

(com déficit de transdiciplinaridade, com microvisão de cada problema, num posicionamento 

linear e simplista) como muitas leis. 

Neste sentido, as ideias de Sartre de haver imbricação entre fatos e a época em que 

eles são considerados e um conflito quando buscamos esses fatos ou objetos em sua 

profundidade
99

. Para ele as instituições e as condições materiais atuam no dado objetivo, que 

atua no subjetivo e este atua nas próprias instituições e condições materiais. 

A lei posta, o fato ocorrido e o contexto social como objetos do Direito e fenômenos 

no mundo passam por uma interpretação e uma avaliação, quer seja na perspectiva do seu 

sentido linguístico, posição valorativa e ideal de aplicação.  

Importante observar com Durkheim
100

 que, assim como fatos sociais, a busca pela 

decisão mais justa e equânime para o caso deve ser posta objetivamente, e não com noções 

antecipadas e estereotipadas, mas de forma a poder ser estudada diretamente por outras 

pessoas, afastando condições psicológicas e corporativas (orgânicas).  

Assim, visa-se uma aplicação do Direito que, ao ter em conta seus efeitos futuros, 

decline essas consequências objetivas para crítica e controle dos tribunais, dos pares ou da 

sociedade; ao considerar as circunstâncias pessoais e espaciais, indique em que se baseia o 

conhecimento produzido que supõe as características diferenciadas da pessoa e localidade no 

tempo. Ou seja, que objetive e exponha os dados brutos e os já analisados, para possibilitar 

conhecimento e controle por outros. 

No campo das diferenças dentro de uma própria sociedade em que o Direito atuará, 

cumpre ainda ressaltar obra de Derrida
101

, quando atine para importância em se considerar 

diferenças nos homens e respeitá-las. O padrão dominante não pode excluir o diferente apenas 

e simplesmente sem considerá-lo outra via, outra forma de expressão. A diferença pode ser 

analisada pela desconstrução, não aceitando status quo, discutindo formas existentes, 

aceitando diferença e denunciando absurdo. 

Em importante estudo referente a Derrida, Balkin
102

 desenvolve tese de que não há 
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fundação firme suficiente que não caiba suplementação, assim, para o autor, não há verdade 

fixa, e esta é a base do discurso, pois a verdade é construída pela mostra dos opostos. E para 

Balkin e Derrida a diferença é importante porque é o que mostra com mais clareza as coisas, 

pelo oposto vemos o normal. 

Balkin afirma que a desconstrução serve de método para: -criticar doutrinas legais 

(e.g., como argumentos minam a própria regra que se quer sustentar e apoiam uma contrária); 

- mostrar como os argumentos de doutrina são influenciados por ideologias e as mascaram; -

uma estratégia de interpretação e crítica da interpretação convencional
103

. Prossegue Balkin 

nesse trabalho sobre ideias de Derrida sustentando que a ideologia está em tudo, e nos faz ver 

coisas sem raciocinar sobre o que está por trás, uma prisão para a mente. Devemos ir atrás das 

ideias desconstruindo o que está posto, invertendo prioridades, chegando a novos consensos e 

novos paradigmas. 

 Destarte, não devemos deixar hierarquia do pensamento que está em todo o lugar 

tolher iniciativas e boas práticas, mas buscar o mais próximo do ideal, que seria o justo. 

Assim, a justiça deve ser buscada de forma crítica para não ser usada como a construção dada 

e fundada pela ideologia. Derrida quer chegar na ideia que os conceitos são dependentes e não 

superiores, como identidade e diferença
104

. 

Segundo Balkin desconstrução não é niilista, como acusam
105

. Não é negação de 

princípios, mas chamado a ver outras áreas menosprezadas. Desafia-se o que é dado e a sua 

suposta necessidade, além da incrustada ideologia nossa. O manejo de instrumentos 

democráticos e científicos por meio de ponderação, proporcionalidade e argumentação realiza 

esse valor querido por Derrida e Balkin, quando permitem o intercâmbio de argumentos e de 

valores transcendentais, sem exclusões de minorias ou ditaduras da maioria. 

Isto posto, a justiça só pode ser feita tomando em consideração circunstâncias totais do 

caso e da realidade objetiva e subjetiva que o permeia, com uso de conhecimento crítico e 

democrático da questão. 
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Por tanto, podemos crer que metodologia científica serve e é necessária ao Direito, 

visando racionalidade dele e verossimilhança de suas decisões e fundamentos, de forma a ser 

exposto a crítica e controle. De sorte que se utiliza discurso jurídico e argumentação como 

vias de trazer mais elementos ao Direito que apenas normas. 

 

3.2 O CARÁTER ARGUMENTATIVO DO DIREITO 

 

A argumentação no Direito é um procedimento discursivo voltado ao diálogo de 

múltiplas partes, oral ou escrito, que se faz através de retórica, porém é maior que esta, pois 

engloba não só a linguagem apresentada com seu conteúdo e forma, mas regras práticas para 

uso dessa linguagem e regras ideais e morais.  

De forma que o processamento de informações, conjecturas, hipóteses, derivações 

lógicas no campo das ideias também nos parece ser integrante da argumentação, com sua 

posterior transformação em linguagem, argumentos e formas de argumentar. Busca-se, assim, 

fundamentação e aplicação do Direito, bem como convencimento dos outros seres racionais. 

O Direito é validado na forma de verossimilhança, pelo provável, não pela evidência e 

pela lógica formal da passagem necessária das premissas à conclusão. Distingue-se ai o 

raciocínio dialético, sujeito a refutação por outros argumentos, do analítico, que tem seu 

campo delimitado a uma eterna subsunção de proposições, onde se pode afirmar o certo e o 

errado
106

.  

Mesmo positivistas como Hart ou Kelsen
107

 demonstram a inescapável 

obrigatoriedade da interpretação e da abertura do Direito na sua fundamentação e aplicação
108

. 

O que, no entanto, não deixa aquele autor tão permeável a influências valorativas e 
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principiológicas quanto se poderia esperar, porém apenas o levando a conferir 

discricionariedade judicial pela impossibilidade de encontrar no direito vigente a exata 

solução do caso concreto
109

. 

Já seu sucessor na cátedra, Dworkin, vê sistema jurídico como complexo de normas 

diretrizes e princípios não alheios às regras de justiça, além de adepto a modelo de decisão 

judicial vinculada à resposta correta, ao invés de livre apreciação e voluntarismo judicial. Para 

Martins e Oliveira
110

, seguindo sua crítica ao positivismo de Hart, Dworkin baseou a distinção 

entre regras e princípios numa natureza lógica, onde princípios seriam exigências de justiça, 

equidade ou moralidade. 

 Indo além, MacCormick, que, sem abandonar completamente as ideias de Hart ou de 

Dworkin, agregou o elemento da retórica na própria consecução do Estado de Direito (Rule of 

Law), propõe teoria sobre argumentação no Direito, por ser disciplina argumentativa, devido à 

sua forma dialética
111

.  

Neste diapasão, ao tratar da aparente insolubilidade do Estado de Direito como 

segurança da aplicação de regras pré-definidas, claras e inteligíveis a todos os cidadãos e o 

caráter argumentativo do Direito, que pressupõe tese e antítese apresentados com objetivo de 

persuasão e convencimento, MacCormick sustenta tanto a compatibilidade entre segurança 

jurídica e argumentação quanto uma relação de imbricação e necessidade recíproca
112

 entre 

eles. 

Não são contraditórios a argumentação e o Estado de Direito, pois a certeza não é o 

único valor presente no Estado. Além de ser a certeza, defeasible, ou seja, excepcionável, 

provisória, o que comunga com o caráter argumentativo do Direito. 

 A cada novo caso pode-se objetar uma diferenciação, uma especialização. Intentar-se-

á enquadrar caso em regras gerais de justiça já estabelecidas como os precedentes, no entanto, 

essas regras não serão imutáveis e aplicáveis de imediato, senão estaríamos consagrando um 
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dogma, uma estagnação da valoração, do conhecimento, dos fatos sociais e da sociedade. 

O Direito não é ciência exata, e por isso não tem decisões de caráter demonstrativo, 

mas sim se interpretam os conceitos, o alcance, sentido da lei. Seu caráter é dialético, 

argumentativo e busca a validade de determinada asserção ou tese pelo uso de melhores 

argumentos e convencimento.  

O que não impede uma argumentação fundada apenas na lei, entretanto, quaisquer 

outros elementos, assim como a lei, trazidos a cada caso influirá como topos, no dizer de 

Viehweg
113

. O topos nada mais é do que um elemento de convicção acerca de certo 

posicionamento sobre uma questão posta em discussão, a ser ainda dado o peso adequado a 

cada argumento posto. 

Já na teoria da argumentação de Alexy, este traça regras do discurso jurídico
114

, caso 

especial do discurso racional prático, que entendemos ser ideais e morais, baseadas em 

tentativa de formatar moldes de equidade, e para autor garantirão racionalidade do discurso e 

justificação interna e externa. Divide-as em cinco grupos de regras: básicas, da racionalidade, 

da partilha da carga de argumentação, de justificação e de transição. 

Como regras básicas temos: - não contradição, nenhum orador pode se contradizer; - 

sinceridade, todo orador apenas pode afirmar aquilo em que crê; - universalizabilidade, todo 

orador que aplique um predicado F a um objeto tem de estar preparado para aplicar F a todo 

outro objeto semelhante em todos os aspectos importantes; - comunidade de linguagem, 

diferentes oradores não podem usar a mesma expressão com diferentes significados.  

São as regras da racionalidade: - regra geral da justificação, quando demandadas as 

razões, o demandado tem que justificá-las, a menos que possa justificar sua recusa. Decorrem 

desta regra geral: - regra da igualdade, todos que podem falar podem participar do discurso; - 

da liberdade de discussão, pode-se problematizar afirmação, introduzir nova afirmação, ter 

livre expressão; - não-coerção interna ou externa ao discurso.  

Regras da partilha da carga de argumentação: - generalização, quem se propõe a tratar 

A diferentemente da pessoa B é obrigado a justificar; - presença, quem ataca uma afirmação 

ou norma que não é sujeito da discussão precisa apresentar uma razão para isso; - inércia, 

quem apresentou um argumento só é obrigado a apresentar outros no caso de surgirem 

argumentos contrários; - novo argumento, quem introduz afirmação, manifestação sobre 

atitudes, desejos e necessidades num discurso, não relacionado à manifestação anterior deve 
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justificar quando solicitado. 

Regras de justificação: - reflexividade, quem fizer afirmação para outro deve aceitar 

para si; - reflexividade geral, a afirmação deve valer também para todos; - abertura, 

consequências compartilhadas, admitidas e universalmente ensinadas; - limitação, os limites 

realmente dados de possibilidade de realização devem ser levados em conta. 

Por fim as regras de transição representam possibilidade de transição para discurso 

teórico, analítico e meta-discurso. Há problemas linguísticos na comunicação, então deve 

poder fazer-se transição, mudança de planos empírico, teórico. 

É grande a relevância dessas regras e até de seu aprimoramento ou debate, haja vista a 

racionalidade e funcionalidade do Direito ao se pautar por regras da argumentação, que sem 

dúvida devem, por sua vez, passar também por processo de discussão. De sorte que é proposta 

interessante para proposição legislativa, a fim de se dar legitimidade democrática às regras de 

argumentação, que por sua vez visam legitimação da aplicação do Direito. 

Tal funcionalidade e racionalidade decorrem da escolha de premissas, consequências 

ou orientações que seguiriam a um complexo argumentativo, a serem legitimadas por uma 

escolha racional-democrática (proposta legislativa) de uma opção racional-filosófica das 

regras da argumentação, no caso aqui exemplificado pela proposta de Alexy. 

Decerto que algumas regras existem de forma aproximada na legislação, como na 

legislação processualista o ônus da impugnação específica, que é próxima à regra da inércia, 

já que, quando não se contradita uma imputação, esta eventualmente pode ser tomada como 

verdadeira. Por outro lado, outras regras apresentadas devem ser conformadas com realidade 

jurídica, a exemplo da liberdade de discussão, porquanto o tempo de discussão na prática 

jurídica será restrito. Bem como outras, v.g., a regra da sinceridade, devem ser vistas numa 

perspectiva menos teórica e utópica para tentarem se converter em regras mais concretas e 

úteis a um processo de solução de conflitos jurídicos. 

De sorte que Soares, ao analizar novos paradigmas do pós-positivismo, sublinha ideia 

de que  a verdade resulta de diálogo entre partes, estando a racionalidade no processo 

comunicativo. Assim, “A racionalidade comunicativa viabiliza não só a relação cognitiva do 

sujeito com as coisas (esfera do ser), como também contempla os valores (esfera do dever-

ser), sentimentos e emoções (esfera das vivências pessoais)”
115

. 

Para ele, a argumentação não está arrimada nas evidências mas nos juízos de valor. A 

retórica tem papel decisivo no convencimento da comunidade acerca de determinadas 
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interpretações. De forma que: “A ciência do Direito é, portanto, um saber aberto a 

reformulações, porque dependente de um contexto histórico e cultural”
116

. 

Em decorrência disto, multiplicou-se estudo da retórica e da parte prática do uso de 

argumentos como forma de maximizar efeitos da argumentação. Então, com espeque em 

Rodríguez
117

, não são informações puras que são prestadas a alguém para uma decisão, mas 

sim com intencionalidade e articuladas para convencer, e nisto apresenta seu saber de técnicas 

de convencimento para impressionar, ocultar desvantagens e, enfim, tentar valorizar ao 

máximo sua tese. O autor apresenta ainda formas e efeitos do uso da retórica e dos 

argumentos. 

Em que pese serem tais contribuições da retórica uma prática que pode apresentar 

efeitos no convencimento, uma teoria da argumentação não pode ser negligenciada ou 

reduzida apenas ao estudo da retórica, tanto que esta foi seriamente criticada desde os sofistas 

por ser fórmula tendente à parcialidade, oportunismo e hipocrisia. 

Para sofistas o convencimento é que importava, havendo processo retórico apenas para 

legitimar uma tese mesmo que sabidamente errônea, a verdade era relativa e a depender da 

capacidade de persuasão do orador
118

. Essa forma impressionista e vazia deve ser ultrapassada 

para um modelo mais complexo, porém mais firme de argumentação. Onde se pode defender 

seu ponto de vista e sua tese, mesmo que contra o pensamento dominante, mas não com 

subterfúgios, ardis ou só frases de efeito, a exemplo de discurso epidítico estudado por 

Perelman
119

 ou da busca do mito por Nietzsche, do espírito dionisíaco e trágico, sem 

considerações crítico-históricas, de forma a se posicionar a favor de um mito impulsionador 

de sentimentos e bloqueador de razão
120

. 

Para isto é que uma teoria completa da argumentação é indispensável, pois não deixa o 

procedimento se resumir à retórica pura, apesar desta ter de cumprir seu papel instrumental de 

tentativa de convencimento. 

Kaufmann critica as regras da argumentação por não se poder argumentar com sentido 

sobre suas próprias regras, uma vez que o princípio do consenso, que diz que nenhum 

consenso é definitivo ou infalível, deve ele próprio ser infalível senão poderiam haver 
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consensos definitivos
121

. 

Não crê que se possa ficar apenas com regra da falibilidade, com a possibilidade 

apenas de se falsificar enunciados e contradizer teorias, ao molde do racionalismo crítico de 

Popper, embora admita ser critério bastante útil. Mas sim, já que é possível racionalmente 

corrigir erros, também será possível e necessário fundamentar a verdade. 

Sua crítica mais contundente e procedente, a nosso ver, refere-se aos integrantes do 

discurso e seus predicados, pois quanto à teoria do discurso sentencia: “Ele não substituiu, e 

antes pressupõe, o conhecimento e a experiência dos parceiros do discurso”
122

. De resto, o 

próprio autor admite ser a argumentação a linha que conduz a solução justa, atestando sua 

viabilidade, porém não sem antes tornar a pessoa um parâmetro absoluto e definitivo. Pode-

se, por fim, entender o viés de sua crítica à regra do consenso e da falibilidade, já que sua 

intenção era inserir dado imutável e infalível na argumentação. 

Kaufmann não resolve, todavia, o problema do conhecimento e experiência dos 

participantes. Acresça-se a isto, no atinente à sociologia jurídica, a inexistência de 

neutralidade do juiz, assim como a presença de ideologia em todo o direito produzido pelo 

Estado e a distinção entre discurso jurídico e discurso judiciário, este último apropriando-se 

do poder, como aponta Bezerra
123

.  

De fato, são questões de grande monta e que também devem se impor quando de uma 

crítica à regras da argumentação, mormente quando incorporadas ao direito positivo, haja 

vista a necessidade de controle das decisões e a participação de integrantes do discurso 

jurídico apta a produzir argumentos e fundamentações com conhecimento e experiência. 

Como demonstrado, a forma argumentativa do Direito favorece a crítica e controle 

institucionais e sociais, bem como minimizam-se aqueles problemas com o enfoque a ser aqui 

trazido de uso do conhecimento científico e filosofia para uma argumentação mais completa e 

possível de ser decomposta na sua estrutura, descortinando seus paradigmas e ideologias, 

escolhas e valores. 

Não obstante, deve-se admitir que lacunas de conhecimento, experiência e até de 

retórica, afetam o processo argumentativo, que deve ser o mais aberto e participativo possível 

para equalizar distorções. Por outro lado, como via de diminuir apropriação do poder e 

menosprezo a legitimação popular, é pertinente a busca do acordo ou do senso comum 

informado e crítico, como forma de contextualizar sociedade e seus valores com problema 
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posto e solução jurídica, ao modo de uma sociedade aberta dos intérpretes. 

Quanto ao referencial absoluto que Kaufmann busca inserir, não se pode dizer que isso 

sempre se manterá. Haja vista que, o entendimento acerca da pessoa poderá ser diferente ao 

longo do tempo, a rudimentar exemplo dos ordenamentos escravocratas. Tais ordenamentos 

continham alguma pessoa como referência, mas, aos nossos olhos, traziam também alguma 

outra pessoa como coisa (escravo). Então, o dado que ele traz varia de sentido e de 

abrangência com o tempo, é  valorativo. 

Não bastasse isso, pode ser suplantada ideia de homem como centro do universo e 

medida e fim de todas as coisas por uma visão holística do mundo. Assim, podemos pensar 

que futuramente a vida seja a referência, ou o meio-ambiente, a harmonia ou o universo. 

Mesmo colocada a pessoa como pedra angular do ordenamento ainda não é mais que 

um valor que outrora não teve a mesma importância nem o mesmo significado de hoje, nem 

futuramente se pode dizer que se manterá como atualmente. Certamente influirá e poderá ser 

mesmo o denominador por qual o ordenamento jurídico, sua interpretação e aplicação devam 

ser filtrados e avaliados. No entanto, isso não faz desse valor, mesmo tido em alta conta, algo 

de imutável, onipresente ou perene, como um conceito imanente ao Direito. 

É dizer, concordamos que a pessoa e a sua dignidade são sim parâmetros a influir e 

balizar a argumentação jurídica, entretanto, como quaisquer outros valores que, como aqueles, 

estivessem em proeminência na conjuntura valorativa contemporânea ao processo 

argumentativo e em conformidade com contexto social. 

De maneira que, na valoração contemporânea, concordamos com Bezerra que há 

insuficiência do reconhecimento e da previsão legal dos direitos fundamentais
124

, devendo-se 

passar à sua efetividade e aplicação, o que nem sempre ocorre. Se valor de destaque, sua 

importância no discurso jurídico e argumentação deve transmutar-se em aplicações do direito 

correspondente, sob pena de ocorrer descompasso e confronto entre a legitimidade 

democrática das opções normativas e valorativas da sociedade e uso do poder estatal na 

formulação e aplicação do direito. 

A argumentação jurídica ocupa espaço cada vez mais importante uma vez que o campo 

de aplicação do Direito é composto por normas, fatos e trama social que necessitam de 

racionalizações e exposições discursivas para interpretá-los e valorá-los. 

Vale trazer, neste mister, estudo de Mendonça com base em decisões do nosso 

Supremo Tribunal
125

, onde são analisadas suas motivações, formas de raciocínio e argumentos 
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para decidir. Nesse estudo de casos vê-se que são afastadas exigências técnico-jurídicas para 

buscar realização de justiça no caso concreto, por meio de argumentação consistente onde têm 

peso os precedentes e aspectos institucionais. 

No que a teoria da argumentação é demandada pela questão da aplicação do Direito, 

da solução mais adequada ou chamada justa ou correta, ponto de muitas divergências e pouca 

conclusão e acordo por consenso científico. 

A solução justa e equânime terá pretensão de universalidade, terá pretensão de acerto 

extensível a todos, mas não a imediata extensão. Isto porque, primeiramente, ao  abstrair e 

generalizar certo preceito, chegamos a fórmula parecida com lei, que por seu lado sofre 

sempre nova análise a cada caso concreto, é interpretada à luz dos fatos e consequências, 

permeada de valores, assim como foi  a primeira aplicação do Direito. 

Segundo porque, as condições que permeiam cada caso têm lugar na justiça e na 

equidade, assim como na resolução da questão. Basta ver a progressão do entendimento da 

nossa Corte Maior sobre o status dos tratados internacionais no direito brasileiro, que vai 

desde a superioridade à Constituição até o atual entendimento de status de lei ordinária, 

quando não se trate de direitos humanos, outra interpretação recente, ou doutrina sobre 

normas ainda constitucionais (em trânsito para a inconstitucionalidade), clara forma de 

anunciada e paulatina mudança doutrinária por alteração no contexto social. 

No campo civil, por sua vez, a paradigmática flexibilização da união estável e 

casamento civil para pessoas do mesmo sexo, sem alteração ou permissão legislativa ou 

constitucional, e conceito de mulher honesta no Código Penal de 1940 (conceito que vigeu 

anacronicamente até 2005), coerente talvez à sua época, mas inaceitável na sociedade 

contemporânea. 

Por fim, tais mudanças recentes não podem ser inquinadas de injustas ou decisionistas, 

por alvedrio do julgador, mas sim coerentes com teoria da argumentação jurídica e sua busca 

da melhor solução, utilizando-se de forma retórica voltada ao convencimento, mas também 

com considerações conteudísticas sobre ordenamento jurídico, conhecimento científico e 

filosofia, contexto social, seus valores e senso comum, como será aqui discutido.  

Temos, dessarte, exemplo claro das considerações  pós-modernas e pós-positivistas na 

aplicação e fundamentação do direito e busca por solução mais adequada. 

 

3.2.1 Argumentação, conhecimento e soluções justas 

                                                                                                                                                         
2003. 
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No que respeita à busca e apropriação do conhecimento, a filosofia conta com 

poderoso arsenal intelectual. Isto não elide as dificuldades no aprofundamento da questão 

relativa ao conhecimento e busca de justiça, especialmente quanto à multiplicidade de autores 

com conteúdo apreciável sustentando teorias e ideias com pontos de partida, linguagem e 

contexto distintos. 

No entanto, ao captar alguns dos contributos ou ideias principais de autores que 

trataram de teorias do conhecimento, abre-se porta para transdisciplinaridade com a busca de 

uma solução justa, ou seja, mais adequada, no Direito. 

Assim, com Feyerabend
126

, não há método absoluto ou regra única para tratar de 

problemas da ciência, mesmo teses pacíficas na ciência podem ser contestadas. Em sua 

análise, “todas as metodologias, até mesmo as mais óbvias, têm seus limites”
127

, e isto se 

comprova pelos limites ou irracionalidades de algumas de suas regras. 

Para ele, os fatos podem ser interpretados de várias formas e através de percepções 

distintas. Assim pode-se fazer ciência mesmo contra a tese dominante, propor teses ainda não 

propostas ou já refutadas, pois estas nem sempre foram rechaçadas como um todo, mas 

apenas dado preferência à tese que se tornou dominante, em que pese ela também ter suas 

imperfeições. 

Certamente todas as considerações que têm como objeto a justiça ou, como propõe-se, 

a solução mais adequada, não são consideradas vias únicas, mas devem ser analisadas sob o 

prisma de sua adequação ou não. Portanto, cremos que a via argumentativa no Direito é um 

método adequado a propiciar soluções mais adequadas, a exemplo das decisões justas.  

Nesse desiderato, o caminho aqui trilhado é o de achar a convergência na aparente 

divergência, por estudo e diálogo entre estudiosos, conforme método de Kaufmann
128

 a 

chegar ao conhecimento mais correto, ou, de modo análogo em Popper
129

, construir proposta 

científica por maturação do conhecimento posto e também submetê-la a crítica e controle 

racional por outros.  

Na construção de Sartre o homem é subjetivo, mas objetiva essa subjetividade na sua 

ação e interferência no mundo. Assim como os dados objetivos do mundo atuam em sua 

subjetividade. Há também interferências dos objetos e dos significados. Alguns têm papéis 
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importantes mesmo sem serem criados ou dominados completamente pelos homens,  v.g., a 

peste, e o capital
130

. 

O método que propõe é ir do início da ação ao seu fim e do fim ao início (progressivo-

regressivo), considerando todos os objetos, subjetividade e objetividade e suas implicações 

recíprocas, levando em conta as diferenciações de cada um perante seu grupo e coletividade.  

Outro não é o objetivo aqui proposto senão propor que numa fase argumentativa o 

Direito pode e deve utilizar dessa sugestão metódica, ir do início da questão à solução dela e 

retornar, considerar todas as circunstâncias envolvidas e que se envolverão após uma decisão, 

para averiguar e testar soluções propostas, adequar os fatos, objetos e valores envolvidos, o 

que se faz por sucessivos raciocínios fomentado pelas partes e apreciado e decidido por juízes 

e tribunais, ou, na fase política, pelos legisladores, por meio da argumentação. 

Vemos com Balkin
131

, ao estudar método da desconstrução de Jacques Derrida, 

importante contribuição para conhecimento e argumentação jurídica. Ele começa seu ensaio 

com significante frase dizendo que a pedra rejeitada pelo construtor tornou-se o pilar 

principal, pois irá justamente aplicar aquele método com vistas a propor via alternativa e 

ressaltar valor da diferença, que não deve ser excluída ou inferiorizada, pois não está em 

posição de inferioridade ao dominante. A identidade surge a partir da diferença, não há 

superioridade entre os dois. 

Ainda com Balkin
132

, a reflexão de que a escolha de proteger direitos e técnicas de 

sanção refletem visões sobre relações sociais. Na sociedade, leis privilegiam certas relações 

ao invés de outras. Mas o que é o correto ou o que o homem realmente é e necessita em 

termos de regulação pode passar pela desconstrução também.  

Dessarte, questiona se a proposta do laissez-faire privilegia o que é mais importante 

nas pessoas, no que visualiza ainda ficar de fora altruísmo, comunidade. Isto é, então, para 

ele, uma metáfora que precisa ser suplementada, o que se dá por contra-visão que está na 

periferia e ameaça o centro, o paradigma dominante na sociedade.  

Assim, a argumentação no Direito também serve à desconstrução, já que este método é 

basicamente discursivo-argumentativo e de fundamental importância numa sociedade plural, 

heterogênea, que confere proteção às minorias, respeito aos direitos do homem, e não 

pretende ser apenas ditadura da maioria.  
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Mais ainda, o uso da argumentação é via de demonstração de ideologias por trás dos 

dados aparentemente justos e legítimos, como leis, interpretações e aplicação do Direito, de 

defesa de interesses e valores nem sempre dominantes, mas que têm direito a voz e 

participação numa sociedade democrática. Até porque, com esteio em Popper
133

, os valores e 

interesses influem no conhecimento e são inseparáveis, como contexto em que a pessoa se 

insere. Bezerra
134

 também alerta que a neutralidade axiológica é impossível em atividades 

humanas, mesmo a científica, e máxime no Direito. 

No mesmo sentido, Habermas
135

 apresenta ideia de que não existem condições em si, 

mas para o processo de conhecimento. O conhecimento não é aprioristicamente apreensível, 

mas somente dentro de cada contexto. A metodologia serve de ligação entre as regras 

transcendentais e a realidade prática. 

Ainda para Habermas, o interesse dá o tom da pesquisa, quer seja para o próprio 

interesse social, quer seja para a relevância e aceitação acadêmicas. As pesquisas e estudos 

estão sempre imiscuídos nos contextos sociais e científicos vigentes, o que afeta a avaliação 

de dados ou de construções teóricas. Isso não é necessariamente ruim, posto que pode sim ser 

fator de adequação da pesquisa ao contexto, porém deve observar limites para não se 

transformar em pesquisa de ocasião ou distorcê-la, como em estudo abaixo citado. 

Dessarte, indo além da discussão filosófica, em estudo com arrimo histórico que 

destacou ideologia da época e seus efeitos preconceituosos nas construções científicas, 

Gould
136

 exemplificou casos históricos de metodologias científicas que buscavam nas 

medidas ou características dos homens imputá-los de alguma forma inferiores, quer na sua 

evolução com as diferenciações no estágio de desenvolvimento, quer na tendência para o 

crime, indicando classes étnicas ou sociais superiores e as menos privilegiadas como 

inferiores ou tendentes ao crime.  

Desvelaram-se formas de expressar pela ciência um preconceito já existente na 

sociedade. Interessante notar que tais argumentos "científicos" a embasar distinções atávicas 

geradoras de alguma forma de exclusão social por ser o outro diferente, taxado de criminoso, 

inferior ou de outras qualificações ainda encontram eco. 

Assim, cabe alerta de Popper em face de ideologia, que, para o autor, tem significado 

de teoria não-científica, baseada em modismo e não em racionalidade, além de ser parcial
137

. 
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Já quanto à apreensão do conhecimento e forma de se chegar a ele, Santos
138

 acredita 

que o saber interdisciplinar e estudado sem fronteiras firmes traz melhores resultados. Em sua 

visão o conhecimento é total e local, a fragmentação é temática e não disciplinar, o 

conhecimento avança com a ampliação do objeto. 

De sorte que a solução mais justa dependente de valoração e ideais da localidade num 

modelo qualitativo e dependente da imaginação para traçar novos contornos que se efetivem 

também pragmaticamente. Traça-se um tema onde os conhecimentos convergem e se fazem 

úteis, do mesmo modo que no Direito não há nem pode haver somente argumentação com 

base em lei, mas sim com base em todo o conhecimento disponível que importe a uma 

solução compatível e mais adequada à demanda proposta. 

O conhecimento não é determinístico nem descritivista, mas sobre condições de 

possibilidade num espaço-tempo local. Além de ser total, pois tais constatações locais podem 

ser extraídas e exemplificadas, por meio de condensação do seu conteúdo. O conhecimento 

mais importante para Santos é o senso comum, que orienta nossas ações e tende a ser 

conservador, mistificado e mistificador, mas tem “dimensão utópica e libertadora que pode ser 

ampliada através do diálogo com o conhecimento científico”
139

.  

Tal pensamento também é desenvolvido por Popper, uma vez que ao enriquecer senso 

comum com orientação filosófica e conhecimento científico chega-se a um senso comum 

crítico e esclarecido, mais perto da verdade. Isto importa bastante para uma democracia 

efetiva e participativa. Os integrantes da sociedade vacinam-se, assim, contra manipulações 

do pensamento, constróem sua visão do que lhes é mais adequado e podem participar mais 

efetivamente na política e influir positivamente em seus destinos e no da sociedade. 

Como aparente contraponto de Santos e Popper, não obstante ser apenas importante 

advertência para se atentar à multiplicidade de posicionamentos e argumentos, vale pontuar 

que, em Deleuze
140

, o bom senso ou senso comum tem seu oposto que não o deixa ser um 

caminho único. As formas de existência e da sociedade comportam diversos paradoxos, e 

estamos inseridos neles. 

A ideia exclusivista de um paradigma dominante pode e deve ser contraposto e 

analisado à luz dos paradoxos. Para Deleuze, a estrutura não é somente o que está entre o real 

e imaginário, mas também o paradoxo, o sentido, de sorte que as dualidades convivem com as 

coisas e proposições. 
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O autor nos leva a pensamento sobre paradoxo do devir, da mudança constante, 

atribuindo a Platão este pensamento, pois os fenômenos furtam-se ao presente, não há 

separação entre antes e depois, mas fusão entre estes. Destaca-se a constante alteração da 

realidade, mesmo que não percebida, como um rio que parece ser o mesmo, mas nunca o é, 

posto que suas águas estão em eterna renovação. O paradoxo do devir destrói o bom senso 

como sentido único e o senso comum como designação de identidades fixas.  

Os nomes, substantivos e adjetivos são constantes, mas as pessoas e coisas não são 

constantes devido ao devir. Deleuze acredita que as coisas mudam constantemente apesar de 

chamarmo-las dos mesmos nomes. De maneira que, os paradoxos são integrantes das coisas e 

das proposições, bem como dos nomes próprios. 

Salienta-se, então, a necessidade da argumentação para conformação dos fenômenos à 

sua época, o bom senso e senso comum como passíveis de se estabelecer contraponto e da 

forma antitética da realidade e da teoria, permeados que são de seus opostos. 

Em sua filosofia do Direito, Kaufmann
141

  crê que, mesmo na filosofia, voltada que é 

ao todo, as realizações são em campo particular. E como Santos
142

, ele visualiza perigo no 

progresso das ciências no quesito especialização e estreitamento de suas perspectivas, 

perdendo-se visão do todo, no que Kaufmann ressalta papel da filosofia como olhar do 

contexto. Neste diapasão, não se substituem dogmática e filosofia, uma vez que aquela está 

presa ao sistema, mesmo quando sob postura crítica, e não responde a questões cruciais do 

Direito, já esta, pode nem sempre levantar questões contextualizadas, assim como pode seguir 

pura especulação, sem se atentar ao pragmático. 

Kaufmann sustenta que a filosofia só pode ter seu objeto alcançado por multiplicidade 

das partes, por discurso e confluência de ideias. Acrescente-se que a comunicação e partilha 

de informação é forma de superação de relativismo, buscando convergência que pode haver 

na divergência. Segundo o autor, desde Platão até Habermas e Apel, “Esta ideia de que a 

verdade (correção), especialmente no campo não empírico (normativo), só pode ser 

encontrada através da cooperação, encontrou, de novo, um grande impulso na moderna teoria 

do discurso”
143

. 

Nesse sentido, parece-nos viável que uma solução jurídica adequada ao caso concreto 
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merece similar racionalidade, de forma a permitir comunicação, informação e contraposição 

de argumentos, com vista a embasar a necessária decisão. Ademais, insta ressaltar a 

importância de um afinamento dos deveres (e não poderes) judiciário, legislativo e executivo 

para, resumidamente, aplicar, elaborar e executar de forma mais consentânea com senso 

comum, realidade jurídica, valores e ideais da sociedade. 

Não se deve esquecer que o Direito não está no seu elaborar, intepretar ou valorar 

apenas no Judiciário ou no momento de sua aplicação. Está, sim, antes disso, no senso comum 

e no meio científico, num pensamento ponderado mas também jurídico-científico. 

Kaufmann rejeita, como falha na tarefa de filosofar, o pensamento autoritário, pois 

inviabiliza comunicação, e relativismo, que abandona comunicação e diálogo ao perceber a 

incompatibilidade de conteúdos em disputa. A nosso ver, essa falha ao filosofar também é 

falha na busca de soluções justas, haja vista que autoritarismo leva a quebra de princípio 

democrático e relativismo que recusa diálogo não está apto a funcionar corretamente em 

lugares argumentativos como o Direito. 

Para Kaufmann, o consenso intersubjetivo é o alcance da verdade, porém fracasso no 

consenso não significa o da comunicação. Daí o autor sustentar seu princípio da tolerância 

com base na compreensão e aceitação recíprocas no que concerne a problemas insolúveis. 

Bezerra
144

 concorda que a tolerância é pressuposto de coexistência pacífica, e propõe a 

passagem da tolerância para o respeito, o que confere o direito à diferença e sua consideração 

na solução de conflitos. 

De fato, há no Direito as chamadas decisões difíceis, algumas até chamadas decisões 

trágicas, por conterem necessariamente soluções que farão perecer na outra ponta algum 

direito ou valor de grande importância, no que divergem Dworkin, com seu construto de única 

decisão correta, e Alexy, quando propõe que é viável chegar a mais de uma decisão correta ou 

aceitável
145

.  

Nestes casos complexos, por haverem fundamentos a embasar decisão de forma 

consistente para ambos os lados contrários, por vezes decorrente de colisão entre princípios, 

mas podendo ser também entre regras (seguindo-se Ávila
146

, que negará a característica de 

tudo ou nada das regras, haja vista a intensa ponderação nos casos concretos por ele 

analisados, uma vez que elas também denotam finalidades e não somente os princípios), ou 

dúvidas entre situações ou fatos, não se podendo furtar à decisão, deve-se decidir de forma a 
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crer ser a mais acertada. 

Mesmo que tal solução aparente ser a mais justa por ser a definitiva ou em última 

instância, e não, na ordem normal das coisas, ser definitiva por ser a mais justa, nestes casos 

não se defende abandono da racionalidade e busca do mais acertado, em que pese os próprios 

parâmetros sociais e jurídicos não serem suficientes à uma decisão firme apenas por um dos 

lados em conflito. 

Isto posto, a busca de teorias do conhecimento e filosofia são vias adicionais, mas não 

periféricas, de acesso a uma solução jurídica mais acertada, ultrapassando fronteiras 

meramente dogmáticas, além de fazer pensar sobre estrutura total do conhecimento e da 

realidade, problematizando questões ocultas e propondo múltiplos enfoques para melhor 

conhecimento da questão. 

O conhecimento científico, seus métodos de apreensão e filosofia, que os engloba, são 

saídas para problemas teóricos e práticos no Direito, como no caso do embasamento teórico 

da utilização da argumentação no Direito para se chegar a solução mais acertada e como nos 

casos concretos do debate quanto às decisões difíceis. Mais do que simplesmente relativizar 

ou questionar, serve de base para depuração e análise de questões importantes. 

A argumentação jurídica, então, revela-se processo adequado para a busca de solução 

mais acertada, meio fértil para apresentação de ideias, questionamentos, fundamentações, 

discussão, e, por fim, utilização de conhecimento científico, sua crítica e exposição da análise 

feita a partir do quanto argumentado e da racionalidade aplicada. Fazendo com que o processo 

se torne público, com base em discussão por contraposição dialógica e comunicativa, passível 

de controle por órgãos superiores e pela sociedade e seu senso comum. 

A abordagem realizada, com base filosófica e em métodos científicos, é um dos 

enfoques que Atienza
147

 diz ser necessário para uma teoria da argumentação ser mais 

consentânea com o funcionamento do Direito, em especial nos tribunais superiores, além de 

ser capaz de integrar e desenvolver mais conhecimentos e disciplinas
148

.  

Abordagem esta que, para Atienza, todavia, não se realiza nas teorias da argumentação 

que apresenta, a de Viehweg, Perelman, Toulmin, MacCormick e Alexy, uma vez que a 

argumentação jurídica deve procurar aproximação com argumentação científica e também da 

vida ordinária, o que pensamos ser correspondente próximo a senso comum a ser mais a 

frente tratado. 

A interpretação constante e a via da argumentação para racionalização e nova análise 
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dos discursos jurídicos e políticos sobressaem-se como forma de atualização dos valores, fatos 

sociais e normas a serem produzidas ou já postas. E, nesse sentido, quanto mais informado for 

o senso comum e mais atuante nas soluções e programas estatais, mais legitimado e 

democrático será o Estado. 

 

3.3 A SOCIEDADE ABERTA, CONSENSO E SENSO COMUM COMO FORMAS DE 

RACIONALIDADE, CONTROLE E CRÍTICA DO DIREITO 

 

A transposição do conhecimento ou produção científica para o senso comum é 

racional e oxigena as tradições sociais e seus mitos. O diálogo entre instituições, a exemplo 

dos tribunais, e sociedade possibilita o intercâmbio dessas racionalidades e, apesar de abrir 

margem a críticas desmesuradas, justamente por isso é importante. 

O que enaltece a filosofia, para Popper, é examinar essas crenças não criticadas, partir 

de pontos dúbios e (ou) perniciosos do senso comum não-crítico, com objetivo de “alcançar 

senso comum crítico e esclarecido: alcançar um ponto mais perto da verdade e com uma 

influência menos perniciosa na vida humana”
149

. 

Ele acredita numa razão crítica que substitui a violência quando se trata de defesa de 

hipóteses, com linguagem clara e simples. Franquea-se o acesso ao conhecimento e sua 

crítica, já que a objetividade está baseada no caráter público e competitivo do 

empreendimento científico e não nas ciências ou na imparcialidade da mente dos cientistas
150

.  

Critica-se a ciência que utiliza de linguagem de difícil compreensão e termos técnicos 

e jargões. Para favorecer a busca pela verdade, ou solução mais adequada, a clareza é 

fundamental. Linguagem técnica e inacessível limita acesso da sociedade e senso comum  aos 

aportes científicos e seu desenvolvimento racional, o que, especialmente nas ciências sociais, 

irá mistificar o conhecimento e excluí-lo de uma sociedade aberta, com base democrática e 

plural. 

Daí Popper crer num processo de instrução e seleção das teses e pensamentos, que 

devem ser abertos à sociedade, com sua formação histórica, para a consequente eliminação de 

seus erros ou inadequações. Para ele, as teorias são selecionadas nas ciências como na 

biologia as espécies também são. 

Destarte, para haver a influência das instituições no subjetivismo de cada um e a 
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recíproca influência nas instituições, no método de Sartre, deve haver comunicação entre eles. 

Pois se a forma de comunicação for apenas imposição será descontinuada a legitimidade e a 

influência recíproca provavelmente será de distanciamento, alheiamento, revolta e formas não 

racionais de interação. 

Com isto, propõe-se que o senso comum, em que pese ser forma que tende a ser 

legitimadora da tradição, é ponto fundamental de apoio para se discutir problemas à luz de 

intercâmbio do conhecimento científico e, mas ainda, deve ser trazido para dentro dos debates 

das ciências, em especial as sociais e do Direito, como manifestação e expressão direta da 

sociedade. Neste sentido, Santos prevê e apoia a interrelação entre senso comum e 

conhecimento científico
151

. 

De forma a dar o devido peso a essa nova racionalidade de um senso comum afinado 

pela racionalidade científica, cabe apresentar crítica contestadora da retórica no aparato estatal 

institucionalizado e burocrático, onde é demonstrada fragilidade de opinião comum e poder de 

meios de comunicação de massa. 

Assim, Santos infere que há desigualdade no interior do círculo argumentativo 

decorrente de desigualdades sociais dos participantes. Além do que, a opinião comum é 

manipulada por forte atuação dos meios de comunicação.  

As relações jurídicas em jogo transcendem as partes, representando seu papel na 

sociedade e “a questão das desigualdades no interior do círculo argumentativo transcende em 

muito o domínio da retórica jurídica, sobretudo numa época em que os meios da comunicação 

social monopolizam os recursos de maior potencial persuasivo”
152

. 

Este problema de desigualdade argumentativa das partes deve ser superado, sob pena 

de não se obter o necessário equilíbrio para sopesar os argumentos e aplicar o Direito de 

forma mais adequada. Nisto, muito ajuda o próprio senso comum, o conhecimento jurídico-

científico e a abertura e intercomunicação entre eles como um papel de prevenção contra 

manipulações e amenizador das desigualdades racionais na sociedade. 

Outrossim, uma elaboração de regras do discurso jurídico podem amenizar tal 

disparidade, bem como as considerações filosóficas e científicas aqui traçadas, diminuindo 

pretensa exclusividade do paradigma dominante, aceitando a diferença, considerando o 
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caráter público e democrático do conhecimento e da busca da solução mais adequada. 

Häberle, acertadamente, sustenta transformação da interpretação constitucional para 

uma sociedade aberta, sem estabelecimento de elenco cerrado de intérpretes, e "tanto mais 

abertos quanto mais pluralista for a sociedade"
153

. Acredita o autor que quem vive a norma 

deve interpretá-la, devendo ocorrer "democratização da interpretação constitucional"
154

. 

Para ele, em tema de direitos fundamentais já se processa esse tipo de interpretação. 

Dessa maneira, posiciona-se trazendo conceito de processo aberto para a interpretação, no que 

se contraria ideologia apenas subsuntiva e exclusivista da aplicação do Direito.  

Ademais, se "se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, 

há que se indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional, sobre as forças 

ativas da law in public action"
155

. 

Prossegue o autor na ideia de que tanto a vinculação do juiz à lei e sua independência 

funcional não podem esconder o fato de que o juiz interpreta a Constituição na esfera pública 

e na realidade. Na perspectiva democrática, ainda para Häberle, a legitimação ocorre mediante 

controvérsia sobre alternativas e o povo “é também um elemento pluralista para a 

interpretação que se faz presente de forma legitimadora no processo constitucional: como 

partido político, como opinião científica, …"
156

. 

Ao tratar de acrescentar e refinar a teoria da soberania de Rousseau, ele sustenta que a 

democracia do cidadão é mais efetiva do que democracia popular, adicionando ainda que  

parte significativa da democracia dos cidadãos é alcançada por desenvolvimento 

interpretativo das normas constitucionais. 

Na visão de Perelman, o convencimento do seu teorizado auditório universal composto 

de todas as pessoas, e o consequente acordo entre elas, é o critério da certeza, afirmação 

necessária e universal
157

. Convencer, para ele, é obter adesão de todo ser racional. Destarte, 

busca-se, na visão dele, uma argumentação que se imporia a todos os auditórios, compostos 

de homens inteligentes e racionais
158

. 

Vale comentar que para argumentar é preciso o apreço pelo interlocutor, já que não é 

pouco ter a atenção de alguém. Por isso é fundamental, para que se considere alguém digno de 

apreço, que se abra canal de comunicação e sejam tomadas em consideração aspectos 
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relativos ao outro e seu ponto de vista
159

. Com isto, podemos inferir que a opinião e 

racionalidade do todo é fundamental para um resultado satisfatório no Direito, aumentando 

sua legitimidade e integrando a pessoa no ordenamento. 

 Uma inferência bem menos pretensiosa do que a que Perelman chega, que o acordo 

entre todos os homens sobre certa questão é o alcance da Justiça, mas útil e consistente para o 

nosso propósito de sutentar a validade e necessidade da discussão e crítica pelo meio social 

das normas, da interpretação e da aplicação do Direito, ou seja, a problematização do discurso 

jurídico. 

Observamos em Perelman a separação do senso comum, que seria as crenças 

admitidas numa sociedade, presumidamente partilhadas por outros seres racionais, do 

conhecimento científico. Em seu entender, um não obriga o outro, mas servem à análise e 

adesão dos ouvintes
160

. Entendemos que o Direito está posto para ser cumprido, mas mesmo 

sem cumprimento total e por todos de suas disposições, o que é esperado, ele se mantém 

contrafaticamente. Como vimos, ele deveria ser posto com legitimação por discurso e certa 

aquiescência social, o que por igual não é absoluto. 

No entanto, a busca é a integração do indivíduo nos valores e normas do ordenamento 

jurídico, sua representação nele e seu assentimento, por fim, a persuasão e o convencimento 

do senso comum, por via racional, no sentido de ser o Direito o caminho a ser seguido, ou da 

necessidade de modificá-lo para efetivamente representar a sociedade em questão.  

Sabe-se que a realização completa disso, assim como o fiel e permanente cumprimento 

da ordem jurídica é impossível, até porque valores e interesses na sociedade são 

contraditórios. Neste diapasão, vê-se com Deleuze
161

, que uma característica dos fenômenos e 

dos objetos é a mudança, a transformação das coisas. Percebe-se então que apenas o direito 

positivado não pode acompanhar tal dinâmica, necessitando, mais uma vez, da indispensável 

complementação da argumentação. 

Não obstante o devir contínuo do mundo, há ainda sim que se perseguir a integração 

ao Direito, mesmo apresentando tempo instantâneo que deve ser plasmado, e ainda que o 

discurso jurídico se modifique, por vezes até sem a modificação do texto legal, a exemplo 

ordinário da mutação constitucional. 

A título exemplificativo, percebe-se esta busca de integração também na sanção penal, 
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que é das formas mais incisivas da atuação coercitiva e do uso do poder e da força pelo 

Estado. Dessa forma, pensamos que a justificação da pena deve coincidir com a própria 

justificação da existência do Direito, já que seu instrumento último junto com a força em si. 

De sorte que o Direito não pode alhear-se a consequências, fugir do contato e da 

interação do povo com as instituições democráticas e das críticas sociais, até porque na nossa 

tradição de legitimação democrática, todo poder emana do povo, e isto é decisão valorativa da 

sociedade, além de formulação constitucional. 

Isto posto, com base no senso comum, na sociedade aberta dos intérpretes e busca de 

acordo, será imperiosa a argumentação no Direito, a abertura à discussão, crítica e valoração 

social. A legitimação do Direito dá-se também por via argumentativa, a ser considerada as 

escolhas e opiniões sociais, e o discurso jurídico com sua característica interpretativa e 

integrativa é forma de destaque na realização mais acertada  da ciência do Direito. 

A racionalidade resultante do senso comum crítico e informado por conhecimento 

científico é avanço sobre o consenso intersubjetivo proposto por Kaufmann e acordo ou 

consenso entre seres racionais proposto por Perelman, uma vez que prevenidos contra 

manipulações ideológicas. 

A legitimidade da forma democrática de se chegar a acordo sobre uma solução justa, 

sobre valores e formas locais de existência, legislação aplicável e escolhas de políticas 

públicas e suas prioridades é acrescida de mais correspondência aos verdadeiros valores 

sociais e interesses populares quando o senso comum é informado e crítico, por ser mais 

questionador e reflexivo, mais ativo e consciente dos fenômenos à sua volta. 

É papel das instituições democráticas do Estado procurar interagir e conhecer o meio 

social e senso comum, considerá-lo como forma de expressão válida, e dar informação, 

feedback, de suas ações e opiniões, como forma de expor seus atos a controle quer por 

censura social ou repreensões mais organizadas e representativas da sociedade. 

 

3.4 A BUSCA DA INTEGRAÇÃO DA PESSOA AO ORDENAMENTO JURÍDICO, A 

CONFIANÇA NELE E O PAPEL DO DISCURSO JURÍDICO  

 

Quanto à finalidade do Direito e razão de sua existência, não cremos poder se fundar 

na manutenção do poder, da posição social ou econômica, mas sim na necessidade de 

convivência social justa e pacífica, o que é mais propício em Estado Constitucional 

Democrático de Direito como vivemos, por mais que isso ocasione distorções pelas forças 

reais de poder e que haja lutas e embates para a determinação e aplicação do Direito. 



 67  

Este modelo de Estado ainda pode ser constantemente aperfeiçoado, e uma das formas 

de fazê-lo é justamente potencializar seu postulado de governo do povo, justamente o 

significado etimológico da palavra democracia. 

A participação dos indivíduos no governo e na decisão política, além da consideração 

à realidade social e expectativas da população, são formas de alcance duma sociedade mais 

justa, democrática e com convivência pacífica, o que não significa conformismo, haja vista os 

conflitos de interesses. 

Conforme o exposto, quanto maior a representatividade social e adequação de decisões 

políticas à realidade social, com aplicação de princípios constitucionais como igualdade e a 

respectiva diminuição de desigualdades, promoção de direitos fundamentais, com busca de 

respeito ao ser humano e diminuição de conflitos, maior será também a aceitação do direito e 

a possibilidade de integração e respeito a ele. 

Dessa forma, crescendo a adesão social à conduta esperada e pactuada pelo direito, por 

meio dos representantes do povo, esperam-se menos conflitos sociais e menos rompimentos 

de expectativas dos indivíduos no cumprimento das normas pelo próximo. 

Percebe-se a necessidade da comunicação no processo normativo, estabelecimento de 

diálogo e relativo consenso, tema especialmente desenvolvido por Habermas. Para ele, o 

Direito como legalidade estrita induz à: “expectativa de que o processo democrático da 

legislação fundamente a suposição da aceitabilidade racional das normas estatuídas”
162

. 

Aprofundando ainda com ele, salutar o questionamento de como fundamentar a 

legitimidade de normas que podem ser modificadas ao talante do legislador político num 

ordenamento jurídico
163

. No que imagina a salvaguarda da autonomia de todos os sujeitos de 

direito. E para se chegar a essa prudente salvaguarda pensamos ser pelo consenso social 

possível, uma ponderação de interesses, parte de um senso comum debatido. 

De forma a valorizar a compreensão pela argumentação e discussão na obediência das 

normas, Ferraz Júnior aponta para uma integração comunicativa com os receptores das 

normas jurídicas para que a autoridade seja implementada e compreendida
164

. Contribui o 
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autor no sentido de questionar a força efetiva de normas contrárias e não aceitas no contexto 

social, por mais que seja o Direito uma forma impositiva de linguagem. 

Importante crítica quanto à produção do direito no Brasil, com seu reflexo na 

integração da sociedade ao ordenamento jurídico e sua legitimidade, é feita por Bezerra, que 

começa estudo demonstrando que legislação contempla, com maior intensidade, interesses da 

própria Administração e dos agentes políticos que da sociedade civil, ademais a União legisla 

pouco em favor de interesses de Estados e Municípios e há ainda inflação legislativa
165

. 

Outrossim, a produção do direito não se coaduna com realidade e necessidades do 

povo e o perfil da produção legislativa continua parecido com o da ditadura, havendo ainda 

aumentado quantidade de legislação que regula interesses de órgãos estatais em detrimento de 

interesses da comunidade. Nas palavras do autor: “A produção estatal do direito legislado 

segue uma racionalidade – ou deve seguir – sob pena de desviar-se totalmente dos fins do 

direito e do meio social onde deve ser aplicada.”
166

. 

De sorte que, um modelo racional de produção legislativa passa pela questão da 

legitimação. Deveria, então, o legislador justificar sua decisão, passando por elementos como 

determinação dos objetivos da atividade legislativa, dos meios possíveis para realizar esses 

objetivos e dos meios jurídicos, considerando a aceitabilidade e o valor instrumental do 

direito, escolha dos meios jurídicos entre os possíveis, forma jurídica e ato da produção do 

direito. No entanto, admite Bezerra que tal aparato racional está distanciado da nossa 

realidade brasileira e que toda forma de produção estatal do direito passa por questões como 

legitimidade, autoridade e poder: “O Estado é o ente a que mais se refere o conceito de 

legitimidade com significado específico dado pela linguagem política.”
167

. O poder busca o 

consenso para ser reconhecido como legítimo e transformar obediência em adesão. 

Mesmo sendo essa a realidade, a busca pelo direito mais adequado a todo o sistema 

social e constitucional não pode ser abandonado pelo Judiciário ou pela sociedade, haja vista a 

possibilidade de mudanças nas leis e políticas públicas, além da variedade interpretativa à 

disposição do Judiciário e seu papel de efetivar normas que se integram no ordenamento 

como um todo, regido pela Constituição, e não apenas por legislação infraconstitucional 

mesmo que mais abundante e concreta. 

Para Bezerra, “legitimidade é a qualidade ética do direito”
168

. Distingue-a em 
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legitimidade intra e meta jurídica. A primeira corresponde a seu posicionamento formal no 

ordenamento e ausência de conflito com outras de maior hierarquia, e a legitimidade meta-

jurídica corresponde à coerência entre a norma e valores e princípios insertos ou não no 

ordenamento. No que propõe que produção do direito contemple especialmente modelo ético, 

em conjunto com modelos jurídico, político e doutrinário. 

De maneira que, a representação do povo deve ser feita conjuntamente com ele, com 

cultura democratica participante, além de flexível e não autoritária por parte dos 

representantes. Na legitimidade, coforme Bezerra, vislumbra-se promessa de sociedade justa e 

requer que consenso, que é essência da legitimidade, possa se manifestar livremente, sem 

interferência de poder ou da manipulação ideológica. 

Apesar de ser forma ideal e ainda longe da realidade, é pauta para sociedade justa e 

igualitária, e, portanto, em nosso modelo de sociedade e Constituição tal idéia deve ser 

preservada, até para limitar atuação do poder quando seja viável. Ainda com aquele autor, a 

legitimidade e a representatividade social por mandatários eleitos influenciados pela atuação 

dos cidadãos, numa democracia participativa, serão importantes no tipo de direito que será 

produzido, se mais ou menos próximo da realidade social e dos anseios dos representados. 

Todavia, a democracia representativa tem sua falência agravada pelo desvanecimento 

do poder do cidadão, limitado na escolha de mandatário, que age sem vínculo com a 

representação, além da existência de órgãos estatais sem raiz na vontade popular, o que torna 

os sujeitos da política apenas os políticos e meios de comunicação de massa. De forma que, 

sendo a produção do direito, como é, de natureza burguesa e distanciada dos anseios 

populares, ocasiona-se legislação-álibi. 

Em Neves, o que chama de legislação e constitucionalização simbólica seriam diversas 

formas de se positivar normas no ordenamento jurídico que estariam voltadas à inefetividade, 

postas para não alcançarem seus fins ou sabendo-se que não alcançarão
169

:  

 

À medida que a atividade constituinte e o discurso constitucionalista não têm 

correspondência nas posturas, sentimentos e intenções dos respectivos 

agentes políticos, ou seja, são ilocucionalmente 'insinceros', a 

constitucionalização simbólica não envolve 'ações comunicativas' referentes 

ao direito. Caracteriza-se, antes, como um plexo de ações estratégicas a 

serviço do meio sistêmico 'poder'.  

 

O que se quer dizer é que, voltado apenas à retórica, um discurso jurídico que falta 

com a sua função de servir de regra de conduta e abandona pretensão de ter efetividade e 
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credibilidade no plano real serve apenas a poder, e não à população que se submete ao 

regramento aparente, no que neves prossegue
170

: 

 

Não se trata de 'agir estrategicamente aberto', como aquele que se manifesta 

nas lutas entre facções políticas durante o processo constituinte e também 

nas contendas políticas e judiciais em torno da concretização constitucional. 

A constitucionalização simbólica implica 'agir ocultamente estratégico', seja 

ele 'comunicação deformada sistematicamente' (iludir inconscientemente) ou 

mesmo a simples 'manipulação' (iludir conscientemente). O sentido 

manifesto e aparente (normativo-jurídico) da atividade constituinte e 

linguagem constitucional encobre, então, o seu sentido oculto (político-

ideológico). 

 

Neste diapasão, a matéria que é alvo de ajuste por legislação ou constitucionalização 

simbólica tem sua confiança minada nos indivíduos, repelindo tal discurso de poder que se 

aplica com falta de sinceridade ou desdém por parte do Estado e pode ser facilmente 

manipulado e viciado em sua atuação, como na seletividade, modulação ou gradação de 

efeitos a depender da influência das partes ou dos fatos e disfunções sistêmicas, a exemplo do 

sistema criminal. 

A exemplo de legislação simbólica, Neves exemplifica algumas modalidades, como a 

da legislação que confirma determinados valores sociais sem, com isso, ser efetiva
171

. 

Também há a legislação que busca imunizar o Estado e poder legislativo de críticas, a 

“legislação-álibi constitui uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema 

político contra outras alternativas, desempenhando função ideológica.”
172

, no entanto Neves 

mesmo diz ser limitada essa análise, também porque os líderes políticos também são vítimas 

dessa legislação. 

Assim, ele crê que quanto mais se utilize desse expediente da legislação para dar 

aparência de resolução dos problemas sociais mais haverá descrença no sistema jurídico, a 

sociedade sente-se enganada e o legislativo é visto como cínico, transtornando a consciência 

jurídica. 

Esse tipo de simbolismo, prejudicial à confiança no direito e à integração do indivíduo 

ao ordenamento jurídico e seus valores, por desconfiar dele é patológico no sistema penal. E, 

além de gerar distorções reais neste domínio do direito com fortes reflexos sociais e nas 

pessoas, ocasiona retórica punitiva vazia e muitas vezes radicalizada, onde recrudescimento 

de penas, aumento do efetivo policial e acentuada criminalização de condutas vêm à tona sem 
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discussão mais aprofundada que considere efeitos práticos, históricos ou estudos científicos. 

O clamor da mídia e a sensação de insegurança fruto também de um sistema criminal 

falido não ocasiona discussão de políticas públicas consistentes e de médio e longo prazo, 

apenas respostas imediatas como as citadas, à guisa de legislação-álibi. 

Destarte, afirma Bezerra que a produção do direito pelo Estado não atende aos anseios 

populares
173

: “porque a legitimidade e a efetividade escoam-se por entre as fissuras deixadas 

pela falta de solidariedade social do legislador, o que constitui fator determinante de falta de 

acesso à justiça por parte dos cidadãos”. A democracia se lastreia na escolha, pelo povo, de 

governo que o sirva efetivamente e no alicerce jurídico da Constituição que garante direitos 

da sociedade, deveres e organização do Estado. 

Bezerra acredita que ponto fulcral da tensão entre direito produzido e realidade social 

são as representações sociais que legislador e povo têm entre si, pois, em seu dizer
174

: “As 

representações constituem o conhecimento prático – o senso comum – elaborado pelos grupos 

sociais e veiculado pela comunicação social.”. Essa representação social é forma de 

entendimento e classificação de informações do conhecimento apreendido por pessoas, o que 

gera conceitos e aproximações que têm peso em seus pensamentos e opiniões. 

Isto interessa ao direito e à produção das leis, para o citado autor, nas relações entre 

coletividade e seus legisladores, já que representação social é saber prático do senso comum, 

ideologia da vida cotidiana, e tem funções como a do saber, que permite compreender e 

explicar realidade; a função identitária, definindo identidade de grupos; a função de 

orientação, guiando comportamentos; e a de justificação. 

Através de pesquisas, no citado estudo de Bezerra, buscou-se na população a 

representação social do legislador, onde chegou-se à conclusão de ser este: político, ausente, 

indesejável, corrupto, que aparece em mídia e do qual se quer distância, apesar de ser 

representante do povo e ter obrigação de fazer leis que povo necessita. 

Já para o legislador, a representação social do povo, seguindo-se na pesquisa tratada, é 

de eleitor, pobre, que representa verbas, pelas quais são feitos projetos. Não se inclui aqui a 

ideia de que povo é detentor do poder e que deve pautar a conduta do representante eleito, 

inclui-se apenas ideia de eleitorado, percebendo-se, então, afastamento do povo quanto à 

imagem do político, e vice-versa, dificultando um possível processo comunicativo e cobrança 

de posicionamento. 
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Bezerra crê então que, culturalmente, o Brasil “adotou como referência um sistema 

ideológico e um sistema de representações que pouco tinham ou têm a ver com a realidade do 

país.”
175

. O país tem ilhas feudais, apesar de não ser essa estrutura como um todo, e isso 

constitui uma das marcas da elite brasileira que se reflete na produção do direito. 

Assim, a falta de solidariedade na sociedade tornou-se estrutural, e “dificuldade de 

gestar coletivo é traço muito apontado na nossa sociedade.”
176

. No entanto, o direito 

produzido sem levar em conta laços de solidariedade é necessariamente alheio à realidade 

jurídico-social, de sorte que não só tempo é fator de dissociação da legislação com realidade, 

mas problemas estruturais e conjunturais.  

Em escorço histórico, o referido autor diz que o executivo sempre interveio 

demasiadamente no legislativo, que a produção legislativa costumava ser de forma autoritária 

e verticalizada, além de legislador ter origem nas elites descompromissadas com camadas 

mais pobres, então
177

: “Um confronto entre a legislação produzida no Brasil e a realidade 

social de seu povo demonstrará (pela mais simples pesquisa empírica), que é uma legislação 

absolutamente distoante com a realidade.”. 

Após pesquisas e análise de legislação federal
178

 por Bezerra, obteve-se resultado no 

sentido de ser a maioria da legislação feita em favor de interesses estatais, no entanto pouco 

em favor dos Estados e, principalmente, dos Municípios. Não aumentou, desde o período de 

ditadura militar, o número de leis classificadas como de interesse da sociedade. Além disso, o 

interesse social é, em sua maioria, apenas presumido. 

Ele crê que Estado pouco se interessou por anseios da sociedade, o que ocasiona falta 

de acesso aos bens de que a sociedade necessita, incidindo em efetiva e concreta injustiça, o 

que também é apoiado por Genro, quando corrobora que descompasso entre norma e 

realidade causa ineficácia, e leva à falta de legitimidade
179

. 

A função legislativa dissociada da realidade causa situação de anomia, de falta de 

sentimento de representação popular e ausência da vontade coletiva de cumprir a lei. O que, 

para Bezerra é um desvio de poder, haja vista deverem-se fazer leis para todos, para o povo.  

Se, como citado em MaCormick, no Estado de Direito supõe-se o governo das leis 

(rule of law) e não dos homens (rule of men),  não se pode admitir que homens façam das leis 

instrumentos para dominação de outros e tracem benefícios e obrigações em distribuições 
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desiguais, que minem solidariedade social e concerto democrático. 

O direito deve servir à realidade, nela intervir e se pautar, não se admite direito em sua 

forma abstrata de existência, sob forma de meros enunciados normativos sem maiores 

considerações a seus efeitos práticos, mas que se volte mais para agir sobre motivos que 

suscitam ações dos indivíduos e dos grupos em sociedade. 

Bezzerra ainda apoia a produção de direito pela sociedade civil, pois aponta que 

legislação brasileira é fator impeditivo de acesso à justiça, posto que distante da realidade 

social, normatizando relações sociais através do poder e da tutela permeada também deste
180

. 

Ademais, apoiando-se em Fernández
181

, informa que meio jurídico latino-americano tem forte 

propensão legalista na formação jurídica acadêmica e predileção por tarefas da dogmática 

jurídica, sem posicionamento crítico. 

Tanto Bezerra quanto Zaffaroni ressaltam distinções entre legalidade e legitimidade, 

pois o primeiro coloca a legalidade como obediência de requisitos para elaboração da norma, 

e a legitimidade como aceitabilidade dos destinatários e consequente eficácia. Já o segundo 

autor
182

 comenta que legitimidade não pode ser suprida pela legalidade. Assim teorias que se 

esgotam na mera legalidade como a de Austin, Kelsen e Hart nao puderam eludir a 

legitimação do poder mediante seu mero exercício. 

O estudo de Bezerra aqui citado é paradigmático por se encaixar perfeitamente no 

sistema penal. A observar que a dissociação do direito com suas consequências e realidade é 

também vista na seara penal com plena força pela via da anomia, dos elevados níveis de 

conflitos, da falta de solução justa pelo Estado e eventual melhor solução entre as partes e a 

falta de legitimidade da legislação, por exemplo. 

O Direito ampara e encontra-se amparado num discurso político da atuação real que 

embasa tanto a produção quanto a utilização do ordenamento jurídico. Sendo esse discurso 

político e atuação prática concordantes com o ordenamento jurídico, irá se confirmar a 

legitimidade de seus propósitos, ética no tratamento aberto das questões e democracia no 

sentido amplo como possibilidade de discussão aberta dos tópicos tratados, com a 

explicitação das premissas e informação simétrica entre participantes do discurso. 

Todavia, o problema da manipulação do direito se coloca com a retirada e ocultação 

das premissas na interpretação, fundamentação e aplicação do direito ou das políticas 

                                                 
180

 BEZERRA, Paulo César Santos. A produção do direito no Brasil: a dissociação entre direito e realidade 

social e o direito de acesso à justiça. Ilhéus: Editus, 2008, p. 150. 
181

 FERNÁNDEZ, Luis Manuel Sánches. El problema de la produción del derecho. Crítica Jurídica: revista 

latinoamericana de política, filosofia y derecho, Curitiba, n. 19, p. 85-96, 2001. 
182

 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio 

de Janeiro: Revan, 1991, p. 20. 



 74  

públicas, dos seus efeitos reais e práticos, da vinculação entre escolhas e seus efeitos.  

As premissas, escolhas e efeitos reais devem ser discutidos e não retirados da 

comunicação e do discurso, com vistas à buscada integração do indivíduo ao direito, sua 

confiança nele e aumento da qualidade democrática. Neste passo, interessa salientar que pós-

positivismo e teorias da argumentação suprem furo do positivismo com busca por algo a mais, 

a legitimidade, axiologia, realidade prática.  

De forma que consenso, referência a valores e raciocínio normativo também por seus 

efeitos é indissociável a um sistema jurídico, e especificamente, sistema penal, mais justo, 

legítimo, fundamentado e aceitável. 

Busca-se prevenir a manipulação ideológica da produção estatal do direito ou seu uso 

apenas pelo e para o poder ao tempo em que se reforça a confiança dos indivíduos no direito 

e, assim, sua representação nele e conseqüente integração aos valores e regras, desde que 

legítimas. 

 

3.5 A INTERAÇÃO ENTRE AS TEORIAS DO DISCURSO, A ARGUMENTAÇÃO E A 

PUNIÇÃO ESTATAL 

 

Uma importante guinada no estudo do Direito nas últimas décadas se deu a partir do 

estudo da argumentação jurídica. Em grande parte, isto se deve à crise da modernidade e do 

positivismo no Direito como padrão de racionalidade extremo com excessivo apego à lei por 

ser construção racional, aplicável a toda universalidade em qualquer tempo e, assim, 

referência de justiça como observa Soares
183

. 

Estas características vieram a se mostrar conservadoras e legitimavam classe 

dominante pela manutenção de status quo. A falência das promessas da modernidade como 

liberdade, igualdade, progresso e felicidade franqueadas a todos, além da razão tecnocrática 

que põe saber a serviço do poder e tentativas de apoderação do discurso, ensejaram 

perspectiva pós-moderna
184

, e também pós-positivismo. 

A teoria da argumentação como forma discursiva de apresentação do Direito e da 

resolução dos casos analisados por ele tem muito a contribuir para busca de soluções justas, 

análise e interpretação do Direito e dos fatos. 

Como visto, o conhecimento científico, seus métodos e filosofia são úteis e 
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necessários à busca do direito mais adequado a uma situação concreta ou teórica e 

complementam o uso da argumentação, quer em sua composição estrutural e procedimental – 

teoria da argumentação, quer nos argumentos e raciocínios imediatos. 

O Direito e a Filosofia também têm destaque na interação com o senso comum, na 

busca de acordo social e com vistas a uma sociedade aberta dos intérpretes, com mais 

legitimação por participação popular, para formar espírito crítico e conhecimento informado, 

diminuindo distância entre conhecimento científico e senso comum, entre razões estudadas e 

especulações com bases falsas ou com esteio em mitos. 

Em paralelo, a forma argumentativa do Direito é meio fértil para se desenvolver busca 

de solução jurídica mais adequada, pois propicia discussões, apresentação de argumentos e 

racionalidades das partes, exposição a público de razões e submissão a críticas. 

Na argumentação, meio inescapável ao Direito, atuam formas, como retórica, e 

conteúdos, sejam eles jurídicos, filosóficos, sociais ou demais conhecimentos, que devem 

embasar uma solução consentânea com contexto social, valores e a considerar expectativas da 

sociedade, o senso comum informado. 

Assim, na busca de um conhecimento total sobre assunto no qual o Direito é chamado 

a solucionar, a argumentação jurídica não será sempre completa e ideal quando faltarem 

considerações acerca de conhecimento científico e de senso comum e sua busca pela 

participação popular, seja diretamente ou por considerações do contexto social. 

Em sua teoria da argumentação, vê Günther
185

 duas atividades na justificação das 

normas, quais sejam, mostrar razões para aceitá-la ou relacioná-la a situação prática 

verificando sua adequação.  

Para o autor, o princípio de universalização de Habermas (consequências aceitas por 

todos, que resultem do cumprimento geral e da satisfação de cada um, preferidas a de outras 

normas) considera num mesmo momento aplicação e fundamentação de normas. Todavia, não 

há confundir aplicação de princípio moral com aplicação de norma que pode fundamentar-se 

nesse. Para Günther, em qualquer caso “um princípio de fundamentação, sem referência a 

situações de aplicação, per se seria uma fórmula vazia”
186

. 

Ao afirmar a especialização dos discursos na fundamentação de pretensões de 

validade, Günther propõe um princípio que universalize determinada regra a todos, 
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chamando-o de “U”
187

. O princípio "U" em discursos práticos assume função de regra de 

argumentação, para gerar juízo imparcial acerca de validade da norma, que vem da 

concordância das razões de justificação da norma. 

Para ele, a dificuldade, senão impossibilidade de colocar-se no lugar do outro, da 

alteridade, para visualização de uma norma moral a ser universalizável confluiu para uma 

aceitação de cada um conjuntamente das normas, considerando a existência do outro, o que 

levaria ao correspondente interesse comum. 

O autor sustenta que o princípio de universalização, “U”, se daria por confluência de 

interesses e aceitação de suas consequências, até porque de outra forma não se apuraria o 

interesse comum quando fosse observada uma regra. Entretanto, a aplicação em todas as 

situações pressupõe casos iguais em que a norma possa ser aplicada. Em outro contexto 

poderá ter a norma consequências diferentes. 

O pensamento por consequências para a validade de uma norma por aplicação de “U” 

é importante para a aceitação por todos da norma, porém a adequação da norma a todas as 

situações e consequências existentes quando da sua aplicação não é viável, então a norma será 

sempre parcial, nunca completa e nunca de aplicação a todas as situações e consequências que 

sejam possíveis. Adita-se que o princípio “U” é dialógico, pois todos devem considerar a 

posição do outro para “dimensionar intensidade de todos os interesses afetados”
188

, assim o 

juízo de imparcialidade seria cumprido. 

Destarte, para Günther, os participantes do discurso buscam verdade a partir de 

processo argumentativo. O princípio "U" é transformado em princípio ético do discurso D, 

"segundo o qual uma norma só será válida, quando cada uma a aceitar (ou possa aceitá-la) 

como participante de um discurso prático"
189

. Ainda para este autor, o discurso de aplicação 

da norma combina sua pretensão de validade com o contexto apresentado, dentro do qual a 

norma é aplicada. Por outro lado, já discursos de fundamentação devem fazer a dinâmica da 

aplicação parar e generalizar uma determinada norma e sua aceitação por todos. 

Na aplicação do Direito, na construção de Günther, não se trata ainda da análise de 

interesses generalizáveis e particulares, o que fica para a fundamentação, mas sim de uma 
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interpretação que: “à luz de todos os sinais característicos de uma situação, seja coerente”
190

. 

Importa ressaltar, todavia, que ao se tratar seja de fundamentação ou de aplicação do 

Direito, estamos em plena atividade argumentativa e discursiva, com as características aqui 

traçadas que compõem um processo de oportunidades de produção de argumentos, 

conjecturas e discussão, através da estrutura normativa posta. Assim, cremos ser a 

argumentação inerente e indissociável do Direito, tanto na fundamentação do Direito e 

levantamento de premissas racionais que embasem um posicionamento, quanto na aplicação 

em si do Direito ao caso, oportunizando controle e crítica da decisão judicial posta. 

Estamos com aqueles que acreditam que a argumentação é também forma de 

realização do Estado de Direito, já que possibilita postulação e defesa frente ao Estado e 

particulares e apontamento de inconsistências e despropósitos nas decisões judiciais, 

ordenamento jurídico em si e na estrutura judicial, política e de poder do Estado.  

Outrossim, podemos dizer que a argumentação pela via do discurso jurídico exige 

complementação, por ser via apenas procedimental de se chegar a uma decisão jurídica mais 

acertada, uma aplicação mais próxima da justiça. De forma que se chega a conclusões no 

Direito por verossimilhança. Ele é argumentativo, mas não é puro decisionismo. Está aberto a 

crítica, a construção mais racional e, por isso, a controle jurídico e social. 

A argumentação jurídica, com base em textura aberta do Direito, permeável a contexto 

histórico-social, valores e senso-comum, com sua busca de integração dos indivíduos no 

ordenamento jurídico e, por caminho inverso, legitimação das normas com base em 

consideração da aceitação social de essencial representatividade e adequação delas, está ainda 

sujeita a críticas pertinentes. 

Isto porque, como meio, o método de fundamentação e aplicação do Direito pode ser 

utilizado a talante de quem detenha o poder de aplicação. No entanto, é justamente a busca 

dos métodos sobre conhecimento e filosofia que podem enriquecer esse meio, a argumentação 

jurídica, de forma a pautar sua atuação em critérios de legitimidade, racionalidade e 

representatividade. Nunca se chegou definitivamente a forma justa de se produzir soluções 

jurídicas mais adequadas, até porque isto deveria derivar desde produção jurídica até sua 

aplicação consentânea com contexto e valores sociais e máxima representatividade e acordo 

do povo na decisão. Esta impossibilidade, como dito, decorre de caráter evolutivo da 

sociedade e Estado, onde devir é constante. 

A argumentação e discurso jurídicos se adequam a uma busca dessas soluções 
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adequadas pois estão sempre abertos a discussão e problematização, utilizando-se de 

racionalidade dos envolvidos e forma aberta de demonstração da verossimilhança de suas 

conclusões. Em que pese não deverem ser utilizados como meio de legitimação impositiva, 

mas com considerações de conteúdo, traçados por métodos e filosofia do conhecimento e 

através de contextualizações sociais e valorativas imanentes ao Direito. 

De modo que, para uma solução de conflito mais adequada, deve-se expor 

objetivamente os critérios em que se baseia, tanto para  controle de instâncias mais elevadas, 

quanto para o senso comum poder adaptar-se, rejeitá-los ou haver conformação, gerando 

pressão social, amplo debate em uma sociedade aberta, proporcionando integração social ou 

institucional aos argumentos, interesses e conclusões chegadas. 

Tal forma de se chegar à solução mais adequada se dá, com mais importância ainda, no 

âmbito punitivo e sistema penal, por lidarem com direitos fundamentais como liberdade e até 

a vida. No entanto, por diversos problemas práticos e de aplicação e fundamentação do 

direito, o sistema penal encontra-se em crise, em que pese a produção dogmática acentuada 

neste ramo. De fato, dentre as ausências mais sentidas no ramo penal, que viriam a acentuar 

sua legitimidade, aceitação e busca por resultados efetivos, estão a problematização do 

conhecimento na área e abertura à discussão, integração da sociedade aos conhecimentos e 

problemas estabelecidos na busca de soluções consensuais e informadas ao molde do pós-

positivismo, de democracia participativa e das teorias da argumentação. 

A seara punitiva do Estado carece de atuação legislativa, executiva e judiciária para 

fazer aplicação mais adequada de seus instrumentos e possibilitar amplo desenvolvimento e 

mínima restrição a direitos fundamentais, que correspondem atualmente a valor de destaque 

no plexo valorativo dos ordenamentos jurídicos da tradição romano-germânica, como se vê no 

direito brasileiro. A forma punitiva mais incisiva do Estado, o sistema penal, encontra-se em 

crise de legitimidade já de longa data estudada, entretanto, poucas alterações vieram a mudar 

esse quadro, como observado pela Criminologia e Sociologia. 

O discurso estatal da punição no Direito Penal diverge da realidade da sua aplicação e 

dos meios empregados para sua consecução. Faltam instrumentos alternativos e flexíveis a 

serem postos a serviço da sanção estatal para consecução de seu fim de direcionamento social 

de forma a evitar condutas danosas à sociedade. 

No campo do Direito Penal, o discurso jurídico está mais restrito por princípio da 

legalidade e princípios de proteção do ser humano do alvedrio punitivo do Estado, o que não 

inviabiliza de nenhum modo a interferência das partes na resolução do conflito, o caráter 

argumentativo, a aplicação e sopesamento de princípios e a interpretação. Ao inverso, essas 
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características são potencializadas para busca de justiça. 

De todo modo, a atuação política no contexto da legalidade mais incisiva no sistema 

penal é também ponto chave para a adequação da punição estatal a seus fins e fundamentos. 

Como parte da falência das promessas da pós-modernidade, podemos incluir o sistema 

penal e sua pretensa racionalidade. Assim, Foucault
191

 crê que, frente ao fracasso de mais de 

150 anos da prisão, ela na verdade tenha serventia, tenha outras finalidades que não as ditas, 

já que frente a estas já se sabe que nada faz ou até piora o quadro. 

Em sua hipótese, o sistema prisional serve como getão diferencial de ilegalidades, há 

uma estratégia global das ilegalidades na qual o castigo está inserido e o fracasso da prisão 

pode ser compreendido a partir daí. Tal análise se dá a partir de elementos da realidade 

punitiva, uma vez que a legislação e discurso jurídico-penal não vislumbram nem admitem os 

reais efeitos ocasionados, e pouco se posicionam frente a eles. 

É como se poder de fato atuasse via sistema punitivo por aceitação e favorecimento de 

seus resultados, uma vez que o direito e seus atores, como Legislativo, Judiciário, Executivo, 

juristas e sociedade em geral pouco fazem para deter ilegalidades ínsitas, desvios de 

finalidade e realidade punitiva prática vista (por poucas vezes alardeada nos meios de 

comunicação de massa). 

Em pensamento aproximado, Zaffaroni
192

 afirma que não se poderia usar a palavra 

crise entre discurso jurídico-penal e sua realidade operacional, uma vez que os paradoxos 

estabelecidos entre eles sejam estruturais, nasceram e se desenvolveram juntos e nunca foram 

solucionados, ao menos na América Latina.  

Acredita que a crise no sistema penal seja a evidência sabida por todos desse 

descompasso, tanto da nulidade ou negatividade dos resultados esperados ou pretendidos, da 

falsidade das premissas e dos meios ineficazes e insidiosos. Nesse contexto, o direito não 

pode ficar inerte. Tal conclusão, em situação próxima, chegou-se quando do fim da 2ª Guerra 

e a perplexidade acerca das barbaridades cometidas sob império da legalidade ou de sua 

obscuridade. Inclusive, ao tratar de algumas das respostas dadas face à deslegitimação do 

sistema penal, Zaffaroni cita a forma de eximir-se da incumbência da legitimação geral do 

sistema penal, assumindo papel apenas de cumpridor de ordens ou de legislação, à exemplo 

das frequentes respostas dadas em Nuremberg
193

, numa ligação entre a omissão frente a um 
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sistema penal perverso com regime nazista. 

Haja vista que legalidade não é legitimidade, nem o sistema punitivo detém formas de 

atuar que podem ultrapassar considerações valorativas, de aplicação do direito e de sua 

máxima referência à Constituição e princípios como direitos humanos e fundamentais, o 

sistema penal está à disposição dos intérpretes e operadores do direito, que são compostos de 

toda a sociedade, além das instâncias de poder, para sua alteração ampla, reconstrução e 

estabelecimento de novos marcos do que é punível e como se dará a sanção. 

Isto, afirme-se, sem alterar sistema legal posto e mesmo à sua revelia com declaração 

de inconstitucionalidades, uma vez que não pode se adequar à realidade, que o ilegitimou na 

esfera penal, subvertendo princípios e regras, como veremos adiante. Afinal o que é a 

inconstitucionalidade progressiva, como a decisão de situações em trânsito para a 

inconstitucionalidade, com declaração de normas “ainda” constitucionais ou “já” 

inconstitucionais, senão a análise da realidade frente à fundamentação ou aplicação da norma? 

No caso do sistema penal especificamente prisional, este nunca funcionou, no entanto, 

como a política criminal somente tem efeitos no plano da realidade, deve-se esperar prazo 

para verificação empírica de seus resultados, o que é feito por Criminologia.  

Ocorre, então, que a ciência global do direito penal já está de longa data sabedora da 

pouca eficácia da ampla maioria de suas prescrições, fato este que deveria ter motivado novas 

proposições, o que ocorreu apenas em pequena medida, e em geral, retomando mesma 

(ir)racionalidade que baseou o programa criminal desde o início como: maior repressão à 

condutas consideradas criminosas, mais condutas a serem tidas como delituais, abarcamento 

completo pelo Estado de todo o procedimento, endurecimento de penas, exclusão dos direitos 

da vítima do processo criminal e sua objetivação, dentre outros. 

Após todo o visto não se pode crer em ordenamento jurídico sem referência ética, a 

valores ou ao homem, mas apenas referenciado ao sistema em si. O que seria quase a 

existência de um ser divino, que somente se autorreferencia, está acima de todos, e se impõe 

sobre cidadãos sem consideração a estes individual ou coletivamente considerados. 

Em critica a esse tipo de forma sistêmica de ordenamento jurídico, pode-se dizer que, 

em âmbito criminal, não mais se teria preocupação com prevenções, mas manutenção do 

sistema posto. E se ele é ilegitimo, o sistema se ocupará de manter a mesma estrutura 

ilegítima, sempre preocupado apenas com o próprio sistema
194

.  

Dessa forma, a verdade se converte numa questão de funcionalidade. Todavia, o 
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importante não é que qualquer sistema posto seja funcional, mas que seja funcional o sistema 

que seja legítimo, democrático, racional, protetor dos direitos humanos e fundamentais. De 

sorte que, o funcionalismo sistêmico apoiaria qualquer forma de poder posto, mesmo que 

tirânico e opressor da pessoa. 

O discurso relegitimante sistêmico criminal é fórmula perigosa para relegitimar 

sistema penal, uma vez que toma em consideração o sistema e não as pessoas. Dessarte, ele 

transfere a proteção para as estruturas já postas, que são protetoras das situações estabelecidas 

e conjunto de poderes atuantes. Deve haver proteção da coletividade, considerada como 

pluralidade de pessoas, não proteção de um sistema vivo maior que todos e que se impõem 

sem nada considerar ou referenciar. 

Nesse sentido, Brochado critica normativismo jurídico
195

, pois, em suas palavras, não 

é qualquer coisa que se pode validar formalmente na ordem jurídica, transformando pessoas, 

que são sujeitos de direito, apenas em sujeitos de deveres. Assim o direito é parte da ética, ao 

formalizar conteúdo das “morais individuais em recíproca influência na totalidade social”
196

. 

Ele se legitima como expressão da vontade popular, através de diálogo social. A passagem da 

consciência moral individual para a intersubjetiva vem por reconhecimento e, assim, o 

consenso objetiva as instituições sociais. 

Ao elogiar dogmática jurídica como pilar da cultura ocidental, Adeodato expõe sua 

discordância com dogmatismo e falta de visão crítica: “o dogmatismo, estribado no legalismo 

exegético e na falta de visão crítica, entre outros fatores, tem-na levado a um perigoso 

distanciamento da realidade”
197

. 

O autor traz maus-exemplos ocasionados por esses equívocos: “São exemplos dessa 

teoria jurídica estéril e disfuncional postulados como o monopólio do direito por parte do 

Estado, a neutralidade da lei ou a imparcialidade do juiz”
198

. 

Esses três postulados são rechaçados aqui também quando da análise do discurso 

jurídico penal e da busca de legitimidade e eficácia do ordenamento, bem como pela busca de 

direito baseado em consenso social possível e informado, evitando-se manipulações do 

direito. Entendendo o direito como produção societária e para agir nela, Bezerra coloca-o em 

linha direta com realidade e questões sociais
199

:  
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Em conexão com esse conteúdo justo, o direito, necessariamente, atentará 

para questões sociais que extrapolam do fenômeno jurídico em sentido 

estrito. Não existindo o direito senão pela sociedade, pode admitir-se que 

todos os fenômenos jurídicos são, pelo menos de certo modo, fenômenos 

sociais [...]o direito deve conter uma conexão necessária com o que 

chamamos de componente ético-social do direito. 

 

Nesse raciocínio, o direito não se localiza fora do contexto social, cultural e histórico 

da sociedade, nem é feito para aplicar-se em outra realidade que não a dela. Impossível 

concordar, desta feita, com um direito que não abrigue ou considere pessoas, sua 

individualidade e valores, e componente ético-social. 

Pelo exposto, acreditamos que essa é a forma do direito adequada à nossa realidade 

constitucional e democrática, que permite considerações amplas e conforme princípios e 

valores, especialmente os constitucionais, democráticos e de direitos humanos e 

fundamentais. Importa ressaltar que a depender do tipo de direito e de suas premissas poder-

se-á manter e blindar relações de poder, efetuar manutenção de castas e privilégios e, assim, 

tentar legitimar amplas desigualdades e injustiças. 

Acreditamos que tal tipo de ordenamento jurídico e de sua interpretação e aplicação, 

por mais que ainda tenha lugar e influência em imaginário de muitos que detém poder real, 

deve ser completamente sepultado com fim da 2ª Guerra. 

Há de se concordar com Welzel
200

, ao relatar que a legislação, sua recepção e sua 

ulterior elaboração na consciência jurídica, sobretudo doutrina e jurisprudência, estão todos 

sobre domínio da aspiração de encontrar uma ordem correta e justa no tempo. 

De sorte que a produção do direito tem que encontrar recepção na consciência jurídica 

do povo, e esta consciênciatem capacidade de formular o justo, havendo também 

considerações de minoria que devem ser ouvidas e levadas em conta para não absolutizar a 

consciência jurídica do povo e condenar minoria divergente. 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo exposto, assevera-se que através do Direito agem muitos outros fatores que não 

só ordenamento jurídico, mas interpretação da lei e de fatos, considerações axiológicas 

decorrentes de contexto social e nele atuantes, argumentação via forma retórica e via 
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conteúdo material, seja especialmente jurídico, filosófico, social ou advindo de senso comum, 

seja referente a demais conhecimentos e informações relevantes. 

Tais fatores extrínsecos ao direito, como visto, são realidades de alta importância para 

se chegar a uma solução justa, onde ultrapassa-se a racionalidade moderna como capaz de 

gizar completamente o conhecimento e estancar o jurídico a um pensamento que se pensa 

universal e imutável, quando a sociedade e o conhecimento são mutáveis e locais, tanto em 

paradigmas quanto em interesses e valores.  

O senso comum, sobretudo o crítico e informado pelo conhecimento científico e 

filosofia, o consenso e a sociedade aberta dos intérpretes no direito são pensamentos advindos 

da própria reflexão e ciência que viabilizam maior legitimidade, democracia participativa e 

efetiva, crítica e controle social, representatividade das decisões e busca de justiça como 

acordo entre seres racionais e consenso intersubjetivo. 

E, para que soluções jurídicas se complementem na argumentação desenvolvida, 

facilitando chegada ao mais adequado, cumpre conhecer e avaliar métodos científicos e 

filosofia. Pari passo, a publicidade do científico e das soluções jurídicas aplicadas e seu 

acesso pela sociedade propicia intercâmbio de conhecimentos e de racionalidade, que pode e 

deve ser mais estimulado, possibilitando interferências mútuas entre sociedade e instituições. 

Dessa maneira, uma teoria da argumentação jurídica necessita da complementação do 

conhecimento científico e filosofia, além de respeito a senso comum e busca de participação 

por sociedade aberta dos intérpretes. 

No campo penal onde muitos problemas de ordem jurídica são apresentados, tanto no 

campo judiciário quanto no de políticas criminais e de execução de suas medidas, o direito 

deve assumir posição consentânea com paradigma atual de construtor de soluções mais 

adequadas, mesmo que isso importe em intromissão em Executivo, Legislativo e mesmo 

Judiciário, já que não reconhece Poderes ao largo e acima do povo, mas deveres estatais que 

estão postos pelo povo e para o povo, que é detentor último do poder. 

Destarte, não será intromissão de Judiciário corrigir inconstitucionalidades da lei ou de 

prática punitiva penal, adequá-los a princípios e valores estabelecidos na Constituição e 

efetivar direitos humanos e fundamentais, ultrapassando meras construções legais cujas 

racionalidades não mais se coadunam com realidade ou nunca se coadunaram. 

Para realização desse direito adequado, em última hipótese, no processo argumentativo 

e exposto à críticas, haverá controle de decisões pela via institucional recursal, a qual, não 

sendo bastante, legitimará e conclamará a via da censura e mobilização social, o que se espera 

e se deseja desse senso comum crítico aqui proposto. 
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CAPÍTULO III 

 

 

4 O DISCURSO DA PUNIÇÃO ESTATAL NO CAMPO PENAL 

 

 

O sistema penal, como o Direito Penal, está em crise de legitimidade anunciada há 

bastante tempo
201

, fato bem conhecido pela própria Criminologia como ciência criminal mais 

crítica porque mais próxima da aplicação punitiva e penal. 

Os problemas ocasionados pelo sistema penal são tais a ponto de levar balizada 

doutrina a uma discussão sobre a sua viabilidade (vide teorias abolicionistas), isto sem haver 

inclinação majoritária a uma solução de continuidade do Direito Penal, haja vista possíveis 

consequências sociais ainda piores do que o quadro atual. Assim, em que pese a crise, há uma 

tendência à ampliação de seu domínio pelos reclamos de maior segurança, o que vem 

acompanhado de formas gradativas e mistas de sua aplicação, como direito penal de duas 

velocidades com Silva Sánchez ou, conforme Hassemer, direito de intervenção, de 

características sancionadoras
202

.  

Outro não é o sentido das contraordenações e da mediação na Justiça Restaurativa, 

como formas de atenuação da crise de legitimidade penal sem abrir mão de atuação do Estado 

em situações de dano social de média e menor monta. 

O discurso estatal da punição no Direito Penal diverge da realidade da sua aplicação e 

dos meios empregados para sua consecução. Falta aplicação dos instrumentos alternativos e 
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flexíveis a serem postos a serviço da sanção estatal para consecução de seu fim de 

direcionamento social de forma a evitar condutas danosas à sociedade. A realidade das 

sanções penais é contraditória ao próprio fim de retribuição, prevenção geral e específica, bem 

como dos fundamentos da sanção. 

A quem se utilize do método sistemático, faz falta uma reforma no âmbito das 

Ciências Criminais, especialmente da Política Criminal, que sustente uma mudança legislativa 

conjunta, intencionalmente direcionada às distorções da prática punitiva penal e que seja 

fundada numa base argumentativa discutida amplamente pela sociedade e Estado. Além de 

levar em conta os estudos que contribuam para o aprimoramento da questão de como proteger 

a sociedade e cada indivíduo com menor custo aos direitos individuais e coletivos. 

Já tratando de método problemático, onde se busca solução para questão pontual, 

podemos ver alguma atuação estatal quer seja por pressões sociais ou internalização de novos 

instrumentos como aumentos de penas, transação penal, etc. Tais intervenções, entretanto, 

nem sempre são técnica ou argumentativamente legitimadas. Podemos tranquilamente afirmar 

que aqueles métodos serão mais úteis quando usados conjuntamente, uma vez que não 

excludentes. 

Após o retorno do pensamento tópico-retórico e, consequentemente, da argumentação 

no Direito com Viehweg e Perelman, observou-se crescimento de estudos relacionados à 

argumentação jurídica e ao discurso jurídico. Tal fato deu-se com motivo, uma vez que a 

legislação pura e simples não pode responder a questões de aplicação do Direito, subentende 

interpretação  dos fatos, da lei e da interação destes dois, questões de princípios e de justiça, 

entre outros.  

Mesmo em nossa tradição de legislação escrita, a civil law, os argumentos têm papel 

central na solução de conflitos no Direito. Uma vez que o objetivo da argumentação é o 

convencimento e persuasão do auditório
203

, ou seja, a adesão pessoal às ideias propostas e agir 

conforme elas, uma solução de conflito que leve as partes argumentantes ao consenso livre de 

qualquer coação é realização do Direito com pacificação social. 

Nas construções evolutivas do Direito Penal, já de longa data estuda-se e justifica-se a 

punição penal estatal como um extremo do uso do poder soberano e de ônus dos direitos 

fundamentais dos indivíduos que sofrerão tal revés. Entretanto, há muito se esquece da vítima 

neste contexto, além de pouco influir nas legislações as consequências práticas punitivas e os 

novos modelos de pacificação e integração social, em especial nos países que utilizam do 
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discurso punitivo como forma de alienação das massas e não de busca real de minimização do 

problema, uma vez que a extinção de delitos na sociedade é ideal a ser buscado, mas 

impossível de se alcançar, no atual horizonte
204

. 

Outrossim, com análise de algumas das doutrinas penais recentes, em aspecto 

relevante, muda-se o ponto de vista estático para abarcar o aspecto dinâmico dos fins do 

Direito Penal e de integração das ciências criminais sob a égide de uma Política Criminal, 

com a chamada corrente funcionalista ou teleológico-racional, no dizer de Santana
205

.  

Isso significa que o prisma a se analisar a punição é o do direito em movimento, em 

sua aplicação, seus desdobramentos e efeitos reais e práticos, e não numa redoma teórica 

meramente especulativa como uma justiça que lava as mãos para as consequências. 

A realidade que toma corpo após o início da marcha punitiva não se adequa aos 

ditames constitucionais, muito menos aos objetivos da justiça criminal. Se os órgãos de 

controle se abstêm de tomar as medidas cabíveis ou se o próprio Estado não dispõe ou não se 

propõe a dispor de recursos suficientes para fazer face aos seus preceitos punitivos, esta é uma 

realidade que deve ser tomada em consideração no próprio sistema criminal. 

Ou seja, que a Política Criminal adotada considere suas próprias limitações e 

posicione-se de acordo com elas. Assim, se a prisão ao contrário de integrar os cidadãos à 

sociedade os integra tão só no meio criminal e de facções criminosas, que se repense seu uso e 

sua formatação. Se não consegue dispor de aparelhagem para reprimir, investigar e processar 

um sem número de ilícitos, que faça um favor à sociedade e os reduza, limite a atuação penal 

ao que de fato é insuportável à convivência social e diversifique e proporcionalize os tipos de 

sanção. 

Na medida do possível, que se utilize de sanções positivas, buscando adesão à conduta 

estimulada pelo Estado, ou de sanções consensuais, como na Justiça Restaurativa, onde pela 

via do acordo entre as partes, através de conciliação ou mediação, se chega ao 

estabelecimento consentâneo de sanção, a simples exemplos de ressarcimento e multa por 

danos, prestação de serviços, pedidos de desculpa. 
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O que não se pode aceitar, por desfazer de toda a construção pós-moderna e baseada 

em princípios, valores, respeito  a pessoa humana e ao sistema democrático e constitucional, é 

que o discurso jurídico-penal seja hipócrita, desconsidere o povo e sua capacidade de 

interação com direito e sua integração nele, esteja alheio a direitos fundamentais e normas 

constitucionais, além de ineficaz e promotor de insegurança. 

Não é aceitável, como falha ética e jurídica, que o direito se preste a determinados fins 

mas cumpra outros ocultos, numa hipocrisia escancarada. Se o discurso jurídico-penal prega a 

prevenção geral e individual de crimes, deve considerar dados e estudos quando comprovam 

que o direito tem o efeito inverso ao pretendido, mesmo que isso seja propaganda negativa do 

governo estabelecido. 

A preocupação eleitoreira, bem salientada em estudo sobre produção estatal do direito 

e em pesquisa realizada com legislador
206

 não pode suprimir os fins constitucionais e 

democráticos do direito. Rechaça-se, também, direito que repulsa intromissão da sociedade e 

a afasta de sua racionalidade, segregando-a da produção, crítica, debates, e, assim, da buscada 

adesão dos indivíduos ao ordenamento. Isto porque, ao invés de integrar cidadãos ao 

ordenamento, a seus valores e princípios, ou estabelecer diálogo de modo a modificar essa 

orientação, na medida da possibilidade constitucional, para se adequar ao consenso social 

informado, à vontade do povo quando averiguada por sufrágio ou outros meios de sua 

apreensão, estaria, num papel desintegrativo, minando a já deficiente confiança da população 

no Estado, no direito e, como citado nos legisladores e políticos
207

. 

Ademais, o sistema penal existe por motivo de segurança, diríamos mais existencial 

que jurídica, de proteção de direitos fundamentais dos indivíduos componentes da sociedade, 

que esperam ter resguardados bens jurídicos mais importantes, integridade física, liberdade, 

vida, v.g. Essa segurança não é fornecida por legislação, mas por respeito efetivo e no plano 

existencial, do “ser” e não do “dever ser” jurídico. Por isso a confiança, integração e eficácia 

social do ordenamento jurídico é tão importante na seara criminal. 

O respeito aos direitos humanos e fundamentais devem ser observados pelo Estado na 

relação verticalizada com pessoas, mas também pelos indivíduos, nas relações horizontais 

entre eles. E, para que isto se dê com mais estímulo possível, o indivíduo e a sociedade devem 

acreditar no funcionamento do sistema penal, além dele efetivamente funcionar bem. 
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4.1 O DISCURSO JURÍDICO PUNITIVO E A CRISE DO SISTEMA PENAL 

 

Seguindo opinião de Roxin
208

, vemos sistema penal como importante instrumento para 

assegurar paz infra-estatal e distribuição de bens minimamente justa, garantindo pressupostos 

para livre desenvolvimento da personalidade, uma das tarefas essenciais do Estado Social de 

Direito.  

Similar entendimento vê-se em Rodríguez
209

, que cita como necessárias a vida em 

comunidade e a necessidade de convivência pacífica, a serem defendidas pelo direito penal 

(na acepção de sistema criminal). No entanto, há quem problematize o entendimento do 

direito penal, com enfoque nas suas funções ocultas ou não declaradas.  

Dessarte, com Batista, o “direito penal existe para cumprir finalidades, para que algo 

se realize, não para a simples celebração de valores eternos ou glorificação de paradigmas 

morais”
210

. Não vemos, entrementes, qualquer incompatibilidade entre tais visões do direito 

penal, apenas mudança de enfoque, uma vez que os primeiros autores focam na missão 

principiológica, constitucional e doutrinária do direito penal, já o segundo foca na sua atuação 

real. Fazer com que essas realidades convirjam é missão complexa, que também depende do 

papel do operador do direito, além de Estado e sociedade. 

Concordamos com Batista, Foucault e Zaffaroni quando indicam funções latentes, 

contradições, excessos ou faltas no funcionamento do sistema criminal, e é do confronto entre 

elas e o “dever-ser” jurídico-constitucional penal que os deveres (poderes) judiciário, 

legislativo e executivo precisam se pautar, especialmente o primeiro com seu dever de guarda 

do ordenamento jurídico e de direitos fundamentais. 

O sistema criminal, formulado por Liszt como uma ciência conjunta do Direito Penal e 

não como ramo dogmático-jurídico isolado
211

, a partir do século XX, por influência deste 

doutrinador, não é mais visto como sustentado apenas pela dogmática jurídica do Direito 

Penal, mas também por política criminal que visa estratégias de controle da criminalidade e 

por criminologia como conhecimento empírico da criminalidade. 

Entretanto, como Feldens
212

 desenvolve, a partir das lições, principalmente de Dias
213

, 

com a progressiva superação do Estado de Direito formal, liberal e individualista vigente à 
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época dessa construção de Franz Von Liszt, pelo desenvolvimento de Estado Democrático e 

Social de Direito, ocorre busca pela efetivação dos direitos postos, especialmente 

constitucionais e de garantia, mantida a ordem jurídica, mas havendo problematização do 

puro legalismo. 

O Direito Penal e a política criminal que lhe orienta não são mais os únicos que irão 

balizar a atuação criminal do Estado. Para Feldens
214

: “Teorizar acerca do Direito Penal na 

atualidade é tarefa que não está a prescindir de valorações que lhe sejam externas (extra-

sistemáticas, se considerado o Direito Penal como sistema autônomo)”. 

A principiologia constitucional e direitos humanos que lhe é imanente, ao menos no 

nosso Estado Constitucional e nas nossas interpretações do Direito, limitam legislador em sua 

liberdade de escolha por valores e não permitem à dogmática jurídica ter existência autônoma 

e plena. De modo que, o Direito Penal e a política criminal estão sob crivo axiológico e 

jurídico de Constituição que consagra a busca de efetivação de direitos fundamentais, sociais, 

econômicos e culturais, guiando-se por considerações de justiça na promoção e realização 

desses. 

Hodiernamente, Roxin
215

 enxerga Direito penal material (que entende como as 

condutas cominadas com pena, com seus pressupostos e conseqüências) delimitado de outros 

campos do direito que lhe toca, como o Direito processual penal, Direito da medição da pena, 

Direito penitenciário, Criminologia. A ciência global do direito penal são todas essas 

disciplinas, que giram em torno do que o direito penal material define como crime. 

Ele distingue o Direito penal de outros ramos formalmente, pelas penas e medidas de 

segurança
216

, e assim é definido por suas sanções, no que então deveria se chamar Direito 

Penal e de Medidas (de segurança). Roxin crê que mandados e proibições também existem em 

outros ramos, de forma que medidas disciplinares, multas e sanções administrativas são 

sanções não penais. 

Com isso ele não quer dizer que Direito penal só pode utilizar de penas e medidas de 

segurança, mas, sim, que elas diferenciam-no dos demais ramos do Direito. Concordamos 

com essa posição, acrescentando que, como visualizado por Bobbio com as sanções ao longo 

do tempo, as penas tendem a migrar para outras formas de resolução de conflitos e para tipos 

de punição diversos do penal. Devido a muitas das consequências prejudiciais do Direito 
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penal ele deve ser menos oneroso, teve longo passado, mas não longo futuro. 

Todavia, não se crê que Direito penal possa ser abolido, já que criminalidade não dá 

margem para crer que cessará, mesmo com utilização de meios de controle para eliminar o 

próprio Direito penal
217

. Ademais se Estado se desincumbir dessa tarefa ela deverá ser 

realizada da mesma forma, o que reafirma sua importância para que não se converta em lei do 

mais forte ou forma antijurídica de controle social onde se perderão garantias conquistadas. 

No âmbito punitivo, a exemplo de uma ciência global do direito penal, no modelo 

proposto por Roxin, convergem todas as disciplinas jurídicas, sociais e políticas que gravitam 

em torno da questão penal, uma vez que todas agem efetiva ou potencialmente no trato das 

punições estatais. 

De sorte que, tratar de punição estatal é mexer com complexas engrenagens que 

devem, mas nem sempre conseguem, se coordenar desde uma fundamentação constitucional, 

de direitos e garantias fundamentais e de leis criminais até a ponta da efetivação dos direitos, 

do controle social e aplicação do direito penal e da pena. 

 

4.1.1 Crise do discurso punitivo prisional 

 

O problema da crise do sistema penal vem justamente desse descompasso entre 

objetivos sociais pretendidos, garantias postas e andamento prático da atuação do direito 

penal, das penas aplicadas e à disposição. 

Corroborando esse entendimento, há quem afirme que a prática penal compromete a 

eficácia da legislação penal, seja código penal, de processo ou lei de execuções penais, pois 

na realidade não existem direitos humanos do preso
218

. 

Para Marcão, a prática da execução penal brasileira demonstra “reincidente e impune 

desrespeito às garantias constitucionais incidentes, bem como a constante afronta aos 

dispositivos da Lei de Execução Penal”
219

. Ainda aduz o autor que isto ocorre sem que as 

várias autoridades incumbidas de fiscalizar, buscar e dizer o direito adotem as providências 

também explícitas no ordenamento jurídico. Segundo ele falta concretização de políticas 

públicas e falta cumprimento da lei. 

Acrescentaríamos que, ou faltam recursos para fazer valer políticas públicas e 

fiscalização e atuação no cumprimento da lei, o que nem com toda arrecadação de impostos 
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no Brasil seria possível, ou falta diminuir o quanto criminalizável, diversificar meios de 

atuação criminal, buscar comportamento conforme o direito e confiança nele. 

Com esteio em Roxin
220

, acreditamos que controle só tende a crescer, pela 

complexidade social crescente e especializações de disciplinas, o que não é por si só ruim, 

como dissemos quanto a uso do poder. Contudo, o que é péssimo é que o controle e o poder 

sejam utilizados desproporcional e desigualmente, aviltantes dos direitos humanos e 

fundamentais e criando massa de pessoas que nunca se “normalizarão”, na linguagem de 

Foucault, ou se (res)socializarão, na crítica criminológica. 

Casos estes em que somente pena perpétua ou de morte faz “sentido”
221

 numa política 

criminal, uma vez que tais indivíduos nunca estarão aptos para conviver em sociedade, que a 

desintegrou do seu meio. De forma que, se a pena busca ocasionar prevenção de crimes, ou 

ela adapta pessoas a forma minimamente pacífica de convívio social ou a priva dele. 

Obviamente, não é fim do Estado nem da Constituição ocasionar penas perpétuas, mas a 

prática penal distorcida indicaria para isso.  

Neste passo, parte da sociedade que sofre com males da criminalidade e insegurança 

faz caminho contrário ao do jurista, e, assim, vai do real, do existente, ao ideal, ao jurídico, e 

pede por mais punição, a exemplo de pena perpétua ou de morte.  

Alguns estudiosos defendem posição de que rigor punitivo e sua aceitação pela 

sociedade, ou até seu clamor por isso, advêm da cultura do medo em torno da criminalidade e 

a obsessão por segurança. A população seria então desviada de seus próprios interesses pela 

opinião pública manipulada, o que ocorre também com produção do direito, de forma que se 

colocam todas as expectativas e possibilidades de soluções na legislação e em seu rigor
222

. 

O fato é que sem focar e ter atuação no mundo real qualquer legislação torna-se 

inadequada. A legislação em si não é solução para todos os problemas, especialmente no 

sistema criminal, salvo quando atue no mundo real e conte com apoio do Estado e até da 

sociedade na sua implementação. 

Noutra ponta, muitos juristas recalcitrantes não se movem do direito a lugar nenhum, 

afirmando que papel do judiciário não é legislar, administrar, nem realizar, mas apenas decidir 

sobre direito ordenando seu cumprimento sem adentrar nas demais esferas de poder. 

Adiante deste tempo de direitos apenas formais, ou seja, apenas assegurados pelo 
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Estado em declarações solenes mas sem eficácia: o Estado de Direito formal sem consistência 

material, está o jurista comprometido com os direitos fundamentais e sua efetivação, com o 

Estado Constitucional Democrático e Social de Direito e sua realização. 

Neste tipo de construção de Direito e de Estado, a igualdade, a liberdade física, moral 

e de pensamento, a integridade física e demais direitos fundamentais e humanos não são só 

juramentos solenes e escritos, são princípios inarredáveis e decisórios, pautas de atuação do 

Estado, que contam com a guarda última da jurisdição, quando desconsiderados pelos demais 

agentes do Estado. 

A compreensão de fenômenos e processos hermenêuticos passa por mundo das ideias e 

estruturações simbólicas, no entanto, critica-se idealismo jurídico quando constrói ficções e 

noções de Direito fora de contexto social e de perspectivas e possibilidades existenciais. Para 

Copette Santos
223

: “juristas idealistas, que compõem a grande maioria, não negam a existência 

e o peso das estruturas e condicionamentos sociais, apenas subordinam-nas a seu sistema de 

pensamento.” 

Sobre estas bases, o direito penal sobre inspiração do liberal-individualismo político e 

sobre ideias de cidadania, direitos humanos e garantismo estruturou sistema com base no livre 

arbítrio onde homens eram livres para traçar destino que quisessem. Com aparência de 

neutralidade e proteção de bens da maioria, o discurso ético-normativo protegeu interesses de 

classes bem determinadas, de modo que:  

 

pune-se somente os que nunca tiveram acesso a patrimônio algum, 

que atentem contra patrimônio dos exploradores. Parece haver uma 

neutralidade fundada no universalismo, mas em realidade o direito 

penal liberal sempre foi direcionado.
224

 

 

Todavia, não concordamos inteiramente com o autor citado, haja vista que essa 

hipótese de proteção dos bens apenas dos exploradores merece ser mais bem explicada. Isto 

porque, numa sociedade um tanto mais complexa que a visualizada por Copette Santos, onde 

há mais que dicotomia entre explorados e exploradores, protege-se patrimônio também de 

classes não tão elevadas, ou seja, mesmo explorados têm algo a perder. 

E, assim, ao envolver classes de média-alta a baixa alcança-se grande parte da 

população que adere a discurso punitivo, especialmente quando misturado a sentimento moral 
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do caminho certo a ser escolhido por pessoa: o livre arbítrio citado. 

Não obstante, importa desvelar que o discurso punitivo atual, além de não cumprir 

suas promessas, tem suas premissas manipuladas com a gestão diferencial de ilegalidades, 

cifras negras, douradas, seletividade, inefetividade total da prisão e seu efeito de mais 

violações dentro e fora do cárcere. 

O direito penal não pode ser caracterizado como neutro, seu discurso universalista e 

antidiferencialista (voltado a todos e sem distinções) mascara o caráter ideológico do sistema 

penal e suas funções reais. Neste passo, o cárcere proporciona a reunião de pessoas em grupos 

segregados, oportunizando troca de habilidades e reforço de opiniões e carreiras criminais, 

aumentando senso de alienação para resto da sociedade
225

. As agências estatais não esperam 

que agentes de delitos mudem, mas apenas querem desimcumbir-se da tarefa de recuperar 

pessoas, na lição de Shecaira. 

Pode-se ver isto na atuação burocrática que cumpre sua função apenas no papel, ou 

seja, na formalidade da lei, regulamentos ou portarias, mas que não ocasiona nenhum 

resultado buscado, como um sinal de trânsito posto em local indevido que pretensamente 

cumpre seu papel mandando sinais de parada mesmo sem ser obedecido por ninguém nem 

cumprir função na sociedade. 

Importa lembrar que, promiscuidade, ócio, perda da dignidade nos estabelecimentos 

prisionais não são desconhecidos, mas são abordadas na própria exposição de motivos da Lei 

de execuções penais - LEP, lei 7.210/84. Outrossim, Azevedo
226

 ressalta que também 

dispositivos da LEP não são cumpridos, a exemplo dos artigos 1º, 3º e 4º, que dispõem, 

respectivamente, das condições de harmônica integração social do preso, da manutenção de 

todos os direitos não atingidos pela sentença ou lei, e da cooperação da comunidade e Estado 

na execução das penas. 

O autor trata também do não cumprimento de medidas carcerárias em espécie e seus 

desvios, sendo graves os problemas postos como maior tempo de prisão que estabelecido, 

direitos mínimos dos presos desrespeitados, não integração com comunidade, entre outros. 

Já Zolo aduz que, com cárcere, produzem-se torturas e violações dos mais elementares 

direitos do cidadão, baseando-se em literatura sociológica das instituições penitenciárias, 

como relatórios do Comitê do Conselho Europeu para a Prevenção da Tortura e dos 
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Tratamentos Desumanos e Degradantes – CTP, além de fontes bibliográficas
227

. 

Segundo o autor, tal tratamento desumano e torturas estão relatados seja em países 

com fraca tradição de respeito a direitos humanos, como Turquia, até os de longa tradição de 

preocupação com esses direitos como Inglaterra.  

Além dos diversos tipos de tortura comumente praticados contra os detentos, ainda há 

superlotação dos estabelecimentos, estes em condição degradante de estrutura e de 

possibilidade de saúde, com poucas atividades coletivas. 

Ele considera índice de reincidência alto na Itália, onde está em 50%, e diz que na 

Europa não se consente nenhuma ilusão quanto à função de ressocialização e reeducação, 

sendo situação dos Estados Unidos ainda mais grave
228

. Disso resulta dupla irracionalidade, a 

dos fins educativos da pena e a do controle e diminuição dos comportamentos desviantes, já 

que o aumento da população carcerária é constante, em termos absolutos e relativos.  

Assim, Zolo conclui que “o cárcere é simplesmente um lugar de aflição – às vezes de 

verdadeira tortura física e psíquica – e de violação dos mais elementares direitos do 

cidadão”
229

. Hipótese esta corroborada em estudo sobre prisão por Bitencourt, que chega a 

resultado idêntico: “A superpopulação das prisões, a alimentação deficiente, o mau estado das 

instalações, pessoal técnico despreparado, falta de orçamento, todos esses fatores convertem a 

prisão em um castigo desumano”
230

. 

A prisão funciona alimentando subculturas de transgressão, determinando identidades 

inapagáveis aos que entram nele, ainda que por períodos breves, atribui competências e 

inclinações psicológicas que ajudam a excluir definitivamente o condenado da vida civil. 

Acresce-se ainda a essa lista os custos sociais do cárcere, a dispersão de energias de 

trabalho e intelectuais postas para seu funcionamento e injustiça de sua composição social, 

reservado a camadas mais enfraquecidas e pobres da sociedade. Com este quadro, quem entra 

na prisão estará condenado a não sair dela, ou se sair, rapidamente retornar, o que não cumpre 

sua racionalidade. 

Bitencourt também reafirma crise ampla e persistente da prisão, e tanto em países 

subdesenvolvidos quanto desenvolvidos observa-se que “as graves deficiências das prisões 

não se limitam a narração de alguns países; ao contrário, existem centros penitenciários em 
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que a ofensa à dignidade humana é rotineira”
231

. 

Na América Latina, apesar da deficiência de dados estatísticos, é inquestionável o 

aumento da delinquência e falha na reabilitação pelo sistema penitenciário, que “constitui uma 

realidade violenta e opressiva e serve apenas para reforçar os valores negativos do 

condenado”
232

, onde se estimula uma consciência coletiva dos condenados antagônica à da 

comunidade livre. 

Desde o século XIX a crise da pena de prisão começou a ganhar destaque, pois a pena 

não intimidava, a delinquência decorria do aprisionamento e a função de correção gerava a 

reincidência: “Enfim, a prisão fracassava em todos os seus objetivos declarados”
233

. 

Aquele autor crê que resta comprovada a inutilidade das penas de duração breve e 

desse modo, “impõe-se, de há muito – desde que a ideia de justiça absoluta foi substituída 

pela ideia de política criminal –, ou sua extinção ou a adoção de substitutivos penais”
234

. 

Dessarte, apesar da alta produção legislativa penal, maior criminalização e elevação de 

penas, os índices criminais “apontam para a total inadequação do sistema criminal”
235

. E, 

nesse contexto, ex-diretor do DEPEN informava em 2008 uma taxa de reincidência em torno 

de 85%
236

. Compreende-se assim que Direito Penal não consegue lidar com todas as situações 

de risco que lhes são postas e quando se aventura a criminalizar em demasia gera bodes 

expiatórios, tornando-se apenas simbólico
237

. 

O direito penal simbólico, ou da emergência, para Freitas, advem da ânsia coletiva e 

sentimento de urgência que Estado manifesta frente a aumento da violência social e 

criminalidade, quando se usa de punitivismo exacerbado, aprovado em legislações após casos-

símbolo, quando se elevam tons de discurso por segurança
238

. 

Esse discurso tranquilizador sem qualquer eficácia é dirigido às massas populares 

como forma de desviar atenção de problemas econômicos e sociais. E este modelo serve para 

segregar outros indivíduos, estigmatizando uma classe social, selecionando sua clientela 
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habitual nessa classe operária, e assim, estabelecendo binômio amigo/inimigo, em que se 

segrega e impõe-se tratamento desumano. 

O Direito penal simbólico é exemplo de política falaciosa, ao “falsear realidade, ao 

iludir a população com medidas paliativas e sem eficácia alguma, ao segregar, ao estigmatizar, 

ao restringir direitos fundamentais”
239

 e, assim, o direito não mais exerce função de controle 

social, promotor de coexistência pacífica e de proteção a direitos fundamentais “tornando-se, 

ele próprio, instrumento de incitação ao crime, fomentando ao invés de prevenir”
240

. 

Nesse panorama, formas de diversificação da atuação penal são muito bem recebidas, 

especialmente quando dentro de uma política criminal que busque reflexos na minoração da 

criminalidade, no respeito aos direitos fundamentais envolvidos e na resolução do conflito 

instaurado pela ação delituosa que pertubou e envolveu, no mínimo, vítima, infrator e parcela 

da sociedade. 

 

4.1.2 A ideia da reparação consensual do dano 

 

Como resposta estatal a tais problemas, e com fim de diminuir distorções da atuação 

punitiva e crise do direito penal, Santana comenta a importante atuação despenalizante dos 

Juizados especiais criminais para a diversificação penal, com possibilidade de aplicação 

imediata de penas substitutivas da prisão, mesmo antes do desenvolvimento do processo, com 

atuação de conciliadores leigos na transação penal e suspensão condicional do processo
241

. 

Com isso, abriu-se no campo penal o espaço para consenso: “Paralelamente ao 

princípio da verdade material, agora temos de admitir, outrossim, a verdade consensual, cuja 

preocupação mais importante é a busca da solução para o conflito”
242

. 

Porém, relativamente à reparação do dano, o ordenamento jurídico penal ordinário o 

coloca como forma acessória que tem efeitos para medição da pena, e, salvo casos de 

espontaneidade, assume forma de cobrança impositiva e que funciona sem consenso e 

diálogo, o que, em todo caso, entraria no rol das sanções negativas e impositivas.  

Tal tipo de imposição enfrenta problemas como busca por solvência do devedor e toda 

a dificuldade de satisfação do crédito a depender do autor da infração, além do que, dessa 
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maneira, não se lograria resolução do conflito e busca da paz social e integração das pessoas 

ao ordenamento, com aceitação de consequencias da sua conduta e ações para repará-la. 

Ademais, modelo de reparação civil rigidamente entendido por alguns doutrinadores 

como decorrente apenas de obrigação de reparar o dano, com separação estanque entre direito 

civil e penal, não contribui para resolver os problemas de hipercriminalização, não elimina a 

pena nem o direito penal formalizado posto em marcha
243

. 

Tal entendimento reduz a reparação penal à mera vertente econômica-civil e lhe retira 

qualquer autonomia. No nosso ordenamento jurídico a reparação do dano é tratada apenas 

como mera indenização por danos materiais, e não como forma de atuação penal voltada a 

política criminal ou visando resolução do conflito entre vítima, autor e comunidade com 

mensuração das atitudes e estabelecimento de sanção negociada. 

Não há independência nessa reparação do dano como atuação penal, nem comunicação 

estabelecida para assunção de responsabilidades por ações que causaram danos também 

psicológicos à vítima, muito menos uma sistemática de funcionamento da reparação como na 

Justiça Restaurativa. 

Como assevera Santana, na prática, as formas de reparação postas no ordenamento não 

têm constituído uma alternativa nem têm sido amplamente utilizadas, pois seu uso tem sido 

feito ou de forma adicional, acrescendo-se à pena e não a substituindo, ou evasivamente, 

quando seu uso é realizado por não haver bastantes elementos probatórios do crime
244

. 

No entanto, a reparação como terceira via, ao lado das penas e das medidas de 

segurança, pode representar, em várias situações, conseqüência autônoma do delito, 

representando melhor solução para a situação delituosa. 

Não se trataria assim de forma de indenização civil, mas busca de “uma compensação 

das conseqüências do delito, mediante uma prestação voluntária por parte do autor, que 

terminaria servindo de mecanismo de restabelecimento da paz jurídica”
245

. 

Apoiando a reparação como terceira via, são trazidos importantes argumentos, seja em 

apoio à vítima, à prevenção de ilícitos, socialização e paz social: 

 

o interesse da vítima é, em muitos casos, mais bem atendido através 

da reparação do que através de uma pena privativa de liberdade ou 

pecuniária; em muitos casos, de pequena e média criminalidade, a 

reparação é suficiente para satisfazer as necessidades de estabilização 
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contrafática das expectativas comunitárias na vigência da norma 

violada, [...] à reparação deve atribuir-se um acentuado efeito 

ressocializador...
246

. 

 

Cumpre gizar a importância dada à vítima nesse modelo diversificador,  pois ela, além 

de sofrer vitimização primária, que é o trauma causado pelo ofensor através de sua conduta, 

pode sofrer vitimização secundária, pelo contato com as instâncias de controle do Estado, ou 

de forma terciária, através da própria sociedade. 

Isto aperfeiçoa enfoque do direito processual penal, que tem se preocupado 

tradicionalmente com direitos de defesa do acusado e renegados direitos da vítima a segundo 

plano
247

. Não há solução completa e imediata para equação de todos os problemas do sistema 

penal, no entanto, há formas de melhora qualitativa na sua atuação real com cumprimento de 

seus fins almejados. 

De maneira que, se sociedade e Estado crêem fundamental o controle penal para ações 

mais comprometedoras dos direitos fundamentais dos indivíduos, buscando-se um convívio 

social em certa medida pacífico, e pode-se chegar a tal objetivo com ganhos tanto para 

sociedade, vítima e autor da infração, quanto para o Estado, reduzindo violações de direitos 

humanos em jogo bem como aparato estatal custoso e corrompido, a política criminal estatal 

deve atuar neste sentido. 

Há formas de diversificação penal que cumprem missão do sistema criminal com 

avanço na qualidade da sanção e dos meios de controle dos desvios sociais, além de se 

adequarem a direitos fundamentais e a regime constitucional, a exemplo da Justiça 

Restaurativa, pelo uso do consenso, da  reparação e diálogo acerca da infração e seu contexto. 

Isto posto, o Estato deve atuar de forma a cumprir da melhor forma os preceitos 

constitucionais e legais que regulam matéria penal, e para tanto, utilizar de conhecimentos 

postos sobre tema e interação com sociedade, para que suas ações correspondam ao efetivo 

cumprimento de sua missão e não apenas mal aparentem cumprí-la. 

 

 

4.2 FINS E FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS DA SANÇÃO PENAL 

 

Nas teorias dos fins da pena é válido ressaltar as contínuas alterações no entendimento 
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doutrinário, apontando-se, hodiernamente, para vias preventivas na atuação das penas, 

abdicando-se de formas retributivas como sofrimento pelo mal cometido, expiação, direito à 

punição, entre outras. 

Neste contexto, Roxin
248

 crê que os fundamentos da pena devem coincidir com os fins 

do Direito Penal, que é a proteção subsidiária de bens jurídicos e com isso o desenvolvimento 

da pessoa, e a ordem social baseada nestes termos, o que constantemente é subestimado. 

Jakobs, próximo a um modelo luhmaniano, acredita que as próprias normas são o 

objeto da tutela penal, e assim teríamos a previsibilidade do comportamento do outro. Então, 

o reconhecimento das normas e o reforço da confiança nelas representam os fins do Direito 

penal. A pena serviria tão somente para reafirmar o direito violado e mantê-lo como 

orientação para a sociedade. 

O Estado estabelece punições visando, em geral, a retribuição pelo mal cometido, a 

prevenção geral e específica negativas e positivas. Essas são as finalidades da punição, 

divididas, grosso modo, em três teorias: absolutas, relativas (de prevenção geral ou especial) e 

mistas. 

Sobre as absolutas comenta Travessa: “Os seguidores das teorias absolutas [...], 

acreditavam que a legitimidade da sanção penal estava na própria exigência da manutenção da 

justiça. Para eles, apenas bastava a retribuição do mal justo (punição) contra mal injusto 

(delito).”
249

. Mediante a imposição de um mal, merecidamente se retribui, expia, e equilibra a 

culpabilidade do autor pelo fato. A teoria é absoluta porque para ela o fim da pena é 

independente, desvinculado do seu efeito social
250

. Para Roxin, as teorias absolutas não 

encontram sentido da pena em persecução de qualquer fim socialmente útil.  

Sua influência foi fortemente determinada pela filosofia do idealismo alemão. Com 

Hegel e sua ideia de restabelecimento do direito com a punição, a dita negação da negação, e 

Kant com o imperativo categórico, em que só a retribuição é justa. Ambos rejeitam a ideia de 

utilizar ser humano como meio para fins; no caso da pena, para a prevenção de outros crimes. 
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Ainda para Roxin, o mérito da teoria da retribuição decorre da impressão psicológico-

social que causa, além de proporcionar medida para magnitude da pena. Entrementes, não 

pode sustentar-se tal posicionamento, pois como o Direito Penal tem como missão a proteção 

subsidiária de bens jurídicos, não se pode usar pena que prescinda de todos os fins sociais. 

Ademais, a execução de pena como retribuição tem consequências indesejáveis 

tratando-se de política social, pois a imposição de um mal não pode reparar os danos na 

socialização, que frequentemente é causa de prática de crimes. 

Interessa ainda a posição do catedrático de Munique quando diz que a aceitação moral 

e interiorização de valores decorrentes da pena não decorrem da punição, mas de uma atitude 

interior, contribuindo mais uma pena que ajude e não que retribua
251

. Posição esta que nos 

autoriza a pensar que meios alternativos, como a reparação, podem auxiliar mais numa atitude 

de integração com a sociedade e aceitação de suas regras que a inflição de um mal. 

As teorias relativas vêm na punição uma utilidade, que é a de buscar a desistência de 

futuros delitos. É relativa pois refere-se ao fim de prevenção ou profilaxia criminal. Em 

Sêneca, ao reportar-se a Protágoras e Platão: "Nam, ut Plato ait: 'nemo prudens punit, quia 

peccatum est, sed ne peccetur..." (Pois, como disse Platão: 'Nenhum homem sensato castiga 

porque se há pecado, senão para que não se peque”)
 252

. 

Relativamente à prevenção especial, que é a busca da dissuasão de cometimento de 

ilícitos pelo próprio sancionado, podemos citar Liszt com o Programa de Marburgo com 

objetivo de proteger sociedade (com retirada do criminoso de circulação), intimidar e corrigir 

criminoso. Tratamento com inocuização (segregação) de quem não melhorará, intimidação do 

delinquente ocasional e correção (socialização) do corrigível
253

. 

A teoria da prevenção especial se distingue em: 1- negativa, quando não se foca ou 

acredita em correção do delinquente, mas se dirige à intimidação individual deste, ou teria 

efeito com defesa social pela segregação e neutralização do delinquente; 2- positiva, quando 

se busca reforma moral interior do delinquente, ou tratamento das tendências que levam ao 

crime.  

Para Dias
254

, a prevenção especial positiva ou de socialização é indispensável, já que 

está em sintonia com função do direito penal de proteção subsidiária de bens jurídicos, ao 
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pretender-se prevenir a reincidência. Porém, há de se cuidar para não extrapolar limites à 

prevenção especial, como tentativas de substituir concepções pessoais ou abordagens médico-

clínicas com tratamento coativo do delinquente. 

No mesmo sentido, Roxin, que antes apresenta sua crítica, trazendo os seguintes 

aspectos dessa teoria: não proporciona medida para a pena, levando a penas indeterminadas, 

além de possibilidade de altas penas para pequenos delitos, considerando periculosidade e 

emenda da pessoa; o Estado não tem direito de educar e tratar cidadãos adultos; não se sabe o 

que fazer com delinquentes que não necessitam de ressocialização; não há conceito de 

socialização do reincidente que seja eficaz em ampla medida.  

Não obstante, ele faz menção de importante função da prevenção especial
255

: 

 
Cumple extraordinariamente bien con el cometido del Derecho penal (cfr. 

supra § 2), en cuanto se obliga exclusivamente a la protección del individuo 

y de la sociedad, pero al mismo tiempo quiere ayudar al autor, es decir, no 

expulsarlo ni marcarlo, sino integrarlo; con ello cumple mejor que cualquier 

otra doctrina las exigencias del principio del Estado social. 

 

No que tange à prevenção geral, ela representa a busca da abstenção coletiva do 

cometimento de ilícitos; a influência sobre a sociedade, que, mediante ameaças penais e 

execução da pena, deve ser instruída sobre as proibições legais e apartada da sua violação. 

O aspecto negativo se pode descrever com: “el concepto de la intimidación de otros 

que corren el peligro de cometer delitos semejantes”
256

. Afirma ainda Roxin que muitas 

pessoas não ligam para magnitude da pena e sim para risco de ser apanhado. Em Feuerbach e 

sua teoria da coação psicológica, traz-se ideia de sensualidade: prazer de cometer delito. 

Cumpre, então, desenvolver sensações de desagrado na psique para desestimular o 

cometimento de crime por ser a pena maior ou pior que seu ganho. 

Já a prevenção geral voltada ao aspecto positivo tem fim de proteger e incentivar 

determinados valores e bens jurídicos, conservação e reforço da confiança na firmeza e poder 

de execução do ordenamento jurídico
257

; pacificação (integração) social
258

; ou efeitos de 

aprendizagem, confiança no Direito
259

. 

Frente à prevenção especial, aquela não visa tão só a não-reincidência, mas, 
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principalmente, a não-incidência. De sorte que tem maior amplitude quando considera que 

delitos podem incitar imitação por outros, além de não substituir descrição clara dos feitos 

(delitos) por análise de periculosidade do autor. 

Para Jakobs, como vimos, em sua ideia de proteção das normas e não de bens 

jurídicos, a pena tem função preventiva, posto que deve surtir efeitos ao nível da interação 

social, protegendo as condições de interação entre as pessoas.  

Na sua construção de prevenção geral positiva, ele se afasta de busca de ganhos 

sociais como prevenção de novos crimes por outros ou pelo delinquente, mas coloca como 

objetivo da pena: 1) o exercício na confiança da norma, para que todos saibam o que podem 

esperar das relações sociais; 2) O exercício da fidelidade ao Direito, pois as consequências 

dos atos em desacordo a ele serão custosas; 3) o exercício da aceitação das consequências, 

pois se aprende a conexão entre comportamento e custos dele. 

O referido autor descarta a pena como reparação: “La pena no determina una 

reparación del daño; además muchas infracciones de la norma se completan antes que se 

produzca un daño exterior”
260

, em que pese não descartar a reparação em si, apenas 

classificando-a como forma de solução do conflito sem pena. 

Tais ideias sustentam que o exemplo da restauração e o procedimento da Justiça 

Restaurativa não é uma pena, mas não deixa de ser sanção e ter resultados jurídicos 

importantes, com reflexos no campo penal, muito embora fora da clássica divisão entre 

Direito Penal e outros ramos como Direito Civil. Tanto que o próprio Jakobs mais a frente irá 

admitir que a indenização é uma forma de inclusão e consideração à vítima, e forma mais 

intensa de compensação que excede o marco puramente civil, estando dentro dos seus 

chamados equivalentes funcionais
261

. 

Quanto às teorias mistas, seguidas pelo nosso ordenamento, Travessa comenta: “Seus 

teóricos conjugam a tese de unificar os critérios de retribuição (teorias absolutas) e prevenção 

(teorias relativas) para justificar a punição penal, escoimando o que é contraditório e 

agregando o conciliável entre tais ideias.”
262

. 
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Iríamos um pouco mais a frente para fazer nova distinção dentre as teorias mistas ou 

unificadoras ou da unidade, onde podemos dividí-la em duas correntes: mistas/unificadoras 

retributivas (ou que contém ideia de retribuição) e as mistas/unificadoras preventivas ou da 

prevenção integral (que só contém prevenção, geral ou especial, positiva ou negativa). 

As teorias mistas retributivas empregam pensamento de uma pena retributiva “no seio 

da qual procura dar-se realização a pontos de vista de prevenção, geral e especial; ou [...], para 

todavia exprimir no fundo a mesma ideia, como o de uma pena preventiva através de justa 

retribuição”
263

.  

Na visão de Dias é inaceitável esta junção de fins, uma vez que a retribuição não 

integra fins da pena, nem poderia uma visão absoluta deixar de prevalecer quando misturadas 

às teorias relativas. Roxin também não aceita a retribuição pelos motivos já declinados. Essas 

teoria já foram dominantes e ainda têm peso na jurisprudência, como podemos notar no Brasil 

e nos nossos diplomas legais. Suas posições mais recentes vão no sentido de argumentar que 

nenhuma teoria penal está ordenada ou proibida por lei, e, segundo as necessidades, pode-se 

colocar tanto um quanto outro fim da pena. 

De sorte que Dias e Roxin declaram claramente apoio à Teoria unificadora da 

prevenção integral, que tem Jakobs como integrante não declarado, haja vista a sua posição 

pela prevenção geral positiva, porém admitindo expressamente fins preventivos especiais e 

descartando por completo unificação com retribuição
264

. 

Destarte, na teoria unificadora da prevenção integral o fim da pena é exclusivamente 

preventivo, haja vista as normas penais só estarem justificadas ao considerarem proteção de 

liberdade individual e ordem social a seu serviço, de modo que a pena concreta só pode 

perseguir isto, um fim preventivo do delito.  

Resulta dever configurar como fins da pena a prevenção geral e especial, que apenas 

conflitam numa medida da pena, onde deve-se ponderá-las para aplicar a pena, havendo 

divergência. Neste sentido, há renúncia à retribuição e a culpabilidade age como limite. A 

pena pode ficar abaixo da culpabilidade a depender das necessidades de prevenção geral e 

especial. A culpa é pressuposto necessário da pena e limite inultrapassável de sua medida, 

segundo Dias
265

. 
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A renúncia à retribuição mantém pena como reprovação social, mas não como 

retribuição de um mal, posto que da desaprovação da conduta deve manter-se consequência 

que tenda à sua futura evitação. Para Roxin, também não será prazerosa a pena para não 

incitar delito, devendo, por isto, ser um castigo. 

Ainda nesta discussão de fins da pena e do discurso punitivo estatal, aparece a 

reparação, já apoiada por Jakobs, conforme visto, e colocada como terceira via do Direito 

Penal ao lado das penas e das medidas de segurança para Roxin, que lhe dá bastante 

importância. Afirma ele que apesar de pouco usada na prática, a favor da reparação contam 

muitos fatores como levantado em tópico próprio (a minimização dos problemas de 

legitimação e aplicação do Direito Penal em geral), serve mais à vítima que pena ou multa e 

não é solução jurídica civil, atendendo aos fins da pena
266

. 

Acreditamos, assim como os doutrinadores aqui comentados, que fins da pena devem 

ser preventivos, no entanto, não concordamos com posição de Jakobs que o fundamento da 

punição é a proteção de normas. A implicação dessa proteção de normas, por ele trabalhada, 

fica sedutora ao ter como efeitos a confiança do indivíduo ao ordenamento e sua integração a 

ele. Contudo, podemos ter esses efeitos independentemente da colocação da proteção de 

normas como fundamento da pena e fim último do Direito Penal. 

Além de erro por emprego de tautologia, ou seja, ideia de ordenamento o qual deve ser 

cumprido porque estabelece punições com fundamento na observância de seu próprio 

cumprimento. De modo que se operaria um descolamento do ordenamento de toda 

consideração de pessoa, sociedade, valores e princípios, como já discutido. 

Afora isso, o ordenamento jurídico pátrio não agasalha esse tipo de proteção jurídica 

do direito para o direito. Ele procede em sua Carta Maior prevendo que o poder emana do 

povo, que estamos em democracia que consagra proteção aos direitos fundamentais, e isto é 

uma cláusula imutável durante sua vigência. 

O fundamento da pena e fim último do Direito Penal só pode ser a defesa de bens 

jurídicos, mas dizer isso é pouco, visto que por tutela de bens jurídicos pouco se acrescenta ao 

domínio do sistema penal e caracterização do delito
267

. Se não houvesse essa limitação ele 

agiria sem conflito e poderia ser usado contra quem fosse entendido inimigo do sistema. Por 

óbvio deve haver bens jurídicos tutelados, mas isso ainda diz pouco sobre o cerne do 

criminalizável. Essa proteção deve ser proporcional e consentânea com realidade penal, além 
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de acolher bens de maior importância, a serem estas opções penais discutidas e confirmadas 

por sociedade, observadas as restrições constitucionais quanto a direitos fundamentais. 

 

4.3 A PUNIÇÃO E SUA INTERAÇÃO COM O PODER: A ÓTICA DE FOUCAULT E SUA 

CRÍTICA  

 

Na teoria geral do direito, como visto em Ross, e em outros estudiosos, o poder se faz 

presente no direito ou através dele, especialmente no estabelecimento e manejo das sanções. 

Cumpre considerar a existência e atuação do poder na sanção penal também, por 

razões óbvias de segurança e importância de suas prescrições na gestão da coletividade, por 

conter uso da sanção mais grave e com maior uso da força no direito. 

Foucault, em seu estudo sobre poder e punição
268

, faz escorço histórico das penas na 

França, bem representativo do contexto das penas na Europa continental, sendo o quadro 

traçado bem pior em colônias como Brasil, por apresentarem maior grau de repressão, 

violência e atuação intrínseca do poder da metrópole. 

A importância do estudo histórico é verificada por visualização do poder de punir, a 

evolução punitiva e atual contextualização com direitos humanos, constituição e pós-

modernidade. No século XVI as penas um pouco sérias deveriam incluir suplício, arte 

quantitativa do sofrimento, que se dava por exposição do corpo e sofrimento do condenado, 

podendo chegar a detalhes de crueldade como torturas prolongadas e mortes compostas por 

desmebramento, fogo, metal derretido, perfurações, esfolamento, etc. O suplício judicial é 

ritual político, faz parte das cerimônias por quais se manifesta poder. 

Os crimes eram vistos como atentado pessoal à figura do rei, cada criminoso como em 

parte um regicida. Destaca-se a imagem do corpo do condenado como o inverso do corpo do 

rei, aquele nada vale e toda punição deve suportar e este como importante e venerado. Na 

França e maior parte dos países europeus, à exceção da Inglaterra, todo o procedimento 

criminal permanecia secreto até para o acusado, era impossível ter acesso às peças do 

processo, testemunhos, denunciadores, ou ter um advogado, até os juízes poderiam fazer 

insinuações ou perguntas capciosas
269

.  

É fundamental saber disso na análise contemporânea e saber que foi desse referencial 

que evoluímos para o estágio atual. Também para nos situarmos na injustiça e absurdo que era 

a realidade penal naquela época, na completa inaceitabilidade pelo nosso Estado ou outro de 
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cultura europeia ocidental atualmente, e depois pensar na realidade da punição hoje, na 

existência de suplícios no cárcere, desrespeito a direitos humanos ou cometidos por Estado ou 

por sua omissão. 

De igual modo, inaceitável atualmente a utilização e manifestação do poder como se 

fazia, o poder não é poder puro, arbitrário, sozinho ou absoluto, poder decorre só e na medida 

do dever.  A partir de meados do século XVIII a punição, segundo princípio de Mably, começa 

a recair mais em alma que em corpo, e com isso vai se julgando mais paixões, instintos e 

anomalias que os próprios crimes em si
270

.  Suplícios começam rapidamente a tornar-se 

intoleráveis e protestos são encontrados em toda parte. 

Para Foucault, não tanto a fraqueza ou crueldade é o que ressalta a crítica dos 

reformadores, mas a má economia do poder, eles queriam aprimoramento dela para ser mais 

homogênea, contínua e que chegasse a grão fino do corpo social. A partir desse ponto, e do 

estabelecimento da prisão como modelo de resposta criminal, preocupação não é mais a lei a 

aplicar, mas qual medida é apropriada a tal criminoso ou como prever evolução do sujeito. A 

administração penitenciária e da justiça e psiquiatras modificam sentenças e seus 

cumprimentos, usando do poder que têm para buscar disciplina do indivíduo, que este aceite 

regras e se torne dócil
271

. 

Com isso, a justiça criminal só funciona e se justifica por perpétua referência a outra 

coisa como periculosidade, cura, readaptação, e assim evita que operação seja puramente 

punição legal. Em suas palavras: “se os castigos legais são feitos para sancionar as infrações, 

pode-se dizer que a definição das infrações e sua repressão são feitas em compensação para 

manter os mecanismos punitivos e suas funções”
272

. 

A mudança na forma da punição é exigência de novas relações sociais: “a maneira pela 

qual a riqueza tende a investir, segundo escalas quantitativas totalmente novas, nas 

mercadorias e nas máquinas supõem uma intolerância sistemática e armada à ilegalidade”
273

. 

É preciso controlar e codificar todas as práticas ilícitas que afetem capital, 

regularmente punidas e inescapáveis.  

A grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por especialização dos 

circuitos judiciários, uns para ilegalidades de bens como roubo: os tribunais ordinários e 

castigos; outros para ilegalidades de direito como fraudes, evasões fiscais, operações 

comerciais irregulares: jurisdições especiais com transações, acomodações, multas atenuadas. 
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Com essa reforma, que tratava da teoria penal e prioritariamente de estratégia de poder 

de punir, “um sistema penal deve ser concebido como um instrumento para gerir 

diferencialmente as ilegalidades, não suprimí-las todas”
274

, e assim, direito do poder de punir 

deslocou-se da vingança do soberano para a defesa da sociedade, passa-se a pensar punição e 

sua medida para evitar futuras lesões. 

Se sociedade à época refletia tal domínio de poder, não se pode dizer a mesma coisa 

hoje, pois, além de haver a ascenção do povo como detentor último do poder e referencial de 

atuação do Estado (do povo, pelo povo e para o povo), temos poder judiciário relativamente 

forte para corrigir abusos de poder como inconstitucionalidades, desproporcionalidades e 

desrespeitos a direitos fundamentais. 

Paradoxalmente, mesmo com progressiva casca protetora da sociedade, que é a 

democracia, constituição e direitos humanos, ainda podemos visualizar pouca diferença para a 

situação trazida por Foucault. A título exemplificativo, para crimes como sonegação e fraude 

fiscal há extinção de punibilidade ao se quitar o débito, mas para crime como furto não há 

sequer possibilidade de transação penal. 

Ademais, pode-se perceber plêiade de crimes de pouca importância, por vezes com 

pequenas penas de prisão ou mesmo com altas penas, especialmente os crimes contra 

patrimônio ou contra moral, seja ela familiar, religiosa ou sexual.  

Com estudo apenas perfunctório sobre Código Penal veem-se as imensas 

desproporções e criminalizações excessivas, v.g.: a bigamia é punida com reclusão de dois a 

seis anos, já o abandono de incapaz com detenção de seis meses a três anos, e mesmo se 

resultar lesão corporal grave, a pena ainda é menor do que aquela, de um a cinco anos. 

Poder-se-ia pensar que tais disparates seriam objetos de legislações ultrapassadas, em 

claro descompasso da dogmática penal com Estado Constitucional Democrático de Direito, 

respeito a direitos humanos e princípios constitucionais e produção científica penal e 

criminológica em estudos que nem tão recentes são. Entrementes, mesmo hoje, notam-se as 

desconsiderações a toda a crítica à falta de legitimidade do sistema penal e sua 

incompatibilidade constitucional e democrática, sua manutenção cega e alienada da realidade 

que ele próprio, sistema penal brasileiro, ocasiona. 

Nada mais exemplar que a tentativa de manutenção desse mesmo sistema punitivo 

através de projeto de novo código penal em tramitação, que, ao largo de todas as críticas e 

demonstrações realizadas, mantém mesmas bases com mudanças pontuais e não estruturais, 
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nova pintura e mesma fundação. Esse novo e nada inovador projeto dispõe pena de um a 

quatro anos para omissão de socorro a animal, e pena de um a seis meses a omissão de 

socorro a criança abandonada, por exemplo, e ao resultar morte, varia entre três a dezoito 

meses. A par da falta de sistematicidade com ausência de ponderação e proporcionalidade 

entre bens envolvidos, desconsideram-se todas as objeções e perigos demonstrados nas penas 

de prisão, acolhendo-a como grande referencial de punição. 

A sociedade não está livre das malhas do poder e da economia do corpo, como 

Foucault bem estudou, porém o poder de transformar a sociedade em mais justa ou com mais 

atuação de direito humanos e respeito à constituição tem seu saber correlato e imbricações 

recíprocas.  E é possível usá-lo e melhorar situação da economia do corpo ou até minorar seu 

simples domínio pelas estruturas de poder, através de implementação e abrangência de 

instrumentos como Justiça Restaurativa, por exemplo. 

A utilização da prisão deve ser reservada como punição em última instância, quando 

não haja outra alternativa que demonstre resultado de integração ao ordenamento e confiança 

no direito e nos preceitos de justiça, com prevenção geral e específica positivas ou em último 

caso, negativas. Contudo, ainda nos deparamos com crimes graves, facções criminosas, e 

outros atentados aos direitos fundamentais de indivíduos. 

 De modo que não se pode abrir mão de coibir danos graves a esses direitos, e, 

eventualmente, para condutas gravíssimas, o maior rigor punitivo pode representar menor 

dano a direitos humanos, se houver perspectiva de resultado. Por mais que se apresente como 

crítico do controle estatal, não se pode concordar com Foucault quando se trata da busca por 

minorar criminalidade altamente atentatória a direitos mais importantes do indivíduo. 

Conquanto ele apresente críticas consistentes à punição, especialmente à prisão e seus 

desvios, ilegalidades intrínsecas e efeitos negativos (ou nulos, quando muito), não pensamos 

poder abandoná-la, por ser menos nociva que os antigos suplícios, mas reservá-la apenas a 

formas graves de condutas, que não podem ser suportadas pela sociedade sem forte repressão 

para prevenção.  

Todavia, há necessidade premente de reformá-la e enquadrá-la dentro de legalidade, 

integrando indivíduos e demonstrando a eles a confiança que podem ter no discurso punitivo 

estatal de rigor contra condutas graves e cumprimento da legalidade. 

Ao mesmo tempo, a prisão deve ter capacidade de ser extremamente dura e impedir 

atuação no seu seio de comandos de facções criminosas, tráfico de drogas ou abusos físicos e 

psicológicos, como ocorre livremente hoje sob responsabilidade do Estado que mantém 

penitenciária. Assim, haja vista que a punição é feita para ser desagradável e ocasionar 
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representação de algo a evitar, não pode ela ser usada com desdém e abandono pelo Estado, 

com desvios de finalidade e forma de gerir ilegalismos.  

Foucault prossegue seu estudo histórico-crítico considerando que há convergências 

entre os tipos de aparelhos punitivos propostos, os quais vão ultrapassar o modelo do antigo 

regime dos suplícios e da soberania do monarca contra criminosos que o desafiam.  

Dentre essas convergências cita-se objetivo de evitar futuros delitos, alguma técnica 

corretiva, processos de singularização da pena, mas também há divergências, que para ele 

aparecem na definição das técnicas da correção individualizante
275

. Isso não aparece no seu 

fundamento teórico ou no interior dos sistemas de direito, mas na tecnologia da pena, em 

como o poder acessa o indivíduo. 

Para Foucault, então, em um dos métodos, o ponto a que se refere a pena são os 

sistemas de representações, de interesses, vantagens e desvantagens, prazer e desprazer. Usa-

se corpo e aplicam-se técnicas que não têm nada a invejar aos suplícios, pois para condenado 

e espectadores esse corpo é objeto de representação. 

Outras representações agem sobre aquelas, como as duplas de ideia de crime e castigo, 

vantagem imaginada do crime e desvantagem do castigo. Isso tem que ser público, assim 

como cenas punitivas e demonstração de que crime está associado à punição.  

Reforçam-se, então, jogos de sinais, presença real do significado dessa pena que deve 

estar indissociavelmente associada à infração: “A correção individual deve então realizar o 

processo de requalificação do indivíduo como sujeito de direito, pelo reforço dos sistemas de 

sinais e das representações que fazem circular”
276

. 

No entanto, prossegue o autor asseverando que o “aparelho da penalidade corretiva 

age de maneira totalmente diversa”
277

, porquanto o ponto de aplicação não é a representação, 

mas o corpo, o tempo, os gestos e as atividades, o foco é a manipulação refletida do indivíduo.  

Os instrumentos utilizados, ao invés de representação, são a coerção e esquemas de 

limitação aplicados e repetidos. Exercícios e não sinais. Obrigação de horários, atividades, 

movimentos, meditação, silêncio, respeito, bons hábitos. Há busca não mais de sujeito de 

direito, mas sujeito obediente.  

Traçam-se, desta maneira, as duas formas diferentes de reagir à infração: reconstituir 

sujeito jurídico do pacto social ou formar sujeito de obediência a um poder qualquer. 

Outra não é a via aqui buscada senão a de inserir a pessoa como sujeito de direito, e 
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não como sujeito de deveres, como rechaça Brochado
278

, ou sujeito de obediência, como 

colocado por Foucault. 

E para isso, a legislação não pode aceitar qualquer norma, a execução penal não pode 

ficar entregue ao que ocorrer e o judiciário não pode fechar os olhos a estas duas observações. 

Aquela penalidade de coerção tem consequências bem capitais, segundo Foucault, já 

que treinamento do comportamento pelo pleno emprego do tempo, aquisição de hábitos e 

limitações do corpo implicam relação particular entre punido e quem pune, pois exclui 

dimensão do espetáculo.  

Quem pune deve exercer poder total e não ser perturbado. Há um imperativo de 

segredo e autonomia relativa dessa técnica de punição que complementa poder judiciário no 

estabelecimento de normas e decisão de resultados. E isto não se adequa a objetivo de fazer 

todos os cidadãos participarem do castigo do inimigo social e tornar poder de punir adequado 

e transparente às leis que o delimitam publicamente. 

Depois da sentença é estabelecido poder que lembra o exercido no antigo sistema 

(ancien régime), tão despótico e arbitrário como nessa época. De se observar que o relatado é 

justamente o oposto da aplicação do direito e das soluções justas aqui tratadas, com falta de 

legalidade estrita, apesar da retórica legalista, falta de comunicação e ausência de 

transparência do sistema punitivo com sociedade, afora o bloqueio da interferência 

intersubjetiva da sociedade com instituições penais e sua racionalidade. 

Cumpre refazer essas relações, com inversão completa do sistema penal, pois, pelo 

demonstrado, ele está ao avesso. 

A questão do segredo e atuação nos corpos no Brasil passa, além da ilegalidade estatal, 

por uma ineficiência punitiva dentro dos presídios, onde criminalidade domina ambiente e 

forja os corpos, não mais o poder público, que às vezes nem consegue ter acesso ao preso, 

salvo ilhas de excelência ou regime disciplinar diferenciado – RDD, cuja atuação Foucault se 

opõe ferozmente
279

 (os chamados QHS). 

Em filmagens e entrevistas nos presídios brasileiros, especialmente no Espírito Santo, 

em 2010, pode-se verificar algumas condições piores que estas listadas, difíceis de acreditar 

se não estivessem filmadas e documentadas
280

. 
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Em um dos presídios visitados, havia celas em que nem a polícia entrava, os presos 

dormiam em redes até o teto e não era possível visualizar o que se passava dentro dela, se 

tinha alguém morto, sofrendo abusos ou que não se alimentasse, a comida era distribuída aos 

que estavam junto das grades, e nada mais podia ser visto. Em outro presídio, os condenados 

estavam praticamente no comando da cadeia e já haviam esquartejado dez pessoas. 

Já na Bahia, prendeu-se um traficante de drogas dentro da própria penitenciária, pois 

possuía a chave de sua cela confortável, autorizando ou não entrada de carceireiros, onde 

guardava alta quantia de dinheiro e armas
281

. 

É trazido por Foucault questionamento acerca de porque a forma coercitiva, corporal, 

solitária e secreta do poder de punir substitui o modelo representativo, cênico, significante 

público e coletivo. No que vai responder, no capítulo intitulado “corpos dóceis”, com a 

tecnologia do micropoder de disciplinar, na repartição de ambientes onde agem poderes e 

cada um desempenha poder e se submete a ele também, como quartéis, escolas, hospitais, 

fábricas, oficinas e mais ainda as prisões. 

Para ele, “A ‘invenção’ dessa nova anatomia política não deve ser entendida como 

uma descoberta súbita. Mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de 

origens diferentes, de origens diferentes, de localizações esparsas...”
282

.  

Mesmo com criticas a controle social, as formas de integração do indivíduo ao 

ordenamento e a confiança nele são coisas importantes. Como dissemos, o ordenamento não 

deve ser algo imposto e sem debates, mas com considerações o mais democráticas possíveis, 

justamente para não ocasionar distanciamento e repulsa a ele. 

O controle social tanto pelo comportamento quanto pela vigilância podem ser fatores 

úteis à dissuasão e prevenção de condutas atentatórias, mas não podem ser utilizados sem 

discussão de suas formas de aplicação, em Estado de polícia. 

Aliás, o Estado deve sempre expor suas decisões, as formas de controle pretendidas, 

formas de punições, de modo a colocar em discussão e crítica sua racionalidade e o porquê 

das escolhas, a quem beneficia e se e como são úteis à sociedade. 

Foucault tem apurada visão crítica, mas radicaliza sua opinião, o que é compreensível 

face às arbitrariedades históricas que demonstra e as de hoje, como nós mesmos podemos 

acompanhar.  
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Porém, pode ser necessária, em alguma medida, uma dose de disciplina ou mesmo 

obediência, não para alienar sujeito, mas para certa adequação ao meio social, a depender da 

contextualização de cada caso. Até para fazer da punição algo de desagradável e não ambiente 

de passeio onde se pode confabular, fortalecer ou formar quadrilhas e manter forma de vida 

que atente contra direitos fundamentais dos indivíduos. 

Apesar disso, não se pode dizer que sua crítica esteja equivocada completamente, pois 

tal assunto funcionava e funciona no silêncio, na falta de discussão. Por isso deve ser exposto 

e posto à discussão, mas não completamente descartado até que se estudem seus efeitos num 

uso ponderado e proporcional. 

Cremos que não adianta lutar contra poder para que ele não exista. Como percebeu 

Foucault ele está em todas as relações entre pessoas e nas instituições. Adianta lutar para 

colocá-lo a serviço de algo ou alguém, e no nosso Estado, esse algo só pode ser a democracia, 

a constituição, direitos fundamentais, e esse alguém a sociedade como indivíduos que devem 

ter direitos respeitados e assegurados. 

Se o capitalismo foi arma da dominação e todos se integraram e seduziram a consumo, 

como coloca Foucault, acreditamos dever-se à adaptação de pessoas e do sistema a seus 

embates. Se o poder se adapta conforme irritação que sofre, podemos colocar que pessoas 

também agem assim. 

De todo modo, há que se ter sensibilidade para fixar novo horizonte e usar de direito e 

Estado posto para não deixar poder e capitalismo inverter valores e princípios demasiado 

caros ao ser humano e à sociedade.  

O poder deve servir a todos, e assim, a diferenciação que se fizer não será arbitrária, 

discricionária, e mesmo assim será preciso fazer distinções entre pessoas, numa igualdade 

material. O que não se pode aceitar é o sistema como está posto desde longa data até hoje, a 

exemplo do sistema penal que funciona de acordo com prestígio e poder da pessoa. 

O Estado deve tanto mais intervir quanto as relações de poder se tornam 

desproporcionais na sociedade, quando poder de grupos age sobre outros minando suas 

defesas e abusando de direitos importantes, como na exploração de trabalho similar a trabalho 

escravo como no campo, imposição de medo por uso de violência nas comunidades como nas 

facções criminosas, uso de força do capital para encobrimento e cometimento de atos graves 

como compra de sentenças judiciais, formação de quadrilha para desvios de verbas públicas, 

corrupção de legisladores para defender seus interesses, como visto amiúde. 

Não obstante, no campo penal o Estado age para aumentar as desproporções já postas, 

achacar direitos fundamentais, selecionar pessoas com menos poder e fazê-la pagar por 
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situações consideradas crimes que deveriam ter soluções diferentes, como no caso de uma 

bigamia, pequeno furto, a “gravíssima” omissão de socorro a animal, etc.  

Conclui-se que observações de Foucault estão em grande parte corretas, e de fato 

“para o poder, o crime paga”
283

, pois longe de reformar, a prisão constitui delinquência como 

único meio de existência. O sistema capitalista diz lutar contra criminalidade e eliminá-la pelo 

sistema carcerário, que só produz mais criminalidade. 

As punições estatais suprimiram suplício por mudança de relações sociais e 

necessidade de poder mais presente, contínuo e modelador do homem, no entanto, a nova 

racionalidade gerou sistema que estabelece punições sem critérios de maior consideração à 

pessoa e para manter próprio sistema posto e, consequentemente, as próprias punições, daí a 

conclusão de Foucault que as infrações são estabelecidas para manter o próprio poder de punir 

e suas funções, como gestão de ilegalidades e distribuição diferencial de sanções. 

A punição, como buscado aqui, deve se adequar a normas constitucionais, respeito a 

direitos humanos, a racionalidade democrática e abertura a críticas e comunicação entre 

sociedade e instituições. Os meios de controle, vigilância e disciplina não devem ser 

desacreditados porque servem ao poder, devem, sim, ser expostos e não dissimulados, 

discutidos e estudados, enfim, utilizados conforme o modelo de soluções mais adequadas 

como aqui demonstrado. 

Neste mister, devem ser minoradas ao máximo as intervenções prisionais, e com essa 

diminuição de presos, inverter a realidade das cadeias, impondo legalidade por atuação estatal 

firme e que, por sua vez, respeite também o ordenamento e aja dentro dele. 

A finalidade da construção de punições adequadas e seu manejo real de acordo com o 

discurso jurídico visa gerar integração do sujeito ao ordenamento e fortalecimento do sujeito 

de direito e sua confiança no direito e no Estado.  

Isto posto, com espeque em Foucault, cremos que análise histórica e da realidade atual 

deve servir à luta política, constituindo estratégias possíveis. 

 

4.4 INCONGRUÊNCIAS DA RETÓRICA PUNITIVA E DESVIO DE SEUS FINS 

JURÍDICOS 

 

Relativamente à imposição da sanção, Reale crê ser uma possibilidade, mas não uma 

certeza, havendo demasiados crimes e lesões sem efetiva sanção.  Como posto pelo autor
284

: 
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Quantas e quantas violações da lei jurídica não são perpetradas sem 

conseqüências! Não nos referimos só aos crimes impunes por ignorados, mas 

às lesões jurídicas que se verificam no plano do Direito Civil ou do Direito 

Comercial, e que passam, muitas vezes desapercebidas ou sem qualquer 

emenda ou sanção. 

 

Outrossim, o Direito não é visto apenas de perspectiva da norma e da sanção, mas 

também numa perspectiva axiológica, in litteris: “A norma envolve o fato e, por envolvê-lo, 

valora-o, mede-o em seu significado, baliza-o em suas conseqüências, tutela o seu conteúdo, 

realizando uma mediação entre o valor e o fato”
285

. No que a sanção nem sempre será 

obrigatória pois direito não é só norma, mas também valor. 

Podemos distinguir dois aspectos do quanto trazido, primeiramente, numa análise 

consentânea com nossa proposição de que o discurso da punição, espécie de sanção que é, 

deve estar em conformidade com os valores, argumentos e realidade estabelecida.  

Noutro lado, expõe-se o paradoxo do discurso de que o Direito está posto de forma 

igual para todos sem distinções (injustificadas), pressuposto basilar do Estado Democrático de 

Direito, que, no entanto, tornou-se clichê desacreditado. 

O atual discurso de proteção aos direitos fundamentais não cria efetivamente 

estabelecimento de penas e meios que finalisticamente considerem o respeito a esses direitos 

fundamentais. Ao contrário, por vezes com base em premissas e discursos garantistas chega-

se à consequência inversa do discurso inicial, havendo neste discurso um paradoxo. 

Em síntese apertada, com a utilização de sanções e instrumentos para garanti-las 

rigidamente controlados por um discurso garantista de retórica falaciosa dos direitos 

fundamentais efetiva-se, na prática, o desrespeito a estes direitos. 

Ora, se a justiça criminal é desacreditada, manipulável, além de ser fácil furtar-se às 

prescrições penais, quer seja por falha ou corrupções na administração criminal, na 

interpretação ou aplicação da lei pelo Estado, ou na ausência de política criminal integrada e 

leis materialmente justas e proporcionais, cria-se situação de anomia, de falta de integração ao 

ordenamento e apropriação de uma futura e incerta lide penal numa justiça ou injustiça 

privada, onde cada qual pesa as consequências de seus atos contando com ineficácia e 

ineficiência do Direito Penal. 

Considerando, não obstante com ressalvas, a análise econômica do Direito, 

especialmente quanto à indevida inclusão da monetarização, mas sim devida inclusão do 

abarcamento de valores e melhores escolhas, ficamos com lição de Veljanovski: “os seres 
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humanos respeitarão a lei apenas se for de seu interesse fazê-lo, e, de qualquer forma, eles 

tentarão minimizar as desvantagens que a norma legal lhes impõe”
286

. 

No pensamento econômico e deste autor a lei gera custos e benefícios, o que é visto 

pelo economista, mas ignorado por advogados, funcionários públicos e políticos. A análise 

custo-benefício tem a grande vantagem de avaliar a efetividade dos custos de forma a obter 

mais dos objetivos estabelecidos por menos custo
287

. 

No nosso caso o custo é a restrição dos direitos fundamentais e implementação de 

punição com seu instrumental e o objetivo a diminuição da violação dos direitos fundamentais 

(tanto do Estado para os cidadãos quanto entre estes) de cada indivíduo considerado e, assim 

da sociedade em geral. Como exemplo, no que diz respeito à maximização dos lucros pela 

análise da legislação, Foucault, analisando caso em seu país, diz que ocorreram muitos 

latrocínios sem necessidade, uma vez que o assassinato não garantiria o roubo, mas somente 

uma pena específica e mais desejada, a de trabalhos forçados
288

. 

Estenda-se esse pensamento a todo o sistema penal e é possível ver que, se seletivo, 

ineficiente e burocrático, ocasionando benefícios imaginados ou até certezas de impunidade, 

pouco se poderá esperar de sua eficácia por dissuasão de cometimento de condutas graves ao 

convívio social. 

Se facções criminosas comandam presídios, garantem implementação de ilegalismos, 

injustiças e facilidades prisionais, geram lucro e renda por atividades ilícitas a participantes e 

a pena tem seu sentido esvaziado, o custo-benefício da pena de prisão deve ser visto como 

custo-malefício, alto custo e altos prejuízos. 

Não é intuito aqui desbancar discurso garantista no direito penal ou criticar seus 

fundamentos, que são em grande parte acertados, mas sim demonstrar que o discurso estatal 

leva a paradoxos no estabelecimento de sanções. Portanto, não é necessariamente restringindo 

todo o Estado a burocracia, regras e limitações acima do necessário que se conseguirá dar 

ampla efetividade aos direitos humanos. 

Ademais, o inchaço do ordenamento jurídico através da edição cada vez maior de leis 

sancionatórias e penais, muitas vezes repetidas em reelaboração desnecessária de leis 

anteriores e microssistemas penais, gera distorções como punições díspares pela reação maior 

causada por uma nova lei sancionatória, o descrédito no sistema geral e falta de consciência 

da importância da legislação posta por sua efemeridade. 
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De fato, novas edições de legislações punitivas sem trazer efetivos avanços ou reais 

necessidades e eliminação de contradições no discurso das punições estatais fazem oposição a 

uma sustentação ideológica de consistência do sistema posto e o consenso e adesão a ele. 

Nesta questão cabem as ponderações de Neves sobre o que chama de legislação e 

constitucionalização simbólica, e as diversas formas de se positivar normas no ordenamento 

jurídico que estariam voltadas à inefetividade, postas para não alcançarem seus fins ou 

sabendo-se que não alcançarão
289

. 

E é justamente esse tipo de acontecimento que se deve evitar no tocante à punição, 

posto que os direitos fundamentais são muito caros à sociedade e homem para serem 

levianamente restringidos em legislações ineficazes e apenas álibis de retórica estatal de 

repressão a ilícitos e coibição da infringência a direitos importantes na sociedade. 

Ao tratar de instâncias formais de controle no sistema da justiça penal, Dias
290 

traz 

realidade contundente estudada na perspectiva interacionista do labeling approach. Assim, a 

lei criminal faz seleção quantitativa (cifras negras como representação dos crimes não 

apurados ou sem solução); qualitativa (atuação dos costumes na falta e contra a lei na lei 

penal, antecipando sua mudança); e o processo formal de reação adequa os fatos, recria e 

conforma, escolhe-se o crime e amolda-se o fato. 

Nesta adequação tenderão a ficar de fora da seleção do sistema penal aqueles que, 

estando classificados nos preconceitos e representações sociais da polícia, sociedade e órgãos 

de controle, melhor se apresentem como cidadão.  

Ou seja, a pessoa enquadra-se em classificação de não-criminoso por via de maior 

status social, econômico, educacional, além de poder ter acesso a meios legais ou ilegais de 

asseguramento da exclusão da persecução penal como contratação de advogados influentes, 

conhecimento de pessoas que podem livrá-lo da persecução, ou mesmo pela apresentação da 

sua argumentação bem desenvolta de acordo com representações sociais de pessoa fora do 

enquadramento de criminoso. 

Ao revés disso, estando estas circunstâncias ao seu desfavor, estando enquadrado 

dentro de grupo usualmente selecionado pelo sistema penal, com atitudes, comportamentos e 

aparência cujos preconceitos e representações sociais indiquem como fora dos padrões de boa 

conduta, assim como existência de déficit educacional, argumentativo e econômico, será mais 

facilmente integrado a uma persecução penal. 
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Então, no que toca à seleção e seus mecanismos, os desfavorecidos estão mais 

representados nas estatísticas, por conta da atuação do órgãos estatais com base em 

estereótipos. Quanto aos “sistemas” da justiça penal, eles não são integrados, pensam e agem 

diferentemente. A burocratização leva a relações de poder e outros fins que não os de justiça, 

a exemplo da exigência de determinado número de casos julgados, de despachos, mas não de 

efetiva justiça
291

. 

É notório o atraso no Direito Penal no Brasil, pouco se tem em conta sua visão do 

sistema como um todo em andamento. Idem com relação a diferentes formas de resolução de 

conflitos penais a exemplo de direito penal de duas velocidades com Silva Sánchez ou, 

conforme Hassemer, direito de intervenção, de características sancionadoras
292

, 

contraordenações, minimalismo penal, abolição, ou a justiça restaurativa no Brasil, havendo 

experiências desta última em inúmeros países com resultados satisfatórios
293

. 

A crise no Direito Penal é ampla, política, ideológica e prática, ele é ineficiente, 

seletivo, custoso, deixa de ser direito da liberdade para ser da segurança, intervindo mais, com 

penas mais severas. De forma extremamente realista e direta, a criminologia crítica critica o 

direito penal indicando que fora feito para proteger classe dominante, então ela não está em 

crise, funciona bem
294

. 

Outro ponto de importante análise é a retórica da punição estatal, posto que a sanção 

no Estado se utiliza de discurso e retórica próprias e características. Assim, quanto à retórica 

da decisão, as decisões em termo de punição não agradam a sociedade, aumentando a 

sensação de insegurança, corroborando o sentimento de injustiça social, além da ocorrência de 

falta de explicitação das premissas e não concordância com as premissas implicitamente 

consideradas. 

Necessita-se de uma retórica da responsabilidade estatal e ética estatal. A 

responsabilidade seria a forma de tratar a questão sem menosprezo ao dano social nem à 

reprimenda aplicável, sem protelações desnecessárias ou lentidão processual, sem 

considerações levianas no processo de forma a levar a anulação de muitos deles por erros 

técnicos corrigíveis ou desrespeitos a direitos fundamentais que não levariam logicamente à 
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anulação proposta. 

À guisa de exemplificação, trazemos casos de relaxamento de prisão em flagrante por 

uso indevido de algemas em julgado do TRF-1
295

, e a Súmula Vinculante nº 11
296

. Nada 

contra a restrição do uso das algemas em casos claramente desnecessários, o que não se pode 

entender é a nulidade de prisão por uso de algemas.  

Se por pontual desrespeito a direitos fundamentais do preso fosse devido o 

relaxamento de prisão, ignorados outros dados como gravidade da conduta ou periculosidade 

(momentânea) do indivíduo, não haveria necessidade de prisões no Brasil nem no mundo.  

Por outro lado, quando as violações estruturam o sistema, como no sistema penal 

como um todo, particularmente na sua punição mais usual a prisão, é necessário conferir 

maior peso às distorções para corrigí-las, mesmo em face da defesa da convivência social. 

Naquele caso, deve ocorrer, sim, forma de reparar o cidadão pelo dano sofrido, ou, 

muito melhor, posto que não há retorno à status quo ante quando se perpetra dano a direitos 

fundamentais, o implemento de medidas que visem a não ocorrência dessas violações. 

Tal como é utópica a sociedade onde os próprios indivíduos não atentassem contra 

direitos fundamentais de outros ou cometessem condutas danosas à comunidade, também o é 

o Estado que também não cometesse tais irregularidades, até porque o Estado nada mais é do 

que parcela representativa dos próprios cidadãos daquela mesma sociedade que busca regular. 

O discurso utilizado naquele caso real: “A prisão ocorrida com uso desnecessário de 

algemas é nula”, e da citada SV nº 11, não faz conexão das premissas com a conclusão, é 

falacioso, garantista da forma mais ultrajante à sociedade e aos cidadãos individualmente 
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considerados em sua expectativa ao respeito a seus direitos fundamentais e atenta contra o 

próprio sistema punitivo, fazendo-o incoerente, promotor de insegurança e desrespeitador de 

direitos fundamentais tanto de quem está preso quanto de quem espera promoção do respeito 

aos direitos fundamentais. 

Isto porque, ao se pensar globalmente sobre todo o sistema penal (o pensamento 

esperado por uma política criminal) suas inconsistências reverberam na sociedade e a fazem 

acreditar nele ou não, seja no âmbito de sua justiça, efetividade ou finalidade de prevenção.  

Assim, a subsistência do sistema penal da forma distorcida como se encontra pode ser 

creditável à realidade cotidiana de insegurança, criminalidade grave à porta de todos os 

indivíduos, além de manipulações de meios de comunicação de massa e relações de poderes 

instituídos, o que não retira desse sistema as esperanças de uma maior segurança por crença 

de estarem a salvo direitos mais importantes à pessoa humana. 

De forma que, a força com que se estabelessem e se mantêm as distorções punitivas 

penais com graves desrespeitos a direitos humanos e fundamentais provém, em certo grau, de 

sua própria inefetividade, injustiça e falta de prevenção, já que estimula pensamento de maior 

rigor punitivo, menor consideração a direitos do acusado, menor confiança e integração ao 

ordenamento, mais confiança na impunidade e menor prevenção, num ciclo vicioso.  

Impende ressaltar que, no caso do uso desnecessário das algemas, analisa-se a soltura 

somente por fato desconexo a contexto punitivo, que prescinde de informação estritamente 

ligada à condução do indivíduo, desde que nada tenha a ver com a ocorrência do fato 

sancionado ou com elementos que interfiram na sua apuração, como produção de provas, etc.  

Ou seja, com a soltura do réu não se está a analisá-lo ou ao crime e suas 

características, muito menos se a prisão é a melhor forma de lidar com ele ou outras 

considerações dessa natureza. 

Uma retórica que falte com a responsabilidade estatal necessária faz com que pessoas 

punidas suportem uma carga de prevenção geral por todas as outras não punidas por 

ineficiência ou leniência estatal, uma vez que se busca agir mais na aparência que na 

resolução dos problemas, afetando a finalidade da punição como elemento de dissuasão do 

cometimento de ilícitos. 

 Ademais, faz com que as vítimas, atuais ou futuras, pessoas violadas em seus direitos 

fundamentais de forma horizontal, pelo cometimento dos ilícitos que se quer ver minorado, 

paguem preço também pela falta de punição, uma vez que ocorrerá menor dissuasão ao 

cometimento desses ilícitos. 

Outra reflexão coerente que tal sumúla poderia desencadear é a submissão, agora vista 
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no judiciário, ao poder político e econômico das relações sociais. Tal entendimento do STF, 

plasmado através de Súmula Vinculante, que chega a extremo de detalhar consequências a 

advirem de seu descumprimento, chegou concomitantemente com prisões de grandes figuras 

políticas, econômicas, sociais e mesmo jurídicas pela Polícia Federal, ocorrendo via de regra 

televisionamento de suas prisões e uso de algemas. 

A assimetria de tratamento de pessoas pelo sistema penal contempla legislativo, 

executivo e judiciário, mesmo na mais alta Corte, onde se deveria pensar e agir conforme 

princípio da igualdade e em prescrições de abolição de pequena e média criminalidade que vai 

ao cárcere, e não em regra rígida de proteção a direito fundamental que em nada contribui na 

diminuição dos paradoxos punitivos. 

De forma que, haverá e aceitar-se-á justificação para algemar quem furtou, agrediu, 

exaltou-se, desobedeceu ou danificou, posto que representativos de crimes mais populares e 

de média-baixa gravidade, porém que lidam com imaginário de periculosidade dos agentes. 

Entrementes, dificilmente será aceita judicialmente justificativa do uso de algema para 

quem sonegou, realizou tráfico de influência, desviou verbas, vendeu sentenças, corrompeu 

ou foi corrompido ou cometeu crime econômico. 

A ética, limite da atuação estatal, não significa mais que plexo de valores aceitos na 

sociedade, com respeito a direitos fundamentais, possíveis reparações de danos, enfim, 

utilização da proporcionalidade e ponderação, instrumentos usados pelas doutrinas pós-

positivistas, que muito auxiliariam neste mister de avaliar discurso punitivo, realidade posta e 

a diminuição de incongruências entre elas. 

Ainda na retórica, far-se-ia interessante uma retórica da punição adequada, onde falta 

ao Estado um comprometimento com punições tendentes à máxima efetividade (alcance dos 

fins de prevenção geral e específica) e ao mínimo comprometimento dos direitos 

fundamentais, o que a nosso ver demonstra a justiça da punição estatal. Onde caberia muito 

bem a análise econômica do Direito. 

Tal análise deve buscar justamente o dito acima: punição com máxima efetividade e 

mínima afetação a direitos fundamentais. Não se deve confundir isso com uma análise 

monetária, que pode ser até objeto de outra discussão, que não é intenção deste escrito, como 

pôr em comparação duas punições igualmente justas e decidir qual a mais barata aos cofres 

públicos. 

A análise econômica do Direito pode realizar análises monetárias, mas nosso enfoque 

é da Economia como ciência que estuda as melhores escolhas, as escolhas que envolvem 

menor custo, ou maior custo-benefício, enfim, a otimização das punições buscando a justiça. 
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Sempre tendo em vista a ponderação, proporcionalidade e valoração.  

Quanto à retórica política da punição estatal poderíamos dizer que as premissas 

escolhidas e consequências lançadas pelo Estado são paradoxais ou até mentirosas, posto que  

traça normas para uma situação ideal que finge existir, ao invés de adaptá-las à realidade que 

é notória e cotidianamente vista e divulgada, ademais, não cumpre com seu papel de busca 

dos direitos fundamentais da pessoa e adequação punitiva à melhor solução, apesar de 

oficialmente se declarar guardião desses direitos, o que cabe uma breve consideração
297

: 

 
Em não sendo possível sustentar uma moralidade absoluta na atividade 

política, há de se considerar a possibilidade do uso da mentira e da violência 

como formas de alcance das metas políticas. Todavia, e isso estamos 

tentando demonstrar, não significa que uma impossibilidade de realização da 

moralidade absoluta deva conduzir o agente político a descambar para uma 

desvinculação total da perspectiva moral na ação política. 

 

Disso entende-se que, fosse o caso de uso eventual de mentira e violência pelo Estado, 

como forma pontual de atuação no sistema penal para este não cair em descrédito, como 

defesa da política criminal, mesmo que houvesse alguns desvios, seria ainda plausível tal 

conduta. Mas não é possível que ainda seja defensável sistema penal que mostra ser um mero 

embuste societário, utilizando a verdade de seus efeitos e o respeito a direitos fundamentais 

apenas pontualmente, e a violência e mentira como estratégias de atuação corriqueira. 

Não é outro o entendimento de Zaffaroni ao asseverar que sistema penal pretende 

dispor de poder que não possui, ocultando o verdadeiro poder que exerce. Isto porque, se ele 

fosse agir em todo o planificado, deveria criminalizar provavelmente todas as pessoas, por 

diversas vezes, o que o leva a exercer seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva 

dirigida a setores vulneráveis, por óbvio
298

. 

Ainda com este autor, afirmação de que órgãos dos sistemas penais latino-americanos 

favorecem reiteração dos discursos criminológicos administrativos, do discurso jurídico-penal 

antiquado e acrítico. O discurso jurídico-penal da América Latina além de ser desconexo com 

a realidade, está ligado, assim como o discurso criminológico, a um positivismo-periculosista. 

Aqueles sistemas surgiram e se desenvolveram a partir de estudos racistas e mais para 

frente etiológicos, que iriam estudar grupos criminosos a partir de suas origens raciais ou 

tendência para crime e periculosidade de certos sujeitos sociais
299

. 
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Como exemplo de inadequação e paradoxo da retórica punitiva estatal, podemos citar 

a Polícia, analisada em estudo criminológico fecundo de Dias e Andrade
300

, a partir do qual 

traremos as inconsistências da sua atuação. Desde já, fique consignado que seja a Polícia, 

sejam outras instâncias de atuação no ramo penal como Ministério Público ou Poder 

Judiciário, todas serão objeto de estudos e críticas em suas atuações. Não havendo, assim, 

capitis diminutio para as instituições policiais frente a outros órgãos do sistema criminal. 

Os autores, então, baseados em estudos interacionistas, comentam a existência da 

discricionariedade real, a polícia como símbolo mais visível do sistema formal de controle, 

linha de frente da repressão penal, tem papel determinante no processo de seleção. 

Ela age com maior discricionariedade (chamada “de fato” ou em “sentido 

sociológico”), sem presença dos demais atores processuais e em contato direto com leigos. 

Pode agir da estrita legalidade à admoestação ou simples apatia, num grande leque de opções, 

e com isso a Polícia toma a maior parte das decisões políticas.  

Quanto aos crimes conhecidos, esclarecidos e processados: os crimes conhecidos em 

geral não decorrem de atitude pró-ativa, mas de reação, que leva em conta até características 

da denúncia, e são o limiar da criminalidade oficial. Crimes esclarecidos: poucos crimes 

chegam a ter autor descoberto, a depender dos tipos de crime. Quanto aos crimes processados: 

há divergência nos números, a polícia age de forma a entender crimes da sua maneira e cria 

sua política criminal, à margem ou contra a lei
301

. 

Já em outro estudo
302

, percebe-se a atenção à incoerência e ao descolamento do 

discurso jurídico posto e a realidade. É citado, apenas como demonstração de casos comuns, 

exemplo de mulher que foi condenada a mais de dois anos de prisão por haver furtado dois 

pacotes de fraldas e uma pessoa que cumpriu mais de cinco anos de reclusão por furto de galo 

de briga. Ainda são citados os problemas da seletividade e criminalização secundária pelo 

Estado, bem como desproporcionalidade de penas, especialmente quando ligadas à proteção 

do patrimônio, além de altas taxas de reincidência após prisão, mesmo em locais de alta 

qualidade prisional como a Escandinávia. 

Em Foucault cita-se morte em presídio, que se afirma suicídio, comenta-se de juízes 

compentissimamente distraídos, administração do executivo e judiciário encobrindo verdades 
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e fatos como mortes
303

. 

A minimização de tais ocorrências passa, com muita influência, pela democratização e 

abertura à argumentação das decisões em sede de política criminal, e, como caso específico, 

uma das soluções pontuais e que abrange resposta a muitos problemas enfrentados pelo 

Direito Penal ou os minora consideravelmente, a Justiça Restaurativa. 

Os ingredientes perversos do sistema penal se misturam de forma a agredir os Direitos 

Fundamentais da coletividade e de cada um dos envolvidos em infrações penais, uma vez que 

nem protegem vítima e coletividade de agressões a bens jurídicos, muito menos é dada 

oportunidade de socialização e integração do preso à sociedade, uma vez que quaisquer dos 

regimes prisionais (aberto ou fechado) são locais onde são estimuladas condutas contrárias ao 

Direito
304

 e percebe-se ausência completa do Estado
305

. 

Por um lado, o Poder Legislativo não diversifica
306

 nem estrutura minimamente uma 

política criminal, a exemplo de reduções de tipos penais, respostas estatais diferenciadas de 

acordo com gravidade das infrações, além de irrisoriamente escalonar reações proporcionais e 

gradativas de controle social. 

O executivo, que enfrenta os problemas práticos, não tem capacidade de reação em 

face das infrações em demasia, distorce o sistema penal com atuação repressiva e seus 

problemas reflexos, onde os envolvidos numa lide penal encaram a face mais dura do Estado 

que prega a igualdade, justiça, isonomia, respeito aos direitos humanos. 

Os problemas de estigmatização, reincidência, seletividade penal, formalismo, 

legalidade processual estrita, criminalização secundária, custos a direitos fundamentais e 

custos econômicos não são exaustivos, ainda se pode acrescer o desrespeito a direitos 

humanos no cárcere, dificuldade argumentativa e desigualdade real do discurso no caso de 

réus menos educados e capacitados, além da qualidade dos defensores, entre muitos outros 

não levantados nessa breve exposição. 

O judiciário conta, na média, com excessivo rigor legalista na interpretação e 

aplicação do Direito na seara penal, sem coragem, material ou experiência para determinar 
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medidas de modificação mais profundas nos sistemas penais. Além de também somatizar 

problemas de seletividade e formalização das instâncias de sorte a marginalizar réus que 

usualmente têm déficits cognitivos e argumentativos. 

Dessarte, a interpretação pouco permeável à realidade punitiva estatal e os problemas 

que ocasiona, com o argumento de se tratar o Direito Penal de um campo sensível à proteção 

da sociedade e de suas relações intersubjetivas, não passa de um pedaço do argumento 

completo. Já que, justamente por se tratar de campo sensível às relações sociais e de defesa de 

todos e cada um dos indivíduos, deve ele ser mais detalhadamente estudado em seus 

fundamentos de legitimidade e de justiça, com aplicação de princípios e ampla consideração 

sobre as consequências das normas
307

. 

Neste sentido é que dizemos que o procedimento judicial e doutrina do Direito Penal é 

excessivamente positivista. Deveria sim estar mais aberto a valores, princípios, interpretação e 

argumentação, análises consequencialistas e até econômicas dos direitos fundamentais em 

jogo e como maximizá-los, bem como maximizar a utilidade da punição e minimizar seus 

efeitos deletérios. 

Longe de pretender a aplicação e proteção dos Direitos Fundamentais apenas dos 

penalmente acusados e condenados, esses devem ser compreendidos para todos os envolvidos 

nas infrações, em regra, autor, vítima e coletividade.  

Se assim não for, a visualização da punição estatal fica comprometida com uma visão 

puramente de defesa apenas da vítima e coletividade, por um lado, ou do autor, por outro. Tal 

parcialidade não se adequa aos fundamentos do Estado de Direito, direitos fundamentais e 

regras morais e normativas de universalização
308

 como formas de justiça. 

As formas de interpretação e aplicação do Direito Penal, e a atuação do Estado têm 

que considerar sempre os direitos fundamentais de todos os envolvidos em determinada 

infração, uma vez que característica desses é a extensão de sua aplicabilidade a todas as 

pessoas humanas. 

 

4.5 A VISÃO CRÍTICA DA CRIMINOLOGIA E A ADEQUAÇÃO PUNITIVA À 

REALIDADE 
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A criminologia serve de importante base de dados e referência para a adequação da 

atuação punitiva à realidade, já que o objeto dessa ciência é o estudo empírico da 

criminalidade, seja no domínio da formulação da lei criminal, seja na sua violação ou na 

reação estatal a esta ação. 

Não basta à criminologia o conceito de crime dado pelo Estado no âmbito da 

legalidade penal estrita, mas considera também as formas de diversificação penal e solução de 

conflitos, conceituações de crimes não descritos formalmente, mas sociologicamente 

considerados, e assim “terá de operar com uma pluralidade de conceitos de crime”
309

. A 

depender, é claro, do enfoque que se busque dar. 

Em análise constitucional, podemos dizer que há condutas determinadas pelo próprio 

direito que deveriam estar na lei penal estrita, como Feldens cita
310

, o que, na sua falta, 

poderiam ser considerados crimes para o ordenamento jurídico, mas não para a lei penal, o 

que mostra certa contingência na tipificação penal como decisão política, muito embora não 

alheia a interpretações e aplicações do Direito decorrentes de normas constitucionais mais 

abstratas, princípios, valores e realidade social. 

As considerações criminológicas ultrapassam mero estudo do crime e criminoso para 

abarcar origens sociais da lei penal, administração da justiça, causas do comportamento 

delinquente, controle e prevenção do crime, entre outros fatores que são de grande valia ao 

direito. Ademais, com suas inúmeras correntes e modelos explicativos para diversos tipos de 

crimes, criminosos e de sociedade criminógena, serve de baliza à atuação do Estado para 

melhor individualizar a sua atuação preventiva, do direito penal e das penas. 

Em que pese ser a pena voltada a certos fins, ser aplicada após decisão jurídica sobre 

determinados requisitos e estar limitada e axiologicamente dirigida por ordenamento jurídico, 

não bastam somente escorços teóricos para se desincumbir de sua tarefa. A punição estatal é 

eminentemente prática, mesmo que idealizada, limitada e orientada pelo Direito. 

Daí porque seu acompanhamento quer pelas agências estatais quer pela criminologia e 

mesmo sociologia são extremamente importantes para retroalimentar instâncias de controle do 

Estado, sociedade, operadores do direito e doutrina penal, posto que direito não é peça 

linguística ornamental, mas sim atua na realidade tanto quanto esta atua nele. 

Em trabalho de relevo sobre criminologia, para Dias e Andrade, a atual sociologia 
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criminal não somente quer saber por que se cometem crimes, mas também problematizar a 

ordem social
311

, pois a sociedade e seu sistema criminal têm também uma atuação 

criminógena de alto relevo. 

Nas vertentes etiológicas, aonde Dias e Andrade encaixam as teorias da ecologia e 

desorganização social, das subculturas delinquentes e da anomia, entende-se que a sociedade 

tem criminosos que merece. Nelas, apesar de manterem-se postulados do positivismo, com 

aceitação da ordem social como um dado e criminoso como diferente do cidadão normal, 

diferenciam-se dele por visualizarem o crime como resultado das condições ambientais e 

habitacionais, realidade e oportunidades de cada qual. 

A teoria da ecologia criminal e da desorganização social, ou Escola de Chicago, tem 

como raízes histórico-culturais a urbanização com seu rompimento dos meios culturais e 

tradicionais de controle. Assim, desenvolve-se estudo de áreas naturais de criminalização 

numa perspectiva epidemiológica e psico-sociológica. 

Thomas conceitua desorganização social como afrouxamento da influência das regras 

sociais de conduta
312

, o que ocasiona liberdade total da pessoa para realizar suas inclinações, 

ocasionando crimes. Já o modelo clássico da ecologia criminal suporta que a distribuição 

diferencial da criminalidade dar-se-ia pela descrição das áreas de delinquência, ligadas à 

degradação física, econômica, etc, bem como que a cultura das gangs influencia o jovem. 

O importante legado teórico-científico da Escola de Chicago será o de antecipar-se às 

escolas posteriores: labelling aproach e teoria da anomia, ter bastante relevância em alguns 

termos como a conexão do fenômeno urbano-delinquência e o caráter criminógeno da cidade, 

além de seu suporte a estudos de estruturas sociais.  

A ligação teoria-práxis foi muito intensa e testaram-se e implantaram-se modelos de 

prevenção, quando se concluiu pela importância das mudanças no ambiente social, com 

reforço de valores sociais e retirada do estímulo às carreiras criminosas
313

. 

As críticas recorrentes a esta teoria reportam-se ao seu método de averiguar somente a 

delinquência oficial, ignorando cifras negras, o que gerou caráter seletivo quanto à classe 

social, além de simplificar por demais as variáveis envolvidas e, assim, tentar provar que há 

desorganização pela existência de crimes, numa petição de princípio
314

. 

Nas teorias da subcultura delinquente, por sua vez, o enfoque é dado a padrões 
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normativos opostos ou divergentes da cultura dominante, no sentido negativo e não como 

outra via de expressão. 

O crime resultaria de interiorização e obediência a código de conduta que torna a 

delinquência imperativa, de sorte que delinquentes são as culturas e não as pessoas. 

Para Cohen e sua teoria genética da subcultura delinquente há identificação de jovens 

com subcultura delinquente não utilitária, má e negativística. É resposta à frustração na 

tentativa de aquisição de status na sociedade respeitável e na cultura. A delinquência vem 

então de jovens masculinos, de classe baixa, tentados pelo american dream, porém em 

desvantagem desde a escola
315

. 

Já para Miller e a cultura da lower class, a delinquência é o resultado normal de 

processo psico-sociológico de empenhamento em soluções conformistas. O abismo que separa 

a lower-class da classe média é insuperável
316

, no aspecto econômico-social e cultural. Uma 

de suas características são os lares só com mães e abandono do lar pelo pai que não quer ser 

chefe de família e a aquisição de cultura de classe inferior pelos adolescentes. 

Em nossa opinião, subculturas com reforço do simbolismo de violência e agressão 

contra a sociedade e sua convivência são causas bastante importantes a serem combatidas, 

haja vista o poder de fazer pessoas refratárias a caráter dissuasório da lei penal e do estímulo a 

violações dos direitos de outros indíviduos com condutas altamente prejudiciais no meio 

social. 

No entanto, muito pelo contrário do apresentado por Cohen e Miller, a criminalidade 

não consiste somente nas camadas economicamente baixas da sociedade, e, não obstante, faz-

se necessária separação entre estas causas criminógenas dos seus mais comuns indivíduos 

selecionados, para não imputar a determinado padrão de pessoa um estigma de criminoso, o 

que torna corrente criminológica em ideologia preconceituosa. 

A teoria da subcultura da classe média crê como delinquentes jovens também da classe 

média, devido a inquéritos de vitimização e atenção à juventude, quando se aflora tema da 

youth culture, hedonística e irresponsável, devido a tensões com adultos. Caracteriza-se por 

tipos de crimes específicos, que ou conta com apoio dos pais ou com sua omissão na 

reprimenda, e onde se rechaça papel delinqüente
317

. 

Como implicações científicas e político-criminais das teorias da subcultura 

delinquente temos o comportamento criminoso normativamente apoiado, esperado e 
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reclamado pelo ambiente cultural e ideológico que está fraturado do restante da sociedade. 

Outrossim, a criminalidade de emigrantes se provou mito, por sua menor ocorrência inicial e 

seu aumento com a aquisição da cultura local. 

Nestas correntes da subcultura delinquente, o principal responsável pelo crime é o 

universo cultural, com suas fraturas e contradições. E, apesar de não serem explicativas de 

toda a gama da criminalidade existente, são importantes para mostrar o quanto a integração do 

indivíduo às regras de seu meio dita seu comportamento. 

Dessarte, conclui-se que o estímulo a condutas e padrões de comportamento conforme 

o ordenamento jurídico, e mais especificamente, as normas penais, é meio de ação válido e 

necessário para dirigir condutas na sociedade. 

Relativamente à teoria da anomia, legado de Durkheim, o qual primeiro descreve a 

anomia como falta de regramento generalizada em análise de suicídios, refere-se a conceito 

sociológico onde violação aos regramentos é considerada normal. Há tensões na estrutura 

social que produzem crime como resultado normal
318

. 

Para Merton, que estuda estrutura social e anomia, o grau desta última mede-se pela 

extensão da ausência de consenso sobre normas legítimas, causando insegurança nas relações 

sociais
319

. De modo que há defasamento entre fins (objetivos) e meios (normas) na sociedade, 

e tensão derivada de estaticismo e conformismo nos meios e competitividade e desprezo por 

regras quando foca-se o fim.  

Parsons desenvolve a teoria de Merton e a torna mais complexa, uma teoria do sistema 

social, com aprofundamento do estudo das motivações desviantes, já Cloward e Ohlin 

agregam estudos sobre oportunidades legítimas e ilegítimas
320

. 

As sugestões político-criminais que advêm da teoria da anomia reportam-se ao próprio 

sistema social e ao sistema de controle, e indicam para a minoração de crimes através de 

redução das aspirações sociais ou alargamento das oportunidades legítimas
321

.  

Igualmente, o aumento das oportunidades ilegitimas também deve ser combatido, a 

exemplo da supressão dos crimes sem vítima, já que aumentam essas oportunidades e 

suprimem as oportunidades legítimas. 

Terminadas a análise dos contributos das vertentes etiológicas, acompanhando 

raciocínio de Dias e Andrade, avançaremos para as correntes da sociologia da sociedade 
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punitiva, onde explicar o crime é penetrar na racionalidade que preside a ordem social
322

. O 

comportamento desviante é referido a uma ordem normativa que deve reduzir a complexidade 

e possibilitar interação. Dirige-se à ordem social e não ao delinquente. 

Um primeiro nível de questionamento surge quanto à legitimação ao se definir uma 

ordem social com seus valores e imposições, com consequente estabelecimento de punição, já 

que a realidade social é provisória e contingente. Portanto, importa saber qual nível de 

tolerância e de controle será estabelecido ao desvio do padrão estabelecido, especialmente 

com sociedade mais plural, seja moral, social, econômica ou culturalmente. 

Dessarte, no que toca às criminologias do consenso e do conflito, questiona-se se as 

normas refletem valores da sociedade comuns a seus membros ou, ao contrário, traduzem 

vontade dos detentores do poder. 

A criminologia do consenso crê em valores que definem identidade do sistema e 

coesão social. A do conflito, ou de conflitos pressupõe que a coesão virá de coerção e não por 

acordo universal, e que valores são mais dominantes que comuns, nesta linha, Marx vê o 

conflito entre duas classes e Dahrendorf atribui-o à distribuição desigual da autoridade
323

. 

Ainda como forma de problematização da ordem social, vale indagar quais funções o 

sistema penal desempenha na sociedade que servem a ela própria, ou seja, as funções latentes 

de efeitos positivos. 

Dessa maneira, são traçados alguns efeitos positivos do crime, como  o de válvula de 

escape (válvula de segurança na linguagem dos autores), a exemplo da prostituição que 

mantém integridade da família. Também se cita crime como reforço da coesão e solidariedade 

sociais, a constituição de um “inimigo interno”, com rejeição do criminoso ou sua aceitação, 

ou efeito contraste: demonstrando virtudes dos bons
324

. 

Ainda é possível ver crime como afirmação, clarificação, manutenção e adaptação das 

normas ou a serviço da legitimação da ordem com sua reação pública ritualizada. 

Apesar de ser o crime um elemento normal, ubíquo e cotidiano na sociedade como 

previu Durkheim
325

 e não o vermos como positivo, por óbvio, há que se admitir a 

possibilidade dele surtir algum efeito positivo para a própria estrutura social, como visto.  

Tal efeito pode ser bastante benéfico na sociedade para combater o discurso jurídico 
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punitivo ilegítimo e demonstrar suas inconsistências, v.g., no caso de crimes que não se 

integram a valores sociais e constitucionais, que extrapolem razoabilidade punitiva para mais 

ou até para menos, como em crimes pequenos e superdimensionados ou graves e sub-punidos. 

Entretanto, fora dessas situações excepcionais e justificáveis, achamos negativo tal 

efeito social não declarado, já que surgido de situação conflituosa que ocasiona violação para 

importantes direitos fundamentais alheios e dano a bens jurídicos. Porque, de outra forma, não 

se poderia juridicamente tipificar como crime uma conduta que afetasse apenas sentimentos 

morais, religiosos ou sem danos jurídicos constitucionalmente e valorativamente palpáveis. 

Isto posto, desde que os crimes definidos sejam realmente fatos contra direitos 

humanos, fundamentais ou de monta, não acreditamos ter algum valor tais efeitos positivos na 

sociedade, mesmo que eles ocorram, pois seriam funções sociais latentes contra o direito e 

contra o discurso jurídico punitivo, mascarando suas funções e fazendo-o agir na 

clandestinidade, o que já ocorre atualmente e prejudica sobremodo seu controle pela 

sociedade e mesmo pelo Estado. 

Neste sentido, no exemplo dado por Dias e Andrade, não vemos como possível 

declarar prostituição própria como crime, salvo formas de exploração da pessoa humana que 

agridam direitos fundamentais, pois se estaria salvaguardando com sistema penal um preceito 

apenas moral ou religioso, incompatível com proteção de direitos fundamentais e liberdade 

para dispor do próprio corpo sem lesar outrem.  

Por fim, vejamos a perspectiva interacionista. Também chamado de labelling aproach, 

teoria do etiquetamento ou interacionismo simbólico, nesta corrente propõe-se novo 

problema, a da reação e não a ação social. A investigação dá-se na estigmatização, tanto na 

seleção de pessoas pelo sistema criminal quanto nas consequências ocasionadas a essas por 

este, a delinquência secundária
326

. 

Vale ressaltar que a ocorrência de criminalização secundária é facilitada ou até 

impulsionada pela interface criminógena das agências de controle social e pela estigmatização 

e aceitação desse papel de criminoso. O indivíduo adquire status de criminoso e tem 

características supostas de imediato, estando rotulado na sociedade a partir de então
327

.  

No mesmo sentido, adiciona-se a ocorrência do role engulfment, que é o mergulho no 

papel criminal, a aceitação e incorporação da definição de criminoso, o que ocasionará 
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subcultura delinqüente, que arrasta o agente desviante cada vez mais para a reincidência
328

. 

Shecaira afirma que: “O que é uma conduta social desviada, o mais das vezes 

cometida por um agente primário, transforma-se, pela repercussão que encontra na sociedade 

em face da pena, em uma carreira delitiva permanente e irreversível”
329

.  

Realça-se o defasamento entre delinquência potencial e real, seja no aspecto 

quantitativo (crimes não contabilizados, esclarecidos ou processados) ou qualitativo 

(recriação ou ajuste do fato criminoso à conduta e vice-versa, costumes e atuações na falta da 

lei penal ou contra ela), além de rotulação de uns e não de outros, a depender das suas 

diferenças e estereótipos
330

. 

Importa comentar também a realização de interpretação retrospectiva e preconceituosa 

pelo sistema criminal quando, ao se chegar num conceito de ocorrência criminal ou 

identificação de criminoso, faz-se imagem rotulada do indivíduo retroagir a toda sua biografia 

e fatos que participou. Também é listada a ocorrência de cerimônias degradantes
331

, 

despojando a identidade do sujeito, especialmente nas instituições totais
332

. 

Dias e Andrade crêem que a perspetiva do etiquetamento tem, como legado científico, 

o alargamento do criminologicamente relevante, até as instâncias de controle, o que ocasiona 

revolução no pensamento político criminal pela sociologia da sociedade punitiva
333

.  

Já seu legado político-criminal enriquece-nos com estudos sobre corrosão do modo de 

pensamento e das instituições estabelecidas, questionamento do monopólio da verdade e de 

pretensa hierarquia dos respeitáveis e das instituições de controle sobre sociedade.  

Seus tópicos principais são a descriminalização; a não-intervenção radical, com 

alargamento da tolerância e melhor forma de superação de conflitos; a utilização da diversão 

(diversificação penal); e o due process, como barreira a processos judiciais sem limites legais 

e “reações indeterminadas, típicas das ideologias de tratamento”
334

. 

Uma vez que há severas inconsistências e desproporções na reação formal ao crime e 

seleção de pessoas criminalmente oneradas pelas próprias instâncias formais de controle no 

sistema da justiça penal, o direito tem papel a cumprir, obviamente que com ajuda do Estado e 
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sociedade. 

Como forma de melhora da atuação punitiva do Estado cumpre tratar as instâncias de 

controle como objetos da política criminal, com maximização de interação e integração entre 

elas. Já na perspectiva social de influência no âmbito penal, faz-se profícua a participação da 

comunidade e vítima moldando lógica de conflito e não de controle. 

E, ainda com esteio em Dias e Andrade
335

, cremos numa atuação do legislador, ou, na 

sua falta, a atuação do judiciário se e quando possível, considerando os critérios da ação dos 

membros das instâncias de controle e mudanças criminais graduais adequando-se a reclamos 

constitucionais, de direitos humanos e fundamentais e principiologicamente. 

Neste sentido cumpre atentar para movimentos de descriminalização e de 

neocriminalização da lei penal. Esta última hipótese tem espaço porque transformações de 

valores e bens podem assim requerer, e.g., as prestações públicas a saúde, educação, 

interesses coletivos ou criminalização decorrente da Constituição. 

Já o movimento pela descriminalização surge não só como movimento externo, mas 

sim como resultados internos de estudos criminológicos
336

. Não são descriminalizações: a 

mortalidade dos casos criminais, cifras negras; mudança em penas ainda criminais; - diversão; 

- ou não intervenção radical. 

Esse discurso é baseado na crise da sobrecriminalização, havendo necessidade de 

conformação da conduta crime na dignidade penal e carência de tutela, que nada mais é que 

proteção de bens jurídicos importantes e necessários de proteção e a característica de ultima 

ratio do direito penal, ou seja, quando não há outra forma de protegê-los. 

A dificuldade prática na descriminalização ocorre por ordem política, pela invocação 

da lei penal para problemas sociais diversos
337

. O discurso político usa de legislações 

simbólicas para dar resposta apenas retórica aos reclamos punitivos, o que não deve impedir 

de se realizar interpretação e aplicação do direito consentâneo com constituição, direitos 

humanos e fundamentais, leis, princípios, realidade posta, estudos científicos, valores sociais 

e demais fatores incidentes na busca da solução mais adequada. 

Só se deve criminalizar conduta quando não seja pueril ou corriqueira
338

, no sentido de 

                                                 
335

 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a 

sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 394. 
336

 Ibid., p. 399-402. 
337

 Ibid., p. 414. 
338

 Neste sentido, cumpre ressaltar advertência de Zaffaroni quanto ao sistema penal: ZAFFARONI, Eugenio 

Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991, 

p. 26: “A estrutura de qualquer sistema penal faz com que jamais se possa respeitar a legalidade processual. 

O discurso jurídico-penal programa um número incrível de hipóteses em que, segundo o ‘dever-ser’, o 

sistema penal intervém repressivamente de modo ‘natural’ (ou mecânico). No entanto, as agências do sistema 



 133  

punir todos ou quase todos os cidadãos, para não fazer bodes expiatórios através da seleção 

estudada, não gerar frustração e subcultura face ao direito, buscando racionalização de 

recursos para condutas realmente danosas. 

Com acerto, para Dias e Andrade, deve-se descriminalizar condutas criminalizadas por 

razões morais unicamente, também a mera manifestação de evasão para subculturas e os 

crimes sem vítima; a delinquência juvenil (pequena ou média) pelo risco de delinquência 

secundária ser altíssimo; e a pequena criminalidade patrimonial. Também é salutar evitar 

crimes sem vítima pelo perigo da criação de oportunidades ilegítimas como corrupção e 

outras ilegalidades correlatas.  

Por fim, a descriminalização de conduta como crime pode ocorrer por abolição do 

crime e ausência de controle da conduta pelo Estado ou transformação em outras formas de 

controle social, sejam jurídicas ou não, podendo também prestigiar vítima e seu papel na 

reclamação da solução adotada. 

 

4.6 JUSTIÇA RESTAURATIVA: SEU DISCURSO E PAPEL NO SISTEMA PENAL 

 

4.6.1 Noções iniciais e funcionamento 

 

De início, cumpre traçar ideia do que seja a Justiça Restaurativa e como se dá seu 

funcionamento, após o que poderemos aprofundar mais no seu estudo demonstrando suas 

premissas, vantagens da sua aplicação quando possível, ideais de utilização e contexto dentro 

do quadro punitivo estatal como forma de minorar suas inconsistências. 

A Justiça Restaurativa funciona como instância despenalizadora ou de atenuação da 

pena onde, existindo acordo e seu cumprimento, a atuação penal é afastada ou minorada, 

conforme uma de suas propostas no Projeto Alternativo de Reparação (Alternativ – Entwurf 

Wiedergutmachung [Ae-Wgm]) alemão. 

As formas e modelos de Justiça Restaurativa são variados e sua utilização majoritária 

faz-se em situações cuja reparação consiste em reação única face ao delito. No entanto, 

minoritariamente pode-se vislumbrar aplicação em crimes mais graves com consequência de 

atenuação da pena
339

. 

É utilizada a mediação ou conciliação como meio de facilitar, regrar ou estimular o 
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acordo entre autor e vítima. A disposição para realizar restauração chega a 80% dos casos, e 

depois dessa verificação de disposição de realizar-se acordo é que se passa a encontro pessoal 

ou indireto (por prepostos), cujo objetivo é ultrapassar a situação de conflito e chegar a 

consenso argumentado pelas partes quanto à restauração, que pode ser material ou imaterial, 

como compensação pelos danos ou trabalhos de utilidade pública e pedidos de desculpa
340

. 

Trata-se de solução pensada topicamente, a partir de problemas reais severos que 

atingem âmbito penal (estigmatização, reincidência, seletividade penal, formalismo excessivo, 

legalidade processual estrita
341

, criminalização secundária, custos a direitos fundamentais, 

custos econômicos) e também a partir da realização dos princípios de Direito Penal de 

intervenção mínima e subsidiariedade, além de fortes considerações sobre direitos 

fundamentais. 

Desavisadamente, poder-se-ia dizer que as soluções tópicas não se coadunam com as 

sistêmicas, ou que a realização de consenso em âmbito penal é o afastamento da intervenção 

do Estado e do Direito, a ausência de resposta a fatos sociais nocivos à convivência em 

sociedade. 

Inicialmente, entendemos com a melhor doutrina a compatibilidade das soluções 

tópicas com as sistêmicas
342

. A uma porque o sistema é composto por unidades ligadas a 

outras, em que pesem as características próprias, a duas, pois toda unidade tópica de resolução 

dos problemas deverá integrar-se no sistema, e com ele ser compatível. Adiciona 

Mendonça
343

, que por ser o Direito um sistema aberto, admitido pelo próprio Canaris, ele 

busca soluções de acordo com problemas surgidos. 

As formas de raciocínio tópico são também métodos de solução de conflitos, de 

proposição de soluções para problemas postos, não uma fonte de conhecimento real, mas 

procedimento de se chegar a ele. Não se excluem, então, o pensamento tópico e sistemático, 

ao invés se complementam
344

. 
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Neste passo, subentende-se que incompatibilidades de novos institutos com 

ordenamento jurídico serão excluídas ou interpretadas conforme o nosso sistema legal. Tal 

discussão remete à questão importante do âmbito de aplicação da Justiça Restaurativa e seus 

limites materiais, não sendo objeto de nossas preocupações no presente trabalho. 

Noutra senda, percebemos claramente a presença do Estado e do Direito no 

acompanhamento e resposta a determinados tipos de infrações penais resolvidos por meio de 

restauração.É irrecusável o modelo de Justiça Restaurativa como opção de política criminal 

que venha desenhar a atuação de prepostos do Estado e o âmbito de aplicação dela. Não se 

afastando da resolução de questões ou remetendo a uma justiça privada, mas fortalecendo a 

presença do Direito, mais próximo do ideal, através da ação das partes e dando-lhes certa 

autonomia e participação na questão criminal que lhes tocou. 

Nos termos aqui definidos, a pena é afastada. Mas, como vimos, a sanção permanece. 

O Direito, ao contrário de ser afastado, é reafirmado. A sua aceitação como legítimo e justo 

virá dos próprios litigantes, se assim acordarem. 

Aquele efeito perverso de falta de reconhecimento e rejeição de normas é afastado no 

caso de acordo, e este é um primeiro efeito positivo, a inexistência de rejeição ao Direito. 

A necessidade da presença física (mesmo que por prepostos), negociação dos meios e 

formas de restauração, a restauração em si, e a possibilidade de reversão de um procedimento 

mais informal, horizontal e por meio consensual em procedimento penal ordinário já são 

formas de sanção, ou seja, preceitos normativos que delineiam ônus e, para vítima, 

eventualmente, um bônus: a reparação. 

Pelo viés negativo, dá-se a sanção quando, sob pena de retorno ao processo penal, o 

autor deve comparecer em determinado local e hora para conversar, argumentar, negociar e, 

principalmente, efetivar os termos do acordo.  

Pelo viés positivo, dá-se uma sanção premial (sanção-positiva), quando aquele 

possível réu encontra estímulo do Estado a realizar um acordo e livrar-se de uma 

consequência mais gravosa e penosa, uma ação penal. 

Destarte, nos casos de pequena e média gravidade é bastante crível que o acordo 

restaurativo tem propriedades de prevenção geral e especial, mais acentuadamente a 

prevenção positiva. 

Seja ela prevenção geral positiva, uma vez que demonstra à sociedade o andamento da 

resolução de questões, e não seu abandono à própria sorte, o que aconteceria em casos de 
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pequena e média gravidade sem apuração (cifras negras
345

) ou apuração somente contra 

pessoas das classes menos abastadas da sociedade (seletividade); seja a prevenção especial 

positiva, ao possibilitarmos no caso concreto uma aplicação de acordo e atuar positivo do 

autor do fato em relação à vítima, quando o afastamento da ação penal comum e de seus 

efeitos toma forma de sanção-positiva. 

Também com viés de prevenção especial positiva podemos citar a inocorrência da 

estigmatização decorrente de prisão ou de pecha de réu e perda de antecedentes criminais, o 

estudado efeito de diminuição da reincidência
346

, a satisfação com o resultado da resolução do 

conflito (França: 62,6 % de satisfação em relação ao conflito; Nova Zelândia: satisfação de 83 

a 90% da resolução do conflito pelas vítimas)
347

, e o acatamento da oportunidade de não-

ingresso no sistema penal como oportunidade integadora do autor aos valores estatais, além 

dao contato imediato com o desvalor da conduta proibida na prática, com reflexos na vítima. 

Neste passo, podemos somar agora um efeito de reconhecimento e integração ao 

ordenamento, além daquela inexistência de rejeição (não-aceitação) da norma, ao utilizar-se 

de método dialogado para evitar consequência tida como prejudicial a um dos sujeitos, ou até 

a ambos (autor e vítima). 

Assim, a própria vítima pode ter interesse em chegar a acordo, pois pode não querer 

prolongar o conflito, mas resolvê-lo pacifica e consensualmente, sem disputas judiciais, 

garantindo termos pactuados mais interessantes do que num processo penal comum. De sorte 

que esse efeito positivo de solução da controvérsia poderá valer a todos os envolvidos. 

Importa ressaltar a adequação de uma Justiça Restaurativa com vertentes importantes 

dos fundamentos e finalidades das penas
348

 (para Jakobs: conteúdo e missão da punição 

estatal). De modo que, na vanguarda das teorias penais está a posição que considera a 

prevenção como o único fim legítimo da punição estatal no Estado Democrático de Direito 
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contemporâneo, de forma a adotar a teoria unificadora preventiva
349

 ou, no dizer de 

Figueiredo Dias, teoria mista de prevenção integral
350

. Jakobs parece defender prevenção 

geral positiva exclusivamente, no entanto, deixa antever posição que também utiliza de 

prevenção especial
351

. 

Por outro lado, ainda temos campo de aplicação e de efeitos de acordo restaurativo 

bastante amplo e similar à classificação das normas que preveem sanções. 

Visualizamos que, de um processo restaurativo, a ser chancelado ou supervisionado 

por Poder Judiciário ou Ministério Público, podem advir efeitos que, à similaridade da 

classificação das normas quanto à sanção, podem ser: apenas punitivos (e.g., estabelecimento 

de serviço comunitário); apenas reparatórios (devolução de quantia ou bem afetados); ambos 

(punitivos e reparatórios); ou sem sanção estabelecida (a exemplo dos sujeitos serem autor e 

vítima mutuamente – onde caberá maior atenção do Ministério Público para eventualmente 

negociar alguma prestação de ambos). 

Relativamente ao campo de aplicação, estamos com os que defendem o acordo para 

crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, e esta é a questão que para nós tem maior 

campo na discussão da aplicação da justiça restaurativa, depois de ultrapassada a questão da 

vantagem e legitimidade da argumentação para um acordo.  

Até porque, após comprovada a adequação aos postulados do Direito Penal e dos 

direitos fundamentais, além de mostrar-se solução mais adequada, dever-se-á estabelecer suas 

premissas e seu método de funcionamento prático em delitos de pequena a média 

ofensividade, afastando a reação penal, ou de média a grave ofensividade, atenuando a pena. 

Para uma política criminal séria e comprometida com direitos fundamentais da 

sociedade e de cada indivíduo, seja ele autor ou vítima de crime, além de buscar resultados 

satisfatórios no sistema punitivo, a análise das infrações que se adequam a uma aplicação de 

Justiça Restaurativa e outros modos de resolução de conflitos é fundamental.  

Se a diminuição da persecução penal pela via da restauração traz benefício ao autor do 

fato, que encontra estímulo à reparação dos danos causados; à vítima que pode influir no 

resultado da ilicitude que sofreu e também obter alguma compensação, ao invés de ser, no 

sistema penal tradicional, apenas objeto idealizado de proteção dos bens jurídicos, atacada 

pela defesa do réu sempre que favorável aos interesses da defesa, objeto de prova pela 
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acusação, entre outros ônus; também se visualiza benefícios à coletividade, posto que é forma 

mais econômica, viável e menos segregante. 

Inicialmente porque a dispensa da pena dar-se-ia para crimes de menor gravidade que 

não necessitam de proteção penal rigorosa sequer limitativa da liberdade, como nos delitos em 

que não seria aplicada pena privativa de liberdade ou esta seria apenas irrisória, analisados 

outros fatores socialmente relevantes  como reincidência, por exemplo. 

Por óbvio, a restauração não deve ser iniciada quando não estejam presentes os 

requisitos para uma eventual ação penal, sendo uma questão exclusivamente civil neste caso.  

Isto faria com que o sistema penal funcionasse com menor número de casos, 

fomentando o funcionamento mais eficaz e célere para casos que realmente têm importância 

social pela danosidade e gravidade dos fatos envolvidos. Além da economicidade com um 

processo penal custoso, pouco eficaz, muitas vezes tendente à prescrição e que nada tem de 

preventivo nesses casos de pequena importância penal. 

Destarte, a potencialização dos direitos fundamentais dos envolvidos e da sociedade 

ficam patentes sobre a ótica da restauração, com benefício ainda da solução da questão 

conflitual decorrente do ilícito ser resolvido pelas partes, consensualmente, após livre 

argumentação mediada, devolvendo, ainda que em casos determinados, o poder de 

autodeterminação das partes, tendendo a haver maior integração social e ao direito, além de 

reconhecimento do ordenamento jurídico pela sua ingerência e viabilização concreta. 

 

4.6.2 Utilização do discurso e suas consequências 

 

No caso da Justiça Restaurativa, o discurso seria realizado apenas para um único 

ouvinte, acompanhado por mediador ou conciliador, o que facilita a argumentação mais 

verdadeira, posto que não se consegue fugir das objeções colocadas nem fazer discurso 

inflamado e vazio voltado apenas a multidões
352

. Quanto à forma do discurso e seus efeitos na 

argumentação, como formas de convencimento mais eficaz, eles continuam a existir, porém 

mitigados, posto que a comunicação é direta entre as partes, perante um terceiro mediador ou 

conciliador
353

. 
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Neste quesito, a opção entre mediação ou conciliação terá um peso importante. 

Acompanhando aqueles que distinguem a mediação, como forma neutra de participação no 

diálogo entre autor e vítima, apenas estabelecendo regras para controle dos ânimos e das 

oportunidades iguais de fala, sem adentrar em mérito da questão conflituosa; da conciliação, 

forma de participação do terceiro mais incisiva e atuante, propondo soluções, valorando 

causas e indicando consequências das atitudes das partes, buscando, assim, uma efetiva 

solução do conflito por acordo incentivado pelo conciliador; visualizamos importante reflexo 

no procedimento da Justiça Restaurativa. 

Tal se dá pela existência ou não de uma terceira parte argumentante (mediação x 

conciliação), pretensamente neutra. O que ocasionaria uma maior distorção naquele processo 

comunicativo entre autor e vítima. Fato este incontroverso quando se admite que quem 

argumenta visa a adesão dos ouvintes ao seu ponto de vista, de forma que o conciliador, 

quando argumenta, toma parte de um certo modo de resolução da questão, o que não ocorreria 

na mediação (ou ocorreria em menor intensidade).  

O processo discursivo, no caso de conciliação, seria então menos neutro e mais aberto 

a forma de convencimento e persuasão por instrumentos retóricos como formas de 

apresentação do discurso, mais ou menos culta, organização dos pensamentos, subjetividade e 

valoração das questões sob ótica de cada conciliador. Considerando-se que o conciliador tem 

oportunidade de fala e argumenta com as partes, mesmo que sobre forma de ponderações e 

buscando ser imparcial, sua retórica tem influência nas partes, tendo, por consequência, peso 

argumentativo. 

Pensamos também ser importante que o discurso entre as partes e o terceiro seja 

sempre em linguagem corrente e não especializada, salvo casos particulares em que o conflito 

surja de pessoas com formações técnicas ou acadêmicas similares e tenham linguajar técnico 

para tratar da questão. Não obstante, ainda se mantém a exigência de ser usada linguagem 

compreensível entre as partes, o que parece ser tarefa do mediador ou conciliador tentar 

alcançar, para evitar interrupção da comunicação entre as partes ou haver imposição de 

retórica pela superioridade de determinada forma culta ou técnica
354

. 

                                                                                                                                                         
confunde com sua apresentação. Uma apresentação eficaz, que impressiona a consciência dos ouvintes, é 

essencial não só em toda argumentação visando à ação imediata, mas também naquela que visa a orientar o 

espírito de uma certa forma, a fazer que prevaleçam certos esquemas interpretativos, a inserir os elementos de 

acordo num contexto que os torne significativos e lhes confira o lugar que lhes compete num conjunto”. 
354

 PERELMAN, Chaim Tratado da Argumentação (A Nova Retórica). São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 117: 
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público incompetente, consiste em lançar uma objeção não-pertinente, mas que o adversário não poderia 

refutar sem longos desenvolvimentos técnicos. Esse expediente deixa o adversário numa situação difícil, 



 140  

Para Alexy
355

, como visto, o discurso não é procedimento arbitrário porque é racional, 

onde aplicam-se regras do discurso jurídico que é caso especial do discurso racional prático. 

Interessante notar que na Justiça Restaurativa estamos em plena aplicação do discurso 

racional prático, o que nos leva a pensar nas regras deste discurso como proposto também por 

Alexy
356

, as regras básicas, da racionalidade, da partilha da carga de argumentação, de 

justificação e de transição. 

Essas regras garantirão a racionalidade do discurso, justificação interna e externa. O 

discurso busca alcançar consenso, a “verdade” (verossimilhança) o é pela aceitação dos 

demais, e não pelo seu caráter último e imutável, o correto é sempre provisório. Como dito 

anteriormente, isto ocorre pelo uso da razão prática racional, que não admite verdades 

definitivas
357

. 

Também válido relembrar o quanto dito sobre pensamento de Habermas que verdade é 

acordo entre todas as pessoas, a verdade não vem dos fatos, mas da aceitação desses fatos. A 

democracia deve garantir procedimentos para a busca da participação das pessoas no Direito e 

no Estado, além de submeter estes procedimentos a racionalidade
358

. A fonte da legitimação 

do Estado Democrático vem da formação de opinião e vontade de forma discursiva
359

. 

Com esteio no que foi tratado neste item, podemos indicar como perfeitamente 

adequado ao Direito, aos seus pressupostos práticos e filosóficos, uma aplicação da Justiça 

Restaurativa. 

Inicialmente, a possibilidade de participação das partes numa composição, afastando a 

pena ou apenas a minorando, é instrumento de efetivação da democracia, como visto em 

Habermas. Pari passo, esta possibilidade não se abre com ausência do Estado, que 

prosseguirá na ação penal se qualquer das partes recusar ou não se pronunciar favoravelmente 

a um processo argumentativo de restauração, além de poder ou não estar presente na figura do 

mediador ou conciliador. 

Neste quesito, vimos que podem ser usados métodos distintos de abordagem desta 

tentativa de consenso entre as partes, deixando-as mais livres, na mediação, ou havendo maior 

                                                                                                                                                         
porque o obriga a valer-se de raciocínios que os ouvintes são incapazes de seguir." 
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insistência e argumentação para consenso na conciliação, em ambos nos parece poder atuar 

pessoa da comunidade local e não apenas representante do Estado. 

O discurso das partes, autor e vítima, voltado para o ocorrido e sua reparação é forma 

racional de resolução do conflito e, desde que de acordo com pressupostos e fins da atuação 

penal, constitui-se método privilegiado de justiça entre as partes (e também à sociedade nos 

casos de pequeno dano social). A considerar a observância tanto quanto possível das regras do 

discurso, que de toda forma serão mais respeitadas aqui que num processo penal formal, o 

consenso alcançado representa a realização do Direito em forma mais próxima do ideal de 

justiça e de “verdade” nos seus termos. 

A falta das condições ideais de fala e de aplicação das regras do discurso são mitigadas 

na Justiça Restaurativa. No processo penal formal, a linguagem nem sempre é acessível às 

partes, a oportunidade para argumentar é restrita, às vezes suprimida (opiniões da vítima, 

e.g.), a resolução é dada por terceiro que irá avaliar o caso através da provas produzidas, ou 

seja, da verdade ficta do processo, entre outras formalidades.  

Ao revés, no processo restaurativo as partes tomam a argumentação e decisão para si, 

considerando internamente todos os fatores que eles próprios conhecem e mais os expostos 

pela parte contrária, sem que subjetividades fiquem de fora da comunicação, entre outras 

vantagens. 

O acordo demonstra a pacificação social e a realização de democracia efetiva, 

devendo-se considerar, como se tem ressaltado, que sobre uma Justiça Restaurativa deve 

haver controle formal dos órgãos legitimados para atuar em casos de abusos, desvirtuamento 

do instituto e, também, na seleção dos casos possíveis de se abrir esta possibilidade de 

despenalização ou atenuação. 

Não esquecendo que a restauração deve ser objeto de uma Política Criminal criteriosa, 

para solucionar conflitos sociais, focada em bases éticas e morais, além de buscar a 

sistematicidade aliada a soluções tópico-problemáticas, bem como focada nas consequências 

da suas intervenções. Não existindo Política Criminal alguma no Estado ou sendo esta 

insipiente, como parece ser nosso caso desde sempre, ressentir-se-á o sistema penal de uma 

sistematicidade, capacidade de coletar e mostrar resultados, além de buscar respostas a 

problemas novos e antigos. 

 Todavia, não será por isso que a aplicação de instrumento capaz de gerar mais 

racionalidade e defesa de direitos fundamentais dos envolvidos deverá ser afastada. Ratifica-

se, assim, em sede de sanção no Direito, o uso vantajoso e legítimo das soluções de 

controvérsias via argumentação e acordo, a exemplo da Justiça Restaurativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

5 OS DIREITOS HUMANOS E A MAIOR ADEQUAÇÃO DA PUNIÇÃO ESTATAL 

AO DIREITO 

 

 

5.1 A CONSIDERAÇÃO PRIMORDIAL DOS DIREITOS HUMANOS NO ATUAL PLEXO 

VALORATIVO E NO DIREITO 

 

Muito se tem escrito sobre os direitos fundamentais, quer pela importância e 

atualidade da questão ou pela busca axiológica incessante no Direito decorrente da sua 

estrutura lógica formal ou sistêmica vazia de conteúdo material, a ser preenchido conforme a 

época, valores, costumes, vetores reais de poder. 

Numa Teoria Geral do Direito, a nosso ver, as referências teóricas kelsenianas (lógica 

formal) ou luhmannianas (teoria dos sistemas), contribuem para o pensar meramente 

instrumental. De sorte que, o paradigma dos direitos fundamentais e dos direitos humanos 

servem de parâmetro efetivo para encontrar limites e viabilizar aplicação do Direito. 

Avançamos na intenção muito mais de deixar consignada a importância dos direitos 

fundamentais e de sua interação com o tema em questão do que levantar maiores debates 

acerca das abordagens deste tópico central do Direito contemporâneo. 

Os direitos fundamentais estão em nosso ordenamento de forma basilar do sistema, 

tanto que Canotilho
360

 os coloca como fundamento do seu chamado Estado Constitucional 

Democrático. Na lição de Mendes
361

, eles são direitos subjetivos e fundamentos da nossa 

ordem constitucional objetiva. Podem ser exigidos diretamente pelos seus titulares, além de 

formarem a base do Estado de Direito democrático.  

Agrega V. C. Franca
362

, com base em Alexy, que mesmo pretendendo ser os direitos do 
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homem universais e formas de efetivação da justiça, não são absolutos. Tomá-los como 

absolutos seria abrir mão de ponderação, que é um dos mais úteis instrumentos na 

compatibilização de bens, interesses e princípios conflitantes no Estado Democrático. 

Tratando-se de princípios, segundo Ávila
363

, eles têm o dever imediato de promoção 

de uma estado ideal de coisas (regras de adoção de conduta descrita); o dever mediato de 

adoção da conduta necessária (regras de manutenção de fidelidade à finalidade subjacente e 

aos princípios superiores); a justificação de correlação entre efeitos da conduta e o estado 

ideal de coisas (regras de correspondência entre o conceito da norma e conceito do fato); e 

pretensão de decidibilidade de concorrência e parcialidade (regras de exclusividade e 

abarcância). 

Ele traz exemplos para asseverar que o “Poder Judiciário pode desprezar os limites 

textuais ou restringir um sentido usual de um dispositivo. Pode fazer dissociações de 

significados até então desconhecidos”
364

. Não há o dever de realização de princípio na 

máxima medida, mas sim na medida necessária.  

Bachoff
365

, antecipando a importância a ser dada aos direitos fundamentais, os quais 

muitas vezes entendia como normas supralegais também já trazia desde a década de 50 a 

possibilidade lógico-jurídica de declarar inconstitucionais normas constitucionais, seja pela 

contradição entre as cláusulas pétreas e as demais normas constitucionais modificáveis, seja 

por uma categorização hierárquica das normas constitucionais quando há contradição 

insolúvel entre elas e não podendo utilizar-se do método regra-exceção, ou ainda por haver 

infração de direito supralegal positivado na lei constitucional.   

Nos três vieses propostos por Bachoff os direitos fundamentais se encaixam no 

ordenamento brasileiro como padrão de controle das próprias normas constitucionais, 

significando o ápice do vértice da pirâmide do nosso ordenamento jurídico. 

Efetivamente, na nossa Constituição, os direitos fundamentais, especificamente os 

direitos e garantias individuais, são cláusulas pétreas por força do art. 60, §4º, inc. IV. Além 

de estarem, na valoração jurídico-filosófica, em posição de primazia desde a época em que o 

citado autor, sustentou seus argumentos.  

Outrossim, podem os direitos fundamentais serem entendidos como positivação de 

                                                                                                                                                         
plena positivação, institucionalização e justiciabilidade na qualidade de direitos fundamentais. Isto não 

significa, todavia, que sejam absolutos. Tomar direitos fundamentais como absolutos é despedir-se da 
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direito supralegal, como manifesta-se Amaral
366

. 

Amaral ainda sustenta que os direitos humanos irão variar ao longo da história, 

decorrentes sempre da dignidade da pessoa humana e “notabilizam-se por ser pressuposto de 

existência da ordem jurídica”
367

. A sua evolução não é só quantitativa, mas qualitativa, pois 

atualiza-se o sentido dos já existentes. 

G. Sarmento acredita ser importante a constitucionalização e fundamentalização dos 

direitos humanos, o que consiste na sua inserção na Constituição e sua colocação em posição 

superior às demais normas, à exemplo da nossa, que atribui caráter pétreo a eles
368

. Com 

esteio na doutrina, também assume que existem direitos fundamentais supra-estatais, como 

integridade física e mental, vida privada, direitos políticos, sociais, econômicos e não-

discriminação. 

Ademais, surgem ainda outros como consequência das liberdades individuais, como 

direito à vida e à morte, à diferença, de ficar à margem da sociedade, ao corpo e ao prazer. Na 

visão do autor, os direitos humanos fundamentais advêm de distintas correntes como 

jusnaturalista, utilitária e histórica, não totalmente postos à disposição da política e do direito, 

impondo restrições a Estado, além de serem voltados a satisfação da coletividade e sua 

felicidade, e resultantes de processos históricos e evolutivos
369

. 

Nesse aspecto dos direitos fundamentais, podemos perceber que eles envolvem 

axiologia no Direito, decorrente muito do ideal kantiano de que homem é fim em si mesmo 

como imperativo categórico, e antes dele, Pico della Mirandola, que coloca o ser humano 

como centro do universo e referência de toda a realidade, além de referenciar a dignidade da 

pessoa humana
370

. Conforme Soares
371

: “uma sociedade que respeita os direitos decorrentes 

da dignidade da pessoa humana pode ser considerada, se não uma sociedade justa, ao menos 

muito próxima do ideal de justiça”. 

No sentido de ser relevante o reconhecimento da normatividade aos direitos 
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fundamentais, funcionando como: “(i) critério de legitimação e aferição da validade das 

demais normas jurídicas; (ii) critério de interpretação das demais normas jurídicas, 

determinando a máxima proteção dos direitos fundamentais; (iii) estabelecer presunção 

relativa da existência de um direito subjetivo fundamental”, posiciona-se Galdino
372

. Tais 

normas chegam a se confundir com normas de reconhecimento, citando teoria de Hart
373

. 

Quanto ao tema da restrição aos direitos fundamentais, há duas doutrinas, 

basicamente, que disputam o assunto, as teorias internas e as externas. 

Na teoria externa evidenciam-se duas coisas, o direito e aquilo que o restringe, 

havendo o direito em si, não restringido e o direito após a restrição. Na teoria interna, por sua 

vez, desenvolve-se ideia de que não há coisas diferentes, mas sim o mesmo direito com 

determinado conteúdo, aqui não se fala de restrição, mas de limites. E esta definição dos 

limites dos direitos fundamentais é algo que lhe é interno, chamando-se de limites 

imanentes
374

. 

Entendemos, conforme Alexy, pela importância da distinção entre regras e princípios 

para valiosa interpretação dos direitos fundamentais e os limites de sua racionalidade, com 

utilização de ponderação e de otimização dos princípios, como traz Saldanha
375

: 

 
Para Alexy os princípios são tidos como mandatos de otimização, ou seja, 

são normas que determinam que algo seja realizado mais amplamente 

possível, dentro de possibilidades jurídicas e reais existentes. Desta forma, 

eles podem ser cumpridos em diferentes graus dependendo das 

possibilidades. Já as regras somente podem ser cumpridas quando elas forem 

válidas e assim se faz o que dizem, ou seja, as regras são determinações no 

âmbito do possível, fática e juridicamente. 

 

Para Sarlet, há substancial consenso sobre existência objetiva dos direitos 

fundamentais, o que não paira no tocante a seu conteúdo, significado e implicações. No 

entanto, eles não se limitam à condição de direitos subjetivos de defesa contra atos do Estado, 

mas, além disso, “constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da 

Constituição, com eficácia em todo o ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes para os 

órgãos legislativos, judiciários e executivos.”
376

. 
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Passam a ser valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva do Estado, e 

não só de defesa negativa das garantias individuais. 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais significa que têm função autônoma, 

transcendendo função apenas subjetiva, reconhecendo conteúdo normativo e função distinta a 

esses direitos, entendimento seguido por Dreier e Vieira de Andrade, segundo Sarlet. 

Adiciona-se, dessarte, uma “mais-valia jurídica” no reforço da juridicidade das normas de 

direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana. 

Ainda aduz o autor que os efeitos objetivos dos direitos fundamentais devem ser 

ampliados e desenvolvidos, pois se corre risco de subestimá-los se reduzidos a dimensão 

meramente axiológica. Assim, como desdobramento, temos o efeito irradiante dos direitos 

fundamentais e da dignidade da pessoa humana para fins de aplicação e fundamentação do 

direito infraconstitucional, o que pede uma interpretação conforme os direitos fundamentais, à 

semelhança da interpretação conforme a Constituição
377

. 

Tal não se limita a situações apenas de combate de desvios, mas implica numa 

filtragem constitucional que ocasione interpretação “prospectiva e emancipatória da ordem 

jurídica à luz do espírito da Constituição”
378

, como apoiam Jorge Miranda e Clèmerson M. 

Clève, nas palavras de Sarlet. 

O que foi aqui tratado importa bastante no campo do Direito Penal, por trabalhar com 

reação estatal a violações a direitos fundamentais e, noutra ponta, com possibilidade de sua 

restrição iminente. Isto o coloca como forma mais ameaçadora do direito à população e lugar 

de destaque na aplicação e proteção dos direitos e garantias fundamentais, juntamente com 

atuação do princípio da proporcionalidade. 

 

5.2 POSTULADOS DO ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DIREITO E 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Como construção teórica marcante, passado o tempo quando buscava apenas ser mais 

que folha de papel, a Constituição plasma no Direito atual a possibilidade de atuação plausível 

e concreta dos valores, normas e diretrizes constitucionais cujas disposições estão em grande 
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parte conectadas à busca de justiça. 

De forma que, temos no ordenamento posto, normas que remetem muitas vezes a 

situações ideais a serem buscadas, princípios interpretativos ou normas cogentes de defesa 

social, jurídica e individual que ultrapassam a legislação infraconstitucional e estão 

positivados de forma mais abstrata, em que pese a busca da concretização. 

Lassale traça as ideias que vão incutidas no conceito de Lei Fundamental, que seriam 

o seu caráter de lei básica ou “fundamental”; que constitua o verdadeiro fundamento das 

outras leis, atuando e irradiando através das leis comuns; e a necessidade de sua existência 

como força atrativa do ordenamento e organização de uma sociedade
379

. 

Neste contexto, afirma Lassale que essa incógnita que estamos investigando apoia-se 

nos fatores reais de poder que regem uma determinada sociedade. 

  Em suas palavras, explicando a expressão traçada, são esses fatores reais de poder 

que: “atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa todas as lei e 

instituições jurídicas vigentes, determinando que não possam ser, em substância, a não ser tal 

como elas são”
380

. Para ele, uma Constituição escrita é boa e duradoura quando corresponder 

à Constituição real e tiver suas raízes nos fatores do poder que regem o país. De outro modo, 

não passará de folha de papel que sucumbirá perante a Constituição real e das verdadeiras 

forças vitais do país. 

Por mais que seja indiscutível a atuação das forças reais de poder, devemos também 

considerar nela a atuação da força normativa da Constituição, de modo que, por seu lado, 

Hesse contrapoem-se à mera reprodução dos fatores reais de poder na Lei Maior, criticando 

também Jellinek quando, ao defender que as forças políticas regem-se por suas leis próprias, 

independendo de formas jurídicas, afirma que: “o desenvolvimento das Constituições 

demonstra que as regras jurídicas não se mostram aptas a controlar, efetivamente, a divisão 

dos poderes políticos.”
381

. 

Para a concepção criticada, consistiria entre a norma constitucional posta e a realidade 

fática uma tensão necessária e imanente.  Em suas palavras: “Para essa concepção do direito 

Constitucional, está configurada permanentemente uma situação de conflito: a Constituição 

jurídica,[…], sucumbe cotidianamente em face da Constituição real.”
382

. 

Entretanto, tal concepção nega o caráter de ciência jurídica ao Direito Constitucional, 

já que se tornaria em ciência da realidade, do ser, e não mais do dever-ser, não mais ciência 
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normativa. Assim, cumpriria a esse Direito Constitucional apenas a função de justificar as 

relações de poder dominantes, expressando a Constituição jurídica apenas uma momentânea 

conformação do poder. 

Hesse então demonstra que a Constituição contém uma força própria, motivadora e 

organizadora da vida do Estado, a força normativa da Constituição, que atuaria ao lado dos 

fatores reais do poder
383

. Parte-se de uma admissão de condicionamento recíproco entre a 

Constituição jurídica e a realidade político-social.  

Devem-se considerar os limites e possibilidades da atuação da Constituição jurídica, 

bem como se devem investigar os pressupostos de eficácia dela. Não se pode considerar uma 

Constituição apenas do ponto de vista de ordenação jurídica, nem somente do ângulo da 

realidade política ou social, sob pena de investigar apenas o âmbito de vigência de uma norma 

constitucional ou não ver o problema em sua totalidade (ignorando significado de ordenação 

jurídica). 

Para Hesse, a separação radical entre ser e dever-ser, realidade e norma, não permite 

avançar no tema. Deste modo, “A norma constitucional não tem existência autônoma em face 

da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada 

pretende ser concretizada na realidade.”
384

. Por outro lado, a pretensão de eficácia deve estar 

em consonância com as condições históricas de sua realização. 

Dessarte, importante para a conversão da Constituição numa força ativa é a 

consciência da vontade de Constituição, além da sua práxis, especialmente pelos principais 

responsáveis pela ordem constitucional. Decorrendo daí que os interesses momentâneos, em 

contraposição à Lei Fundamental, não valem seu ganho em comparação com o desprestígio da 

Lei Maior, que em longo prazo cobrará preço mais alto que pequenos ganhos eventuais em 

sua contrariedade. 

Neste diapasão, a interpretação revela caráter decisivo para a “consolidação e 

preservação da força normativa da Constituição. A interpretação constitucional está submetida 

ao princípio da ótima concretização da norma”
385

. O autor defende a mudança na 

interpretação da Constituição derivada de mudanças das relações fáticas, não devendo, 

entratanto, sacrificar-se a finalidade da proposição constitucional. 

Ao definir Constituição, Neves repete a ideia de que "todo Estado tem uma 
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Constituição real ou normativa”
386

. Já em Aristóteles, a Constituição tinha um sentido muito 

mais abrangente. Como a ordem da polis, a Constituição e o Estado podiam ser equiparados. 

Na transição para a modernidade, a Constituição passa a ser entendida como carta de 

liberdade ou pacto de poder. Com o constitucionalismo moderno passa a ter sentido normativo 

e universal
387

. 

O autor entende Constituição como subsistema do sistema jurídico: "A norma 

constitucional representa um tipo de expectativa de comportamento contrafacticamente 

estabilizada, não é compreendida como dever-ser ideal"
388

. Cita-se que para Luhmann a 

Constituição é “o acoplamento estrutural entre política e direito”
389

 e se apresenta como uma 

via de prestações recíprocas e, sobretudo, como mecanismos de interpenetração entre dois 

sistemas sociais autônomos. 

Seja como interação entre política e direito ou força normativa que atua nos fatores 

reais de poder, estamos com Cunha Júnior, que registra o entendimento amplamente reforçado 

do caráter de eficácia de todas as normas constitucionais, pensamento que é identificado em 

outros doutrinadores
390

, além de sua proeminência vinculativa e jurídica no Direito
391

. 

Vemos em Barroso que as normas constitucionais possuem conjunto de características 

diferenciadas como: sua posição no sistema; a natureza da linguagem; conteúdo específico; e 

dimensão política
392

. Crê o autor existir distinção fática entre segurança (regras) e justiça 

(princípios), devendo o ordenamento conter elementos de cada um para estar bem 

balanceado
393

. Defende-se, outrossim, que a norma deve ser eficaz e efetiva, ter aplicabilidade 

prática , e não apenas ser carta de boas intenções. 

Neste sentido, decorrem direitos subjetivos diretamente das Constituições
394

, podendo 

seus titulares exigirem-los ao Poder Judiciário. Cumpre comentar que a conquista da 

efetividade das normas constitucionais no direito brasileiro é recente, pois deu-se a partir da 
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Constituição Federal de 1988, por motivos de “insinceridades”, ou seja, falta de compromisso 

com efetividade das anteriores
395

. Já na Europa, a conquista da efetividade ganha relevo a 

partir de meados do século XX. 

Na opinião de Ferrajoli, os direitos subjetivos compreendem não só as faculdades ou 

poderes, mas também expectativas negativas. Essas não são apenas faculdades, mas contém 

reforço da expectativa de abstinência de lesão, impedimento ou ameaça, são, então, 

imunidades, proibições atribuídas a começar por legislador e forças de polícia
396

. 

Assevera-se que as constituições democráticas introduzem limitação a todos os 

poderes públicos na medida em que estabelecem limites e vínculos e “ainda que vagos e 

formulados em termos valorativos, os princípios constitucionais servem de qualquer modo 

para aumentar a certeza do direito, pois limitam a gama das possíveis opções interpretativas, 

obrigando os juízes a associar às leis os únicos significados com aqueles compatíveis.”
397

. 

Ferrajoli traça quadro juspositivista bastante alargado, uma vez que a Constituição traz 

valores a serem observados por meio de suas normas, especialmente de respeito a direitos 

fundamentais e considerações à pessoa. 

Isto inibe considerações meramente sistêmicas ou que busquem manutenção do poder 

pura e simplesmente, quando, no exemplo penal, implique o desrespeito a direitos humanos e 

piora da condição de desenvolvimento da pessoa humana sem nenhuma contrapartida, 

sopesamento de valores ou proporcionalidade. 

Crê que poder político legislativo submete-se a limites e vínculos, além de existir 

possibilidade de controle de constitucionalidade e papel crítico frente às lacunas e antinomias. 

O conflito entre soluções constitucionalmente possíveis é caracterizado por razoável margem 

de discricionariedade interpretativa, inexistência de nítida fronteira entre direitos e limites 

impostos por outros direitos e juízo de ponderação
398

. 

Por fim, admite que juízes constitucionais fazem escolhas interpretativas baseadas em 

juízos de valor, quando texto normativo possui termos vagos e valorativos
399

. E, assim, ele crê 

que constitucionalismo ocasionou mutação no direito, na democracia, na jurisdição e na 

ciência jurídica
400

. 

Dessarte, mais efetividade constitucional implica “mais jurisdição constitucional e, 
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unido a isso, mais limites à atuação do legislador”
401

. O neoconstitucionalismo ou 

constitucionalismo contemporâneo apresenta superação do juspositivismo clássico, 

denunciando antinomias, postura contemplativa diante de problemas complexos e pureza do 

Direito que permitiu seu uso para fins anti-humanitários. 

Formam alicerces desse novo constitucionalismo, como bem visualizado por 

Feldens
402

: 1- o fim da separação radical entre Estado e sociedade, sendo papel do Estado 

proporcionar direitos e inclusão do indivíduo; 2- a ampliação do âmbito constitucional, 

intervindo em setor econômico e social, buscando redução da desigualdade real e efetiva, bem 

como aumento qualitativo e confluência para democracia com qualidade; 3- elevação do grau 

de normatividade da Constituição na criação e aplicação do Direito; 4- substancialização da 

justiça constitucional, exigindo conformação formal e material das leis com a Constituição, 

assim como atuação do juiz; 5- aceitação de relação contingente e limitada entre Direito e 

moral, que não leva a orientação do Direito pela moral, mas de superar positivismo acrítico, 

“onde normas jurídicas perdem sua validade (e, com isso, seu caráter jurídico) quando 

ultrapassam o umbral da extrema injustiça (Fórmula Radbruch)”
403

; 6-assunção de função 

crítica do Direito, legitimando-se pela necessidade de fundamentar racionalmente suas 

decisões, característica democrática essencial, na qual o poder se submete à razão. 

 

5.2.1 Implicações na esfera punitiva 

 

Do quanto visto, acreditamos que discurso sobre legitimação do sistema criminal é o 

discurso de sua adaptação material à Constituição
404

. Igualmente, da adaptação aos direitos 

fundamentais dos envolvidos e sua mínima afetação e máxima proteção, ou seja, utilidade.  

O sistema criminal não deve ter excelente custo-benefício por ser isto uma decorrência 

dos preceitos neoliberais ou capitalistas, mas porque só pode haver bom custo-benefício nesta 

seara quando ele funciona de um lado com mínima afetação de direitos humanos e 

fundamentais e de outro os protege (ou ao menos busca sinceramente protegê-los) ao máximo. 

Quando falamos em utilidade dele nos afastamos de utilitarismo puro, e assim não é 

dar enfoque à manutenção do status quo, à preservação sistêmica dos arranjos sociais 

estabelecidos com suas relações de poderes ou transformar o condenado em objeto e 
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instrumento de regulação social, mas, precisamente ao inverso, buscar seus direitos e deveres 

de cidadão, procurar recompor a vítima emocional e materialmente, e pacificar e proteger ao 

máximo a sociedade de futuras infrações. 

Neste diapasão, quanto a condutas criminalizáveis, não é preciso uma total extração de 

síntese do Direito Penal a partir da Constituição, porém este não deixa de ser quadro 

referencial obrigatório
405

. No que toca às escolhas políticas criminais, há espaço para decisões 

dentro do quadro traçado pela Lei Maior, mantendo-se exigência de coerência, interação e 

efeito recíproco entre eles. 

Não é outro o entendimento de Pérez Manzano, adicionando à eleição do fim da pena 

as restrições quanto à idoneidade valorativa decorrente de pauta constitucional e o que 

concerne à reserva do possível, ou seja, o quanto do idealizado se pode efetivamente 

cumprir
406

. 

Para tanto, analisa fins da pena no Estado social e democrático de direito, comentando 

que ele não pode servir à opressão de um grupo sobre outro, mas promover garantia de 

liberdade moral e política. No que comenta que as características do Estado Democrático de 

Direito velarão para que a pena “no se convierta en un instrumento de represión y violación 

de los derechos individuales y la esencia del Estado social obligará a enfocar la pena hacia la 

consecución de objetivos sociales”
407

. 

Com Feldens: “São os direitos fundamentais, portanto, o epicentro da relação entre 

Constituição e o Direito Penal, constituindo-se no núcleo em torno do qual se pode cogitar de 

uma reserva constitucional de Direito Penal”
408

. Tal assertiva não contradiz o fato de que sob 

mesma Lei Fundamental possa-se implementar diversas políticas criminais distintas a partir 

do contexto social e cultural. 

O legislador penal então não é livre, pois tem pautas a observar e posto que a 

democracia não se reduz a uma regra formal da maioria, sendo a Constituição o limite e 

fundamento das normas penais, em especial, na tutela de direitos fundamentais. Disso decorre 

a possibilidade de adequação da lei penal às diretrizes e princípios constitucionais
409

 
410

.  
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Há interdependência entre Estado Democrático de Direito e direitos fundamentais 

assegurados nas constituições, o que “orienta o sistema jurídico para o primado da lei com 

respeito à dignidade da pessoa humana nas relações jurídicas e sociais”
411

. 

Neste diapasão, cremos com G. Sarmento que reconhecimento e obediência a direitos 

humanos fundamentais ocasionam legitimação do poder político, em virtude dos valores que 

representam. Para ele, os direitos fundamentais são pressupostos de existência e validade do 

Estado Democrático de Direito e carregam conteúdo valorativo de seu ordenamento, bem 

como são garantia de processo político livre, aberto e informador da sociedade pluralista
412

. 

Subjetivamente, esses direitos protegem os membros da sociedade do Estado e deles 

mesmos, protegendo liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos individual e 

coletivamente. 

De modo que, a ciência do Direito, sem deixar de ser ciência, “assume também uma 

função crítica e política, consistente em denunciar antinomias que violam por ação e as 

lacunas que frustram por omissão o programa constitucional”
413

, onde há instrumentos dentro 

do direito para solucionar tais casos.  Assim não fosse, haveria  paradoxal subversão na ordem 

jurídica, apresentando-se a ação ou omissão do legislador infraconstitucional mais eficaz que 

a atuação do legislador constituinte. 

Propugnando por ativismo judiciário, com dinamismo e criatividade, Cunha Júnior 

acredita na formação e evolução do Direito que colabore com democracia e seus valores, com 

destaque aos direitos fundamentais. E vai além afirmando que esse ativismo é imperativo 

constitucional no Brasil e onde mais o regime das liberdades for alçado a prioridade absoluta. 

O autor acredita na metamorfose profunda das sociedades democráticas através da 

observância da ordem constitucional pelo desempenho judicial, com a efetivação das normas 

constitucionais: “Com efeito, a justiça constitucional é concebida, no constitucionalismo 

contemporâneo, como condição de possibilidade do Estado Democrático”
414

. 
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Ressalta o autor que o Estado Democrático de Direito não pode funcionar sem uma 

justiça constitucional, que passou a ser progressivamente considerada como elemento 

necessário da própria definição da democracia. 

Tais considerações importam bastante no combate à funções latentes e desvios do 

Estado e da realidade social no tocante a direitos fundamentais e atuação penal, pois como 

traz Dimoulis, “Os sistemas jurídicos não alcançam as finalidades declaradas (liberdade, 

igualdade, justiça, paz,...), porque, na realidade, desempenham funções não declaradas que 

explicam a perenidade de sistemas juridicos aparentemente fracassados.”
415

.  

Ele reflete sobre fracasso do direito no estado moderno em todas as suas 

manifestações, é ineficaz e não controla violência social. Não cumpre promessas, produz 

violência e guerras e é reponsável por enormes desigualdades. Tudo isso se deve a crise 

estrutural de sua eficácia social e não erro ou incapacidade do sistema jurídico. 

Daí a importância da atuação jurídico-constitucional na efetividade dos direitos e 

garantias assegurados. Neste mister, para Ferrajoli, levar a sério o direito positivo e, 

consequentemente, as Constituições, consiste em reconhecer lacunas de garantia como 

inadimplemento jurídico, “idôneo a fundamentar um juízo de ilegitimidade jurídica e não 

somente política, superável somente com a observância das normas violadas por intermédio 

da colmatação de lacunas”
416

. 

Destarte, apesar de declarar sua tese juspositivista, ele reconhece direitos mesmo que 

não estejam positivados por legislador infraconstitucional, desde que garantidos na 

Constituição. Assim, mesmo considerando patentemente antijuspositivista, concorda que 

legislador não tem poder de “inutilizar, ou de ab-rogar ou derrogar a Constituição e assim 

ocultar as suas violações”
417

. 

Quanto ao dever de proteção dos direitos fundamentais e seu reconhecimento pelo 

judiciário, ou seja, a legitimação para intervenção do controle judicial nesta seara, Sarlet, com 

arrimo em Canaris, cita como critérios para haver incidência da norma de direito fundamental 

a necessidade de proteção e seus indicadores: ilicitude da conduta, efetiva ameaça ao bem 

fundamental e suscetibilidade do titular do direito ameaçado em relação ao comportamento de 
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terceiros
418

. 

Ele acentua que tal dever de proteção deve ter uma especial justificação para seu 

reconhecimento e cuidado no seu controle, acentuadamente na aplicação dos critérios de 

proporcionalidade no caso da proibição de insuficiência. 

A função dos direitos fundamentais como imperativos de tutela “assume destaque na 

esfera jurídico-penal, já que um dos importantes meios pelos quais o poder público realiza seu 

dever de proteção em relação a direitos fundamentais é justamente o da proteção jurídico-

penal desses”
419

. Inclusive, fora justamente quanto a esse tipo de normativa que o Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, em 1993, recepcionou a teoria dos deveres de proteção. 

A atuação penal tem sempre por efeito, pelo menos de algum modo, a proteção de 

bens jurídicos pessoais e sociais. Para o autor, as considerações de quão efetiva é a proteção, 

quais seus limites e justificativa legítima remetem ao princípio da proporcionalidade e às suas 

aplicações na esfera penal. 

Neste enfoque, tanto a tipificação de uma conduta quanto sua ausência podem implicar 

violação das exigências de proporcionalidade. 

Acrescentaríamos também que não só a tipificação do crime, mas, principalmente, a 

cominação da sanção deve atentar para o citado princípio, haja vista a variedade que vimos de 

seus tipos e formas de aplicação, além das decorrências de cada uma delas para o indivíduo, 

sociedade e Estado. 

 

5.3 A PUNIÇÃO ESTATAL EM CONSONÂNCIA COM CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 

DIREITOS HUMANOS 

 

Passando a considerações dos direitos fundamentais e a sua efetiva aplicação no 

campo punitivo do Direito Penal, podemos considerar que os problemas teóricos e práticos 

não devem ser cindidos em abordagens que considerem, v.g., apenas a dogmática jurídica, 

deixando à sociologia ou criminologia todas as consequências de um sistema logicamente 

bem elaborado, mas que na prática funciona com graves distorções. 

De fato, antes de visualizarmos os problemas ocasionados por um sistema jurídico 

podemos pensá-lo irretocável logicamente, numa visão pura do Direito. O estudo sistemático, 

por si só, não irá demonstrar onde efetivamente suas disposições e princípios serão 
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reafirmados ou infirmados, gerando contradições e paradoxos no discurso jurídico, mas 

somente com a observação da realidade.  

Na interação sistêmica em movimento entre os sistemas e seu entorno
420

 é que as 

amplas possibilidades de acontecimento dos fatos ocorrerão ou não
421

. 

Já o método tópico pode buscar melhores soluções para os problemas encontrados nas 

disposições do sistema, pois este é justamente seu sentido metodológico. Por isto não se deve 

abandonar nenhuma das formas de soluções de conflitos e aplicação do Direito, sob pena de 

não considerar alternativas mais plausíveis ou viáveis. 

De sorte que a prática penal deve observar ao máximo os direitos fundamentais 

envolvidos e buscar protegê-los, além de, como tarefa principal, servir como referencial para 

mudanças e transformações nos instrumentos teóricos e legislativos. 

O conhecimento teórico também não pode ignorar a prática e a realidade posta, pois 

seria aceitar as incongruências e ilegalidades (porque não dizer inconstitucionalidades e 

imoralidades) do sistema penal e equivaleria à concordância com estas. 

Se a realidade aponta para paradoxos no uso do sistema e da sanção penal, não é 

cabível a omissão de um Estado que avocou para si a proteção da sociedade e dos indivíduos, 

que prega igualdade e respeito a direitos humanos.  

Tampouco é aceitável postura doutrinária de alheamento da realidade ou não aceitação 

de formas diversificadas de diminuição da incoerência do sistema penal por apresentarem 

outros defeitos, menores, porém, do que os do sistema posto. Assim é que, à parte de toda a 

crítica à falência da pena de prisão, à sua pouca funcionalidade como prevenção geral e 

específica e socialização, também podemos acrescentar ao rol de inconsistências o discurso 

protetivo dos direitos fundamentais e de penas dignas. 

É pacífico, como visto, que os locais de prisão de condenados ou presos preventivos, 

com raras exceções, são insalubres, atentam quanto à incolumidade física dos presos, tanto do 

ponto de vista da violência interna inerente ao cárcere quanto devido à sua superlotação e 

ausência do Estado e do Direito. 

Exemplificando os tipos de cerimônias degradantes no cárcere, altamente 

violentadoras dos mais basilares direitos humanos, Shecaira traz caso costumeiro de abusos 

sexuais do preso, forçá-lo a evacuar no meio de todos em cela com mais de 50 presos, e outras 
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torturas físicas e psicológicas que são quiçá piores que quaisquer penas de tortura e cruéis que 

o Estado pudesse estabelecer
422

. 

Essa é a grande questão entre direitos humanos e fundamentais e sistema penal: como 

pode um sistema que ocasiona perversidade de tamanha monta ao ser humano não ser 

radicalmente modificado, mesmo que seja para ser mais rígido e mais controlado, para, ao 

menos, garantir ao condenado que abusos similares aos citados não ocorrerão. 

Como uma sociedade baseada no governo das leis e não dos homens, num Estado 

Constitucional Democrático de Direito que tem os direitos fundamentais como cláusulas 

pétreas e norteadores do Estado e da própria produção do direito pode consentir com a 

configuração do sistema penal que propicia tais desrespeitos diuturnamente e sem perspectiva 

de solução ou melhora com base no atual posicionamento do executivo, legislativo e 

judiciário, embora este último conte com algumas iniciativas e leituras do direito em favor das 

reduções dos paradoxos punitivos. 

Entre os produtos da operacionalidade dos sitemas penais estão a deterioração 

regressiva humana e antagonismos que condicionam falsas identidades e papéis negativos, 

contemplando policização, burocratização e criminalização, “A prisão ou cadeia é uma 

instituição que se comporta como uma verdadeira máquina deteriorante: gera uma patologia 

cuja principal característica é a regressão”
423

. 

Para Zaffaroni o exercício de poder dos sistemas penais é incompatível com a 

ideologia dos direitos humanos
424

, e, assim, “responder à deslegitimação do sistema penal 

significa encontrar uma resposta que contribua para diminuir a violência atual, quebrando sua 

curva ascendente”
425

. 

Para ele pode-se escolher a vida ou o sistema como ótica principal do sistema penal. A 

valorização e foco no sistema ocasiona indiferença pelo aniquilamento da vida no campo 

penal. Há ainda os que escolhem não pensar e se omitir face aos graves problemas penais, 

numa alienação covarde e atitude de otimismo irresponsável. Propõe então um realismo 

marginal, que é a consideração de dados da realidade na elaboração do discurso jurídico-

penal, voltado aos países que ainda não estão no centro, que “ao invés de eliminar ética do 

direito, tornaria ética também a criminologia do direito penal com base em uma decisão ético-
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política que priorizasse a vida humana como valor e a morte como desvalor.”
426

. 

Apresentam-se bastante adequadas tais conclusões e premissas, escolhendo valor 

pessoa humana como centro do sistema penal e não o sistema em si e para si. Entretanto, 

radicaliza Zaffaroni com seu ideal de abolicionismo sem considerações pela organização das 

forças reais de poder e de sua atuação opressora em face da sociedade, fazendo-a refém não 

mais do Direito, mas de uso da força privada sem concorrência da estatal. Assim crê que 

minimalismo penal como defendido por Ferrajoli e Baratta não soluciona problemas, sendo 

apenas passagem para abolicionismo. 

De forma a excluir a disfuncionalidade grosseira no que toca aos direitos humanos no 

sistema penal, pode-se extrair do autor profícuas bases de atuação, como  uma limitação 

máxima da resposta contingente, ou seja, discussões, embasamento doutrinário e científico 

para estabelecimento de crimes e punições, excluindo-se reações demagógicas e 

momentâneas, com consultas populares obrigatórias. 

Além do que, exige-se lesividade da conduta a direitos importantes e concretos dos 

indivíduos e sociedade, proporcionalidade como limite mínimo à atuação do sistema penal e 

respeito mínimo à humanidade. 

Outrossim, são ainda fundamentais na atuação criminal uma relativa idoneidade, ou 

seja, ter mínima capacidade geral e estrutural de resolver conflitos por apresentar meio 

minimamente idôneo,  apesar do sistema penal como um todo nunca resolver conflitos; uma 

limitação de lesividade à vítima com diminuição ou não uso do poder verticalizado para 

causar mais transtornos e violência à vítima além do crime; transcendência mínima da 

intervenção punitiva, que significa fazer com que estruturalmente o grupo a que pertence a 

pessoa criminalizada não sofra efeitos penais extremados, pois transcendência sempre há
427

. 

Lembra Zaffaroni que “o” delito não existe. Uma ação típica, antijurídica e culpável 

pode abranger qualquer comportamento. Em seu exemplo, se ele servir para qualquer decisão 

do legislador mesmo que absurda, seria como se com atestado de óbito e representante da 

família bastasse para caracterizar uma pessoa como morta, mesmo que viva estivesse
428

. De 

maneira que, onticamente falando, só há conflitos arbitrariamente selecionados e, 

juridicamente, há conjunto muito heterogêneo de hipóteses conflituosas que, com muito boa 

vontade, se pode chamar de delitos. 

Isto posto, devem haver requisitos elementares e mínimos para a pautação decisória do 
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que caracterizar como delito. Deve existir base sociológica, a exemplo da criminologia, 

representação popular com informação, possibilidade de argumentação e decisão que leve em 

conta ou consulte o povo, lesividade do conflito e princípios jurídicos constitucionais e penais 

levados a sério. 

Roxin também apoia descriminalização para dispositivos penais que não são 

necessários para manutenção da paz social, como comportamentos que somente infrinjam a 

moral, religião, o politicamente correto ou que somente ponham a si mesmo em perigo
429

. 

Pois direito penal não tem como tarefa impedir tais condutas. 

Tanto na doutrina como no direito pátrio podemos concluir que tais condutas não 

podem ser criminalizadas, assim, tantas formas de crimes quanto se encaixem aqui deveriam 

ser consideradas de imediato inconstitucionais, por permitir que possam ocorrer toda a sorte 

de violações decorrentes de uma prisão. 

O sistema penal deve seguir também por caminho da subsidiariedade, pois em virtude 

de suas desvantagens, restrições e violações só pode ser última medida da política social. 

Sendo mais vantajoso uso da diversificação para muitos fatos de bagatela. 

Destarte, Roxin considera ser extremamente necessário estabelecer o que se pode 

punir, pois de outra forma nada adianta teoria do delito e garantismo bem desenvolvidos
430

. 

De fato, pela mesma razão, dizemos que o legislador está vinculado à proporcionalidade das 

penas e utilização de meios menos gravosos para casos mais modestos. 

A finalidade do direito penal é, assim, proteção subsidiária de bens jurídicos, ou seja, 

impedir danos sociais, e se uma norma penal não observa tais critérios de legitimidade isso é 

mais uma questão constitucional do que problema de direito penal, por afetar dignidade 

humana e direitos fundamentais. 

A retórica do minimalismo penal é fortemente influenciada por neoconstitucionalismo, 

no estudo de Machado. Ele diz que minimalismo penal é típica ideologia de esquerda, que 

recusa direito penal e seus mecanismos punitivos falhos ou ineficientes, e o critica por sua 

seletividade das classes inferiores, portanto a serviço da desigualdade e discriminação
431

. 

Não concordamos com paradigma de ser corrente típica de socialismo, uma vez que, 

independentemente de haver surgido com postura socialista e ideologia de esquerda, 

demonstrou sua coerência e deve ser apropriada por qualquer corrente ideológica, já que de 
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acordo com Constituição, proteção a direitos fundamentais de condenados, de vítimas e da 

sociedade. 

Demais disso, pensamos que minimalismo penal e formas alternativas de controle 

social são propostas que, em conjunto com bom funcionamento e repressão a crimes de alta 

gravidade a direitos humanos e fundamentais, são fundamentais para adequação ao direito, 

maior respeito a direitos humanos e fundamentais e promotor de maior segurança quanto aos 

direitos e objetivos traçados pela Constituição e Estado Democrático. 

Prossegue Machado na defesa de que as causas do minimalismo penal advêm da crise 

de legitimação do sistema penal com seu fracasso e desumanização do cárcere, percepção de 

seus vínculos com sistema econômico e insuperável contradição entre o sistema jurídico 

liberal e os seus processos de encarceramento
432

. 

Nesse diapasão, sugere que minimalismo reformista ou pragmático não propõe ruptura 

com modelo capitalista e neoliberalismo, o que já ocorre no minimalismo crítico. Acredita que 

no primeiro caso há pouco ou nenhum impacto na realidade criminal e que não passa de 

assunto do “chá das cinco”. Já o segundo tem papel de desvendar potencial criminógeno das 

sociedades liberais capitalistas
433

. 

Vê-se que tal posicionamento busca adequação a ideologia política, o que fica em 

campo político e não jurídico. Não se pode creditar apenas a movimentos científicos ou 

ideológicos as melhores escolhas e mais adequadas à sociedade, como o autor propõe, sob 

pena de ditadura do tecnicismo ou, pior, de um partido. Estamos sim sob um Estado 

Democrático, e isto supõe aceitação das regras pelo povo. 

Não discordamos do ponto de vista ou de estudos que desvelam que sociedade 

capitalista é criminógena, porém a adequação dela a modelo mais evoluído e solidário deve 

acompanhar os anseios sociais e do povo como representante do poder. 

Pode-se fazer objeção frontal o autor ao se imputar mais desrespeito aos direitos 

humanos e fundamentais pelos Estados socialistas que os capitalistas, e o que é pior, 

diretamente pela estrutura de poder, controle e repressão do próprio Estado. 

Como objetado também a Foucault, o controle social e a imposição de meios para 

convivência pacífica dos indivíduos é papel do Estado e deve efetuá-la mesmo com forte 

repressão e controle nos casos, aqui propostos, de graves violações contra a outra pessoa. 

No entanto, o direito pode e deve agir quando tal controle atinja desigualmente os 
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homens, busque manutenção de oligarquias e privilégios em oposição ao nosso Estado 

Constitucional Democrático de Direito, viole direitos humanos e fundamentais e incorra em 

ilegalidades e inconstitucionalidades. 

Apoiamos, então, o campo da busca das melhores soluções com legitimação por 

consenso social informado de suas escolhas com demonstração de premissas e estudos 

científicos acerca do tema em questão. 

Machado acredita ainda que sistema penal do mundo moderno tem servido à 

dominação capitalista e que exerce função política de reprimir pobres e reproduzir 

desigualdades. O verdadeiro dilema está na denuncia de seu uso politicamente ilegítimo, na 

falácia das prisões e na retórica reformista que mesmo após de 250 anos ainda se fundam nas 

mesmas bases e promessas liberais e no humanismo penal do liberalismo clássico
434

. 

Já aqui, há concordar com o autor, pois nisto o direito tem dever de agir. Por isto a 

minimalização do direito penal, sua proporcionalidade de penas com as referidas violações a 

bens jurídicos e formas de resolução de conflitos que não utilizem de prisão são meios pelo 

qual o direito pode e deve agir. O judiciário não pode ficar inerte a tais violações e creditar 

isto apenas a uma escolha política, porque escolhas políticas encontram limitações nas 

Constituições e direitos humanos, como defendido. 

Tais violações agridem o direito e deve haver posicionamento do Estado através 

também do judiciário sob pena de aceitação por parte dele das iniquidades penais. No mesmo 

sentido, a sociedade, organizada ou não, pode e deve posicionar-se face ao desprezo do 

próprio judiciário frente a violações e distorções no direito. 

Vale pontuar a movimentação acerca do tema, se bem que extremamente irrisória 

ainda, como aplicação de princípio da insignificância, soltura de réus por excessiva duração 

de prisão provisória, alguns posicionamentos isolados de soltura de presos por insalubridade 

carcerária (por vezes reprimida por instâncias judiciais superiores), porém ainda não houve 

movimentação real acerca de principais problemas constitucionais e de direitos humanos que 

atingem igualdade, respeito à vida, integridade física e psíquica, liberdade, prevenção e 

segurança aos direitos fundamentais de todos os envolvidos da lide penal: autor, vítima e 

sociedade. 

Tal movimentação apenas poderá começar ao se viabilizar o sistema penal, diminuindo 

quantidade de infrações que lhe dizem respeito, diversificando modos de solução de conflitos, 
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aumentando controle de legalidade e atuação real sobre sistema penal e possibilitando a este 

agir dentro dos padrões impostos.  

Isto porque, incumbir a um sistema repressivo mais do que ele pode assumir e 

sobrecarregar suas estruturas gera seletividade, cifras negras, acomoda-o na ineficiência para 

combate à criminalidade e o torna, como vemos hoje, mais um problema na convivência 

social. Ao invés de viabilizá-la, a dificulta e a torna menos pacífica e mais violenta. 

Desta feita, e agora com Sarlet, a acertada afirmação de que no direito penal o 

elemento legitimador da intervenção do Estado é seu dever de proteção dos bens jurídicos 

fundamentais, como decorrência da função dos direitos fundamentais como imperativos de 

tutela. E quanto a isto não se questiona seriamente, bem como quanto à “necessária e correlata 

aplicação do princípio da proporcionalidade e da interpretação conforme a Constituição”
435

. 

Então, se o Estado, ao tentar efetivar esse dever de proteção, afeta de modo 

desproporcional um direito fundamental, a isto corresponde a aplicação corrente do princípio 

da proporcionalidade, atuando de forma defensiva, como proibição de intervenção, 

defendendo direitos subjetivos de forma negativa. 

De acordo com autor, tal aplicação da proibição de excesso, como um dos principais 

limites às limitações dos direitos fundamentais, já é de conhecimento de todos e dispensa 

maior elucidação. Ainda é citada a possibilidade de se frustrar o dever de proteção dos direitos 

fundamentais agindo de modo insuficiente, ficando aquém dos níveis constitucionais mínimos 

exigidos, no caso das omissões inconstitucionais. 

Neste caso, por mais evidente que esteja, não é demais lembrar que tanto o princípio 

da proibição do excesso quanto da proibição da insuficiência vinculam todos os órgãos 

estatais e impõem limites pelo sistema constitucional aos órgãos jurisdicionais
436

. 

 

5.3.1 Proibição do excesso e da insuficiência frente aos direitos fundamentais 

 

Sarlet crê na diferenciação quanto às vinculações dos diversos órgãos estatais ao 

princípio da proporcionalidade (com maior espaço de conformação conferido ao legislativo) e 

quanto ao rigor na aplicação do direito se decorrente de excesso, quando é mais intenso, ou 

insuficiência de proteção a direitos fundamentais. Não se permitindo de qualquer modo a 
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violação ao mínimo exigido constitucionalmente. 

Ele traz dados de que a proibição da insuficiência tem elaboração menos desenvolvida 

e maior resistência quanto à sua aceitação, o que cremos dever-se ao papel positivo de 

atuação, substituindo-se, muitas vezes, o judiciário ao executivo ou ao legislativo, fazendo 

escolhas que nem sempre estariam totalmente claras, mas ainda no âmbito de certa 

discricionariedade. 

No entanto, em sua defesa, o autor diz que se argumenta no sentido da “substancial 

congruência (pelo menos no tocante aos resultados) entre a proibição do excesso e a proibição 

da insuficiência”
437

, e prossegue dizendo que o que equivale ao máximo exigível na proibição 

do excesso é o mínimo exigível na proibição da insuficiência. 

Não acreditamos ser a proibição de excesso mais apta a ocasionar interferência do 

Estado apenas por ser uma ação excessiva no tocante à interferência nos direitos 

fundamentais, ao contrário da proibição da insuficiência que é omissão total ou parcial no 

resguardo deles.  

Acreditamos, sim, que a interferência dos órgãos judiciais ou estatais quanto a uma 

ação é probabilisticamente mais fácil de realizar-se do que quanto a uma omissão, além de, na 

maioria dos casos, a ação ser mais aguda e incisiva que a omissão. Dessa forma, ao se revogar 

um ato, o problema retorna ao poder público que tem a missão de implementar nova medida, 

agora proporcional ou menos aviltante de direitos fundamentais. 

O problema, em regra, retorna ao legislativo ou executivo, que já implementava a 

medida por algum interesse naquela matéria, o que leva a crer que ainda terá o órgão interesse 

em regulamentá-la, mesmo que agora com mais cuidado. 

No entanto, usualmente na omissão não está disponível ao órgão de controle 

constitucional a revogação pura e simples de um ato de consequências imediatas e restritas, no 

mais das vezes. A regra é que se tenha que fazer escolhas difíceis, destinar recursos materias 

ou humanos, gerenciar programas, entre outras complexidades. Isto pode inviabilizar atuação 

do judiciário para suprir omissão, haja vista poder se confrontar com questões de alocação de 

recursos e reserva do possível, muitas vezes fugindo à sua legitimidade jurisdicional e 

adentrando em legitimidade do executivo e judiciário em fazer escolhas, salvo se houver 

desproporcionalidade gritante. 

Então, centra-se o problema da intensidade de vinculação do poder público, quer na 
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função defensiva quer na prestacional dos direitos fundamentais, na facilidade, viabilidade 

(com consequente questão de recursos) e complexidade da matéria a ser decidida, além da 

própria violação constitucional dos direitos fundamentais considerada em si mesma e em sua 

gravidade. 

No que toca a nosso estudo da punição, mesmo na ação desproporcional e excessiva 

do Estado, onde se requereria atuação por proibição de excesso, aviltando-se de forma 

palpável os direitos humanos e fundamentais e dignidade da pessoa humana através do 

sistema criminal, uma decisão a respeito torna-se por demais complexa, difícil e inviável para 

agir em todas as frentes de desrespeitos, sendo as consequências de uma atuação muito ampla, 

como abolição do sistema penal, incalculáveis. 

O que já não se pode defender no que tange a situações pontuais e específicas como 

uso da Justiça Restaurativa ou outras formas viáveis de aplicação de substitutivos penais com 

idênticos resultados desta, a qual, por ter resultados estudados e razoavelmente comprovados 

e aplicação já sistematizada e viabilizada em sua forma padrão, torna-se de fácil, simples e 

viável implementação. 

Mutatis mutandi, pode-se reclamar e obter a atuação do judiciário em omissões 

constitucionais, referentes à proibição da insuficiência, mais simples e exequíveis, como o 

direito de greve dos funcionários públicos que foi sanada, apesar de com relativa 

recalcitrância pelo STF em tomar medida desse porte e precedente e não simplesmente 

declarar a mora do legislativo sem maiores consequências. 

A simplicidade da medida estava em não ter que agir de forma legislativa, pensar, 

prever e arcar com consequências de nova norma e de seus dispositivos, mas apenas ordenar 

aplicação analógica da lei em uso para trabalhadores da iniciativa privada. 

Já para Ferrajoli, as liberdades consistentes em meras imunidades, que não comportam 

exercício, mas apenas a expectativa negativa de sua não lesão, como imunidade à tortura, não 

interferem em outros direitos fundamentais
438

. 

De modo que, aplicando pensamento coerente deste doutrinador, se na realidade da 

prisão ocorrem torturas diárias, mesmo com sucessivas reformas, além de afetar outros 

direitos fundamentais como integridade física, psicológica e liberdade pela 

desproporcionalidade entre a pena cominada e a conduta ilícita, tais violações a garantias 

fundamentais deveriam cessar de imediato. 

Isto porque, na lição daquele autor, já que nem seria necessário o exercício dessas 
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imunidades, mas apenas o seu respeito e asseguramento, nem estariam elas postas para serem 

sopesadas com outros direitos fundamentais como segurança pública ou o próprio direito 

penal. A agressão deveria cessar de imediato ao se realizar a aplicação do direito positivo cujo 

integrante de maior hierarquia é a Constituição. 

No entanto, Ferrajoli nada comenta neste aspecto, apenas volta ao tema, sem reflexos 

nessas considerações, para tratar de direitos sociais, que existem custos e opções políticas para 

que as prisões funcionem de certo modo e para que sistema penal seja mais legítimo e de 

acordo com legislação, especialmente a constitucional
439

. 

Então, se a prisão nunca funcionou como deveria, mesmo com as pequenas 

modificações de políticas criminais,que no fundo em nada alteram, a exemplo do novo projeto 

de código penal, pensar que a singela determinação pelo judiciário de que as prisões cumpram 

sua missão sem ferir as garantias fundamentais da pessoa seja efetiva é muita ingenuidade. 

Para tal mister o judiciário contaria com opções bastante polêmicas, como elaboração 

de sua própria política pública de liberação de presos segundo análise crescente da lesividade 

de suas condutas, estabelecendo regras mais rígidas para cominação de penas de prisão pelo 

legislador, e assim, viabilizando que o executivo pudesse assegurar as garantias fundamentais 

da vida; “liberdade” na medida em que o Estado permita (por mais paradoxal que pareça os 

presos estão atualmente muito mais livres dentro do presídio em face do Estado do que frente 

às organizações criminosas que, ao arrepio do Estado, prendem, julgam e executam suas 

próprias penas dentro dos presídios), integridade física e psicológica (dentro do possível); 

saúde e outras tantas garantias fundamentais de qualquer pessoa humana aos presos. 

Noutra possibilidade menos abrupta, poder-se-ia pensar em medidas progressivas de 

declaração de inconstitucionalidades para penas de prisão em crimes menos graves, sob 

aquela forma de declaração de inconstitucionalidade progressiva, apesar da realidade 

demonstrar a já clara inconstitucionalidade atual. 

Entretanto, nessa hipótese o legislador seria comprimido a legislar e a elaborar a 

política criminal em certo tempo, o que ainda manteria suas funções, como prega Ferrajoli, 

além de conter a regra por ele trabalhada de limitações e vinculações do legislador à 

Constituição. Concordamos com segunda opção, uma vez que o rompimento de paradigmas 

como o do sistema penal e seus efeitos e substitutos, como aqui tratado, devem estar abertos 

ao máximo de discussão, divulgação de estudos e informações, e com transparência e abertura 

para intercâmbio de ideias institucionais e sociais. 
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No entanto, medidas menos radicais deveriam ser tomadas e estabelecidas de imediato 

por judiciário quando instado a se pronunciar sobre pequena e até média criminalidade, como 

estabelecimento de opções de conciliação e mediação como Justiça Restaurativa nos casos em 

que partes aceitem e proibição de prisão em casos menos graves quando as prisões ou 

delegacias onde os presos seriam mandados estejam fora de condições humanas à sua 

recepção. 

Tais medidas, mesmo antecipando ou contrariando legislativo, estão mais do que 

justificadas em face da realidade punitiva e do Estado e da Constituição que temos. Mesmo 

porque, conforme banco de dados do CNJ
440

, de junho de 2011 a janeiro de 2013 apenas 

28,2% dos mandados de prisão foram cumpridos no Brasil, o que já demonstra uma pequena 

eficácia do sistema penal. 

Já seria muito mais eficiente e proporcional, além de adequado à proteção de bens 

jurídicos fundamentais, se tivéssemos muito menos mandados, decorrentes de fatos mais 

graves, e maior proporção deles estivesse sendo cumprido, num sistema prisional que pudesse 

alcançar seus resultados pretendidos ou, ao menos, minorar seus efeitos de desintegração 

social e ao direito, diminuir integração a facções criminosas e suas subculturas criminais, e 

aumentar respeito a direitos humanos. 

  

5.4 USO E ABUSO DA RETÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS E DA SANÇÃO 

 

Relativamente aos problemas criminais e opinião social, pode-se dizer que existem 

posicionamentos variados, e por vezes díspares. Assim, destacamos de um lado bordão 

comum na sociedade de que os direitos humanos servem apenas para proteger indivíduos que 

cometem crimes, deixando desamparados os que sofreram diretamente com o fato criminoso. 

Esta falácia costuma vir junto com discursos de crescimento e endurecimento da lei 

penal e das penas, apelo por Estado de polícia que age sem considerações por direitos de 

indivíduo que violou lei penal, maior policiamento e investigação, podendo chegar até a 

apoiar pena de morte, trabalhos forçados, torturas ou perpétua. 

Entretanto, pouco se discute o fato de as leis penais não funcionarem como deveriam e 

produzirem consequências injustas e arbitrárias, já que não somente são altas as cifras negras 

como igualmente seletivas. Tal se repete quanto aos estudos que mostram que o emprego mais 
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enérgico dos instrumentos jurídico-penais não soluciona os problemas e paradoxos penais, 

mas sim o agudizam
441

. 

É ilusão achar que um Estado contemporâneo, democrático que seja, não poderia vir a 

estabelecer torturas e penas degradantes, e.g., como no caso dos Estados Unidos e prisão de 

Guantánamo, além de outras bases militares pelo mundo. Tais opções não podem nem ser 

objeto de deliberação pelo nosso congresso nacional, por força das cláusulas pétreas, mesmo 

assim, tal retórica e opinião, quando apoiada por considerável parcela da sociedade gera força 

de convicção na mesma e reflexos de não aceitação do direito posto, pensando em alternativas 

ao problema penal e de segurança pública mesmo que contra o direito. 

Assim, por mais que a Constituição seja a mais alta lei do país e exija seu 

cumprimento frente ao poderes (deveres) públicos, se perder apoio da população que rege e 

não mais for aceita há possibilidade de perder sua eficácia e efetividade, ou mesmo uma nova 

constituinte a modificar. 

Não é esse o melhor caminho, já que temos Constituição bastante adequada e protetiva 

dos seus cidadãos frente ao Estado e bastante flexível, salvo no que toca às suas limitações de 

emenda, englobando direitos fudamentais, o que não a torna obsoleta, mas ao contrário, 

avançada quanto aos valores e considerações à pessoa humana. 

A retórica então deve se prestar a reforçar argumentos das melhores escolhas, mais 

consentâneas com desenvolvimento dos direitos fundamentais e das observações acerca da 

sanção no Estado, restando sempre a possibilidade de contra-argumentar e propor novas 

soluções. Informação crítica e precisa à sociedade é bastante útil e necessária na medida em 

que busca esclarecer opinião pública visando levá-la a pedir ou aceitar reformas reconhecidas 

cientificamente como necessárias
442

. 

Essa racionalidade advinda da ponderação dos argumentos e dos fatos observados, a 

exemplo da punição aqui tratada, deve nortear a atuação do Estado na produção, aplicação e 

fundamentação do Direito não dando margem para discursos epidíticos com manipulação da 

população por retórica alarmista, sem conteúdo, que busque atiçar reações irrefletidas, como 

busca por inimigo a todo custo ou domínio de uma moral e valores que excluam o diferente (a 

exemplo da já vista ascendência de uma raça ou cultura sobre outras, buscando eliminá-las). 

Neste sentido, provocações acerca de insegurança e medo também podem radicalizar 

posições e não deixar que sejam vistos os problemas que afligem questão penal e suas 
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potenciais soluções. Por isso alguns afirmam que há manipulação da opinião pública, 

estimulando medo da criminalidade e obsessão por segurança
443

, e há ainda quem defenda, 

com mais ênfase, que os meios de comunicação de massa fabricam realidade e são 

indispensáveis ao exercício de poder de todo o sistema penal
444

. 

Em estudo sobre o discurso e o poder, falando em subversão do princípio democrático 

e desigualdades na distribuição do poder político, além de igualdade apenas formal na 

utilização de recursos retóricos, Santos contribui para esta análise ao tratar da “monopolização 

dos recursos retóricos mais importantes e da consequente manipulação ideológica das massas 

por parte dos meios de comunicação social ao serviço do estado capitalista (e dos interesses 

de classe que ele veicula) ou de poderosos grupos de pressão privados”
445

. 

Apesar disso, não pode ser relegado o problema em torno do sistema penal e da 

importância da segurança dos direitos fundamentais da pessoa. Assim, segundo pesquisa 

realizada pelo IPEA em 2010, 9 em cada 10 entrevistados teme ser vítima de crime, e em 

pesquisa da CNI e Ibope, a segurança pública ocupa 2º lugar no ranking dos principais 

problemas brasileiros, apenas atrás da saúde pública
446

. 

De forma que o problema não pode ser minimizado de um lado, nem transformado em 

caça às bruxas pelo outro. Questões de policiamento, investigação, proporcionalidade e 

utilidade das penas e busca de redução da criminalidade são de fato importantes, entretanto já 

se mostrou que não é com penas cruéis que se resolve problema criminal. 

Ao inverso, historicamente têm sido cada vez mais transformados os meios de controle 

para não envolverem punições degradantes e buscados meios para convivência pacífica na 

sociedade que envolva menos punição e mais resolução de conflitos por outros métodos. 

Todavia, não é somente no quadro do Direito Penal que a punição estatal é utilizada, é 

sim onde mais se sentem seus efeitos, devido, especialmente, à pena privativa de liberdade. 

Em realidade, o tema da aplicação do castigo estatal permeia com vigor também os ramos de 

Direito Público como Direito Administrativo, no que temos também outros estudos sobre a 

punição e a atuação estatal sobre o particular. 
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O Direito Administrativo tal qual o Penal tem largos estudos sobre o tema das 

restrições impostas ao particular pelo Estado, até porque são ramos que lidam primariamente 

com sanções. Quanto à finalidade de punir, tratando de unificá-la para as sanções penais e 

administrativas, e subsumindo a finalidade da punição ao Estado Democrático e direitos 

fundamentais comenta Vitta
447

: 

 

Pode-se alegar que a sanção penal teria por escopo punir os infratores, e, 

assim, seria diferente da finalidade da sanção administrativa, pois esta 

visaria a desestimular os prováveis infratores. 

Contudo, esse modo de pensar não tem consistência; toda sanção tem por 

finalidade desestimular as pessoas a cometerem ilícitos. A punição não é o 

fim da pena; é efeito, apenas, do ato impositivo desta, ao sujeito. Toda 

sanção acarreta a punição do infrator, mas o fim ela não é este, é o de evitar 

condutas contrárias ao Direito. Isso decorre do regime democrático de 

Direito, do princípio da dignidade da pessoa humana, do respeito aos valores 

fundamentais da sociedade. 

 

Segundo Àvila, os interesses públicos e privados estão instituídos na Constituição de 

forma não separável, já que “elementos privados estão incluídos nos próprios fins do 

Estado”
448

. Ao revés de ser considerado o princípio da supremacia do interesse público sobre 

o particular e seu pretenso caráter de prevalente, devem ser sim analisadas as “prescrições 

constitucionais e legais, já que elas é que são juridicamente decisivas […] demonstram a 

necessidade de previsão normativa para qualquer intervenção estatal, ficando o interesse 

público sem significado autônomo”
449

. 

Nesta esteira, conforme D. Sarmento
450

, existem situações em que o interesse da 

coletividade irá se chocar com direitos individuais. Então, dever-se-á analisar a possibilidade 

de restrição dos direitos fundamentais, o que respondem negativamente Rawls e Dworkin. 

Este último com visão liberal e antiutilitarista do direito nega a ponderação de princípios de 

direitos fundamentais com diretrizes políticas. 

Ainda para D. Sarmento “a recusa à possibilidade de qualquer ponderação entre 

direitos fundamentais e interesses coletivos não parece conciliar-se com a premissa 

antropológica personalista, subjacente às constituições sociais”
451

. 
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Neste tema cabe posicionar a questão de se deve-se sempre considerar a ótica 

individual do sancionado, com vistas à consecução dos seus objetivos individuais como 

proteção ampla de seus direitos fundamentais, ou se considera-se a ótica dos direitos 

fundamentais de cada indivíduo afetado pelos atos praticados pelo sujeito punido, com claro 

tom de defesa da sociedade pelo ato ilícito praticado. 

A nosso ver, essa questão deve estar dentro dos padrões da opção legislativa com sua 

legitimação democrática, a ser de todo modo interpretado e aplicado na esfera jurídica.  

Primeiramente, como dito acima, a restrição a direitos, imposições e meios de 

aplicações de sanções devem estar sempre de alguma forma postos em lei, especialmente no 

tocante às punições que seguem diversos princípios constitucionais positivadores dos direitos 

humanos a exemplo da anterioridade de previsão dos ilícitos e das penas. 

Não obstante, o próprio legislador está adstrito a limitações no estabelecimento de 

punições ou meios de aplicação como instrumentos processuais, investigativos, entre outros. 

Entretanto, deveria também o legislador não apenas ser admoestado por seus deveres 

negativos, mas também pelos deveres positivos de estabelecer punições e meios mais eficazes 

e consentâneos com a realidade da pessoa, do ilícito cometido e demais circunstâncias 

relevantes. 

O discurso jurídico da sanção estatal deve estar alinhado aos direitos fundamentais, o 

que significa dizer que devem ser passíveis de ponderação e proporcionalidade, levando em 

conta a máxima efetividade e mínima restrição nos direitos do sancionado, o que se efetivará 

ao dotar-se o ordenamento jurídico de instrumentos criativos e variados para se adequar aos 

variados casos concretos. 

Como dissemos, mesmo estando os operadores do direito, em certa medida, 

circunscritos ao direito posto e não ao que deveria ser positivado, o papel interpretativo e 

operativo do Direito ocupa espaço de destaque. Como citado não há mais espaço para 

máquinas de julgar onde se coloca a legislação e o caso e a sentença é automática. 

Nisto temos que na interpretação do Direito relativa à punição coloca-se novamente a 

questão de se considerar o lado do indivíduo passível de punição ou da sociedade que sofreu 

dano. Parece-nos que a questão a ser posta não deve ser explicitada dessa forma, nem que há 

uma resposta que não seja a da ponderação e proporcionalidade, aliada ao fator valoração. De 

outro modo estaríamos desmentindo a construção pós-positivista. 

A forma de explicitação do problema deve ser passível de observação de forma macro 

no ambiente social, e não somente da microjustiça. Dessarte, ao olhar para a questão apenas 

do âmbito individual da pessoa a ser punida perdemos a visão do todo ignorado e das 
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consequências atuais e futuras das decisões tomadas. 

De forma que, para Amaral, os critérios de micro e macrojustiça põem em questão que 

um “somatório de escolhas individuais racionais produzem um resultado coletivo 

irracional”
452

, a exemplo do dilema do prisioneiro trazido por Rawls
453

 e atribuído por este a 

A. W. Tucker, em que a escolha individual favorece o indivíduo egoísta e prejudica o coletivo. 

Assim, o discurso da aparente defesa a todo custo dos direitos fundamentais do 

indivíduo poderá causar consequências sociais muito mais danosas a todos os indivíduos 

considerados isoladamente e à sociedade em geral. A punição atinge sua finalidade quanto 

mais certa e não desejada ela for. Ela age no âmbito da representação do risco de ser punido e 

da punição real a ser aplicada. 

Se ocorre descontinuidade numa dessas representações a instabilidade social levará a 

muito mais infrações, muito mais violações de direitos fundamentais dos indivíduos passivos 

do ilícito e, por consequência, muito mais  infratores a serem punidos no âmbito dessa 

ineficiência da punição estatal e seus meios de efetivação. 

Em outras palavras, a retórica de proteção, ampla e irrestrita, a direitos fundamentais a 

todo custo levará a mais violação dos direitos fundamentais do que se fosse utilizada 

ponderação e proporcionalidade no uso da punição e de seus instrumentos. 

 

5.4.1 Retórica que cumpre função oposta ao que se propõe: da promessa de garantia dos 

direitos fundamentais aos seus desrespeitos 

 

Prosseguindo nesta análise, não é aceitável também a defesa de direitos do acusado em 

extensão e intensidade que inviabilizem melhora no quadro penal e acentuem apenas a 

impunidade e desigualdades entre cidadãos, utilizando como base o garantismo e a defesa de 

direitos fundamentais do acusado. 

Assim, muitos defendem a indisponibilidade da ação penal como óbice à implantação 

de uma Justiça Restaurativa, por exemplo, ou mesmo de substitutivos penais, afirmando que 

isso seria flexibilizar garantias fundamentais. 

Acreditamos tratar-se de discurso legalista extremo, que visa estatização de lide e 

apropriação do discurso em seus termos, mas resposta não vem a contento da vítima, 

sociedade ou autor no mais das vezes, ou vem somente para uma das partes. 
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Vemos em Garcia, noutro exemplo, imputação da morosidade da atuação estatal penal 

como necessária a resguardo das garantias processuais. Ele se apoia em Lopes Jr
454

 quando 

diz que urgência atenta contra liberdade individual, e afirma que o processo penal deve 

proporcionar às partes a mais ampla garantia de defesa e contraditório
455

. Também cita Thums 

que crê que quanto mais rápida a resposta penal, mais autoritário e restritivo dos direitos do 

acusado é o sistema
456

. Crê que redução das garantias individuais em favor de um maior 

controle estatal é proposta descabida, o que seria caminho para Estado totalitário
457

.  

Discordamos de Garcia, pois pior que redução de garantias formais para alcançar 

controle social é a manutenção de garantias materiais que se distribuem desigualmente, com 

desrespeito delas para uns e “respeito em excesso” (uso da retórica garantista indevidamente 

para gerar benefícios) para outros.  

A redução de algumas garantias a exemplo do uso de substitutivos penais não visa nem 

pode visar aumento do âmbito punível, como talvez queira o autor, já que para isso basta 

própria lei penal, mas sim o controle social por meios menos invasivos e formas de atuação 

diversificada. 

De toda forma, não podemos acreditar que morosidade do Estado é forma de 

garantismo para réu em processo penal, salvo para os que visam alcançar meios de se 

desembaraçar do sistema penal pela porta dos fundos, com alcance de prescrições ou 

benefícios legais ou ilegais que estimulam e garantem tratamento desigual a réus a depender 

de seu manejo político, jurídico, atatus socio-econômico, entre outros. 

Pensamos, ao contrário do posicionamento descrito, ser lentidão e morosidade uma 

forma de descrédito do sistema tanto para autor do fato quanto para sociedade e vítima. 

A oportunização de defesa e contraditório deve ser ampla, no entanto, existindo 

propostas mais simples, descriminalizantes ou diversificantes, opondo-se à privação de 

liberdade e processo penal estritamente legal e burocratizado, não há razões sérias de direitos 

fundamentais individuais, que visam garantismo, para se opor. No máximo, poderíamos ver 

oposição daqueles que têm posicionamento comprometido com defesa social, por pensar que 
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tais medidas descriminalizantes poderiam estimuar condutas contrárias ao direito. 

Ao se sopesarem problemas do cárcere e do sistema penal, violadores em grande 

monta de direitos humanos e fundamentais, preceitos constitucionais e, ainda por cima sua 

ineficácia e ineficiência, com relativizações (diminuições) em tempo para oportunização de 

ampla defesa e contraditório na diversificação penal quando comparados a um processo que 

leve a altas penas privativas de liberdade, não se ressaltam prejuízos, apenas beneficios 

sociais, à vítima e ao autor do fato. 

De modo que o ganho na diversificação penal e formas de controle mais branda que lei 

penal é inigualavelmente maior do que a perda em restrições de tempo para apresentações de 

defesa (e consequentemente de acusação!). 

Até porque, mostra-se uso retórico falacioso, uma vez que tempo é sempre limitado 

para apresentação de defesa e contraditório, além de acusação e julgamento, em qualquer 

esfera punitiva, o mais garantista e burocratizada que seja. O tempo também é escasso, assim 

como recursos para manutenção do sistema penal. 

Tal retórica, supostamente defensora de direitos humanos e fundamentais como 

formalismo em excesso, legalidade processual estrita e falta de ponderação e 

proporcionalidade entre medidas, além de violadoras dos próprios direitos humanos e 

fundamentais da vítima e da sociedade, como unidade de indivíduos que pretendem ter seus 

direitos mais importantes assegurados, em parte também leva a piora na condição do acusado. 

Isto porque, sem instrumentos alternativos de resolução de conflitos, que se impõem 

por meios mais velozes que processo penal e não cumprem seu ritual formal de propositura da 

ação, instrução e julgamento, mas podem ser consensuais e voluntários, com reparação do 

dano e formas de sanção distintas da pena privativa de liberdade como trabalho à sociedade, 

multas, entre outras, o sistema penal ficaria vinculado a seus paradoxos punitivos e 

inconsistente com seus fins e fundamentos, violando com mais intensidade Constituição e 

direitos humanos e fundamentais. 

Indo além, mesmo em casos mais graves, que peçam condenações mais duras para fins 

de prevenção, não se pode crer que morosidade seja ocasionadora de maior oportunidade para 

ampla defesa e contraditório. Conquanto seja motivo sim para impunidade e pouca sensação 

de efetividade na decisão de conflitos por administração precária da justiça penal. 

Restaria então a igualdade material buscada ainda afetada pelos mesmos problemas 

reais que afligem sistema criminal e desconsiderada por visões pretensamente garantistas e 

defensoras de direitos humanos e fundamentais individuais. 

Pode-se questionar até que ponto tal discurso imputado como garantista não é, em 
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verdade, um discurso para proteção dos privilégios de uma classe dominante, seja politica, 

social ou economicamente mais influente que a média da população, e busque manipular 

discurso e retórica penal com seu uso nefasto para grande parte da população, deixando 

sempre uma espada sobre suas cabeças, e garantindo privilégios dentro e fora da lei para 

quem tenha possibilidade de trabalhar com engrenagens reais e discriminatórias do sistema 

penal, como foi aqui extensamente discutido. 

Em outra vertente, Zaffaroni também critica discurso garantista, que ele também 

chama de liberal, uma vez que este discurso age sobre sistema penal que não é legítimo nem 

tem conexão com realidade, sua construção legal está dissociada do verdadeiro andamento 

criminal e impede sua substituição por outro. 

Para ele, assim, muitos em posição progressitas adotam discurso jurídico-penal falso 

na versão de direito penal de garantia ou liberal, para tentarem defesa dos que caem nas 

engrenagens do sitema penal. Esse discurso penal falso advém de incapacidade de ser 

substituído por outro em razão da necessidade de se defenderem direitos de algumas 

pessoas
458

. 

Concordamos com o autor quando diz que o nível abstrato do sistema penal é a 

adequação de meio ao fim, e nível concreto é a adequação operativa mínima conforme 

projetado. Dessa forma, se não satisfeitos esses dois níveis há discurso de um ser que nunca 

será, que engana, ilude ou alucina: “o discurso jurídico penal socialmente falso também é 

perverso: torce-se e retorce-se, tornando alucinado um exercício de poder que oculta ou 

perturba a percepção do verdadeiro exercício de poder”
459

. Para ele a racionalidade desse 

discurso e consequente legitimidade do sistema penal não se realizarão em lugar ou tempo 

algum. 

Noutra senda, nosso ponto de discordância agora com o estudo de Kensy e Wermuth
460

 

é na sua casuística escolhida como representante da onde punitiva e sua maior intensidade, 

porque, como aqui defendemos, condutas que firam gravemente direitos humanos e 

fundamentais de outros cidadãos devem ser reprimidas com intensidade e eficácia, de forma a 

proporcionar o máximo de prevenção possível, dentro dos parâmetros constitucionais e da 

dignidade da pessoa humana. 

Aquiescemos com autores quando discordam do paradigma de inimigo como 
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indivíduo que perde sua característica de pessoa, como trazido no estudo com relação ao 

direito penal do inimigo. 

Todavia, acreditamos ser possível incluir dentro do garantismo, do respeito a direitos 

humanos e fundamentais e conforme a Constituição o endurecimento penal nos casos trazidos 

como exemplo pelos autores, que são a lei de crimes hediondos, regime disciplinar 

diferenciado e supressão do recurso do protesto por novo júri. 

As duas primeiras legislações trouxeram como finalidade a repressão a condutas 

altamente comprometedoras da convivência social pacífica e dos direitos fundamentais dos 

indivíduos, e a última eliminou um tipo de protelação recursal baseada exclusivamente na 

quantidade de pena aplicável, carente, assim, de qualquer outra consideração quanto aos fatos 

ou direito. Se o sistema penal não responde como esperado frente a essa criminalidade grave, 

não é dela que ele deve se desimcumbir, mas da pequena e média criminalidade, da tentativa 

de abarcar condutas que poderiam ser resolvidas de modo menos incisivo, imperativo, 

formalista e estigmatizante. 

Dessa feita, não acreditamos, por exemplo, que críticas ao regime disciplinar 

diferenciado sejam pertinentes quando lidam com criminalidade de alta monta e evitam 

desrespeitos gravíssimos à dignidade da pessoa humana num presídio comum. Tanto porque a 

criminalidade gravemente atentatória aos direitos humanos não pode ficar sem resposta 

estatal, sob pena de subjugarem população ao modo de tirania do mais forte, quanto porque 

toda repressão deve ser proporcional ao mal que se deseja evitar, no limite da culpabilidade. 

De todo modo, é válido considerar a crítica posta ao legislativo por representarem tais 

diplomas legais respostas às pressões da mídia e opinião pública, no calor de acontecimentos 

específicos, aprovadas sem maiores debates sobre a sistematicidade das questões, como 

adequação constitucional e proporcional de algumas de suas medidas. 

As normas de exceção, elaboradas para fatos ou situações específicas, que veem a ser 

integradas ao ordenamento jurídico-penal de forma definitiva já contrariam uma política 

criminal séria. Certamente o ajuste de proporcionalidade e de respeito à dignidade da pessoa 

humana e direitos fundamentais deve ocorrer em qualquer interferência criminal estatal para 

com os cidadãos. E justamente a magnitude do ataque aos bens jurídicos dos indivíduos e a 

necessidade de sua prevenção é que vai pesar para uma gradação nos tipos e intensidade das 

sanções aplicáveis. 

Falando de subdesenvolvimento e problemas brasileiros, Adeodato vê sistema 

carcerário que não suporta carga que lhe é dada, além de legislação surpreendentemente 

liberal, que fica ainda mais benevolete diante da ineficiência dos procedimentos forenses 
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dogmáticos
461

.  

Cremos que legislação é até englobante demais na abrangência e possibilita penas 

duras, conquanto nem sempre adequadas, todavia parece ter aplicação por um lado leniente ao 

se unir com retórica que abusa e distorce a ideia de direitos fundamentais para gerar 

impunidades pontuais e direcionadas ou até sistemáticas, e por outro lado não haver 

proporcionalidade suficiente e medidas específicas para cada tipo de situação.  

Adiciona-se a isto os desvios de função aparentes na utilização das prisões e descaso 

no seu combate e no seu debate, com uso da retórica punitiva cega para os efeitos das prisões 

e sistema penal, como se o combate à toda e qualquer criminalidade, mais polícia, mais 

repressão desorganizada como fiscalização aleatória e até aumento de prisões e massa 

carcerária fosse resposta única, ou se isso fosse realmente uma resposta. 

Na verdade, tais respostas já desacreditadas e já demonstradas inoperantes, apesar de 

por vezes requentadas e novamente propostas, ocasionam efeito contrário ao pretendido, com 

a altíssima reincidência, escola do crime e subculturas criminais, abuso dos direitos humanos, 

contato com ilegalidades sem qualquer fiscalização nas cadeias e até incentivadas, entre 

outras já comentadas e que abundam em exemplos. 

De forma que, Sena e Demes comentam, em trabalho sobre ressocialização e suas 

dificuldades práticas, que apesar das previsões legais sobre trabalho do preso os entraves para 

sua execução no dia-a-dia dos presídios são muitos, e concluem que
462

: 

 

Os problemas recorrentes que acometem Sistema Prisional Brasileiro como 

superlotação, maus-tratos, rebeliões, fugas e altos índices de reincidência 

criminal apontam para dificuldades ou desinteresse em operacionalizar o 

disposto nos normativos. 

 

Já com Pastana podemos ver a repressão das próprias instâncias legais sobre decisões 

dela mesma quando buscam alternativas a desrespeitos a direitos humanos e constitucionais e 

punição proporcional, a exemplo de juiz que mandou soltar presos por falta de condições 

carcerárias como falta de condições de higiene e disseminação de doenças contagiosas e teve 

decisão reformada além de ser punido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais com 
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aposentadoria compulsória
463

. 

Segundo ela, por informação do DEPEN, em 2011 havia 63 mil pessoas presas 

cumprindo pena de prisão por condenação inferior a quatro anos, e dessas 34 mil eram por 

furto simples
464

. Tais dados absolutos por si só já demonstram desproporcionalidade no uso da 

pena privativa de liberdade e falta de uso e implantação de substitutivos penais à altura do 

sistema penal posto. 

Em nossa visão, prisões devem ser reservadas à criminalidade mais grave, uma vez 

que, ao enchê-las e superlotá-las com condutas antissociais de pequena e média monta, o 

controle de seu funcionamento passa às facções criminosas e suas subculturas geralmente 

anti-humanitárias, além de dificultarem qualquer controle e auditoria para reprimir mais 

crimes e violações e promoverem direitos humanos. 

O Estado não consegue reprimir as condutas mais danosas à sociedade, nem 

(res)socializar os apenados, muito menos criar mecanismos para que os ilícitos sejam evitados 

ou os culpados sejam eficientemente sancionados. Com isso, a sensação de insegurança e 

infrações a normas sancionatórias elevam-se na medida em que diminui-se a certeza da 

punição. 

O que nos leva ao raciocínio que, por uma lado há infratores gravemente infligidos em 

sua liberdade, integridade física, passando por diversos tipos de tortura física e mental, 

independentemente da valoração sobre utilidade e/ou “merecimento” ou não desta pena. 

Estejam esses delinquentes condenados ou apenas presos preventivamente. 

Enquanto outros, devido a leniência judiciária combinada com algumas regras 

processuais como as diversas prescrições, sistemas investigativos ineficientes e limitados, 

seletividade, influência e poder econômico, juntamente com discurso protetivo oportunista 

dos direitos fundamentais do acusado, vêm-se acobertados pela impunidade. 

Destarte, para haver justiça no sistema penal a observância da igualdade é 

fundamental, não no sentido formal apenas, de se dar mesmo tratamento legal e 

procedimental, pois é fato notório que o andamento real do sistema punitivo desde seu 

acionamento até finalização de processo ou cumprimento de pena é bastante distinto a 

depender do réu ou do “cliente”, como visto pela criminologia. 

Neste mau uso do discurso protetivo podemos enquadrar aqueles que crêem que uma 

aplicação da justiça restaurativa iria relativizar direitos fundamentais da pessoa. Para nós isso 
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não ocorrerá em qualquer hipótese, seja na não-aplicação de pena ou exclusão do sistema 

penal formal, seja na atenuação da pena.  

Mesmo que, para alguns, as formas consensuais de resolução de conflitos relativizem 

direitos e garantias individuais, o que cremos suficientemente provado que não ocorre, ainda 

poderia se opor a esta posição a ponderação de direitos fundamentais em choque pela via 

argumentativa e do discurso jurídico. 

Neste sentido, Santana comenta as principais objeções ao estabelecimento da Justiça 

Restaurativa
465

, que seriam: - a reparação extravasa abrangência da função do Direito Penal e 

é meio de aumento de controle; - vítima e autor do delito ficam sobre pressão para ocorrer 

reconciliação; - atenta contra princípio da inocência e da culpabilidade; - falta precisão quanto 

aos requisitos para renunciar-se à pena pelas distintas prestações possíveis. 

Nenhuma consegue afastar a necessidade de aplicação dessa forma de diversificação, 

pois são oposições a situações manejáveis ou sem fundamento de peso.  

Assim, a função do Direito Penal não é a pretensão punitiva de imposição de pena, 

mas pacificação geral
466

, com prevenção e combate a condutas desintegradoras do meio 

social, e, quanto mais alcance efetivo conseguir com menos repressão e dano aos direitos 

fundamentais, restará mais adaptado ao Direito Constitucional e à dignidade da pessoa 

humana. 

O aumento do controle decorrente da Justiça Restaurativa ao substituir a 

criminalização da conduta com pena imposta pelo Judiciário não é visualizável, salvo num 

eventual caso de diminuição das cifras negras e seletividade, o que ainda poderia minimizar o 

efeito de desigualdade material na sociedade, restando mais democrático o controle social por 

abranger pessoas que teriam livre fuga das engrenagesn penais se e quando postas em 

andamento.  

Isto porque, se uma conduta é expressa como criminosa, ou teremos sua inserção no 

sistema penal, o que deveria ocorrer sempre, tendo em vista o princípio da legalidade, ou 

teremos marginalidade oculta e selecionando pessoas de acordo com critérios excludentes, 

como visto atualmente. 

De modo que ela atuaria proporcionando maior igualdade quanto às cifras ocultas, se 

essa crítica de aumentar controle estiver correta, trazendo à luz a criminalidade desprezada 

pelo sistema. Ora, se o sistema fosse declaradamente feito para atingir a uns poucos, esta seria 
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a maior prova da falta de igualdade dos indivíduos perante a lei, e indicaria explicitamente sua 

grave violação constitucional. 

Como dissemos ao nos posicionarmos frente ao entendimento de Foucault, o problema 

não é o controle social em si, mas as formas que o Estado responde frente a cada conduta e 

quais as condutas serão reprimidas. 

Já a suposta pressão que ficariam vítima e autor para de um lado receber compensação 

e de outro livrar-se de penas mais duras, deve ser vistas sob dois prismas
467

: a vítima tem 

completa liberdade de agir e pesar as conseqüências de um acordo ou não, pois se não houver 

acordo, o processo penal e, eventualmente o civil, seguirão seus rumos, já quanto ao autor este 

também age exclusivamente sobre sua voluntariedade, o que não quer dizer que da sua 

escolha sobre acordo ou assunção de responsabilidade não derivem conseqüências que podem 

mesmo o prejudicar mais, como no caso de um processo penal tradicional.  

O juízo das partes quanto a seus interesses, sejam egoísticos ou solidários, não 

prejudica a efetividade da restauração, salvo se fossem percebidas manipulações ou abusos 

pelas partes, o que clama por acompanhamento e denúncia pelo conciliador ou mediador ao 

juízo ou Ministério Público. 

Os princípios da presunção de inocência e da culpabilidade não são ofuscados por ser 

o acordo de restauração feito consensualmente, sem gerar antecedentes ou problemas 

criminais, e voltado precisamente a uma maior proteção da vítima, do pretenso autor do fato e 

da coletividade. 

Dessarte, havendo disposição e intenção de ser considerado inocente por sentença 

judicial, não há óbice algum que o indivíduo recuse qualquer acordo ou que único acordo que 

aceite consista justamente em ser considerado inocente ou esclarecer fatos. O fato é que a 

Justiça Restaurativa não é de qualquer modo impositiva, então, sob qualquer ponto de vista, 

ela não age contra os direitos dos indivíduos, mas os propicia mais uma opção. 

Não se defende, por outro lado, que tal acordo seja absoluto e sem fiscalização, mas 

com análise do Ministério Público ou Judiciário, sob supervisão estatal, o que não quer dizer 

imposição. Isto porque, há déficits reais que podem ocorrer entre as partes, o que pode gerar 

desproporção ou aproveitamento de uma das partes, mesmo que não intencional. 

Sobre a falta de precisão quanto às distintas prestações de reparação, citamos Santana 

quando diz que “a definição da reparação como compensação das conseqüências do delito tem 
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um sentido normativo, e não naturalístico”
468

. As formas de reparação não se resumem a 

indenizações, nem podem estar todas listadas, como no exemplo aqui colacionado no item 

5.6, onde uma das partes aceitou reparar a outra indo ao seu local de trabalho e desfazer 

acusações falsas que havia feito à outra. A restauração será proposta de forma voluntária, o 

que não impede que mediador ou equipe multidisciplinar, como psicólogos, acompanhe caso e 

efetuem sugestões para confortar as partes ou melhor se adequar ao que buscam. 

No entanto, há de se admitir possibilidade de vítima com interesses apenas financeiros 

e que recuse propostas dentro dos limites do autor, no que infelizmente a aplicação da Justiça 

Restaurativa falharia. Porém, mesmo nesse caso, vê-se que o modo reparatório ainda 

apresenta outras vantagens, em que pese o pensamento de a primeira vista haver ocorrido uma 

justiça de classes e o benefício de quem possui mais bens. 

As vantagens apresentam-se justamente no ponto da aparente usura da vítima em 

querer indenização superior à capacidade do autor, pois nesse caso, se realmente o autor não 

disponha de capacidade econômica, a vítima estará se prejudicando também, já que num 

eventual processo de execução, se alcançado o valor pleiteado na apuração prévia do dano, ela 

não conseguirá ter sua intenção realizada por uma insolvência da parte contrária. 

Além do que, o autor ainda poderá ser beneficiado por outras medidas 

diversificadoras, a depender do crime, como prestação de serviços à comunidade, no sistema 

criminal formal. 

Daí entende-se que a Justiça Restaurativa não terá resultados em alguns casos, porém 

os mecanismos do interesse e satisfação das partes são auto-reguláveis, apesar de ser indicada 

a fiscalização do Estado, e os resultados positivos às partes e à sociedade ocorrerão ou não 

conforme o decorrer do processo restaurativo. 

Pelo exposto, tudo indica que radicalizações de retórica sejam para proteções extremas 

de direitos fundamentais individuais sejam de defesa da sociedade ou do ordenamento 

jurídico violado não ajudam para que sistema penal cumpra sua missão de ser duplamente útil 

à sociedade e Estado, que se realiza com efetividade na proteção dos direitos humanos e 

fundamentais de todos os indivíduos na medida do concretizável, seja no estabelecimento e 

cumprimento de sanções, seja na busca por prevenção a condutas que afetem os ditos direitos. 

Assim sendo, não se busca mais do que a concretização das normas e princípios 

constitucionais como igualdade, proporcionalidade e concretização de direitos e garantias 

fundamentais. 
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5.4.2 Proporcionalidade, uma difícil tarefa indispensável 

 

Vemos, em Sarlet, defesa da aplicação de proporcionalidade em matéria criminal, 

especialmente no que veda ação arbitrária do Estado e se manifesta como exigência de 

isonomia. Ele, como aqui proposto, vê necessário superar era dos extremos, e combater 

abolicionismo e tolerância zero
469

. 

Assim, com a constitucionalização de todos os ramos do direito, leva-se a sério a 

função da Constituição como limite material do Direito Penal e marco delimitador da própria 

política criminal. O citado autor defende a filtragem constitucional do direito penal e 

processual penal, além de todos os institutos jurídico-penais, com coerente aplicação do 

princípio da proporcionalidade. 

Também não se pode deixar de comentar a função de proteção dos direitos 

fundamentais dos indivíduos não só contra poder público mas também contra agressões de 

particulares ou até outros Estados, a função dos direitos fundamentais como imperativos de 

tutela, que pode dar ensejo a proibições de excesso e de insuficiência, como visto. 

Em vista disso, Sarlet crê que o Estado passa de principal detrator dos direitos 

fundamentais a amigo e guardião deles
470

. Este múnus desemboca na obrigação de o poder 

público adotar medidas positivas para proteger o exercício dos direitos fundamentais e bens e 

interesses que constituem o objeto de sua tutela. 

Para ele, proporcionalidade e Estado Democrático de Direito são “grandezas 

indissociáveis, complementares e reciprocamente determinantes, mas não necessariamente 

imunes a tensões na sua convivência e, portanto, reclamam uma correta aplicação à luz das 

circunstâncias do caso concreto”
471

, não se podendo afastá-los por conta da superação da 

estrita legalidade formal e compatibilização de bens e interesses. Contudo, não concorda que 

proporcionalidade deve ser utilizada como pauta decisória arbitrária e que justifique qualquer 

solução. 

Então, deve-se buscar máxima efetividade e eficácia de direitos fundamentais, sempre 

presente a dupla face do princípio da proporcionalidade, “não havendo como endossar a mera 
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funcionalização de direitos fundamentais individuais em favor de interesses coletivos”
472

. Em 

matéria penal, defende-se necessidade de atuar nos limites do necessário à consecução dos 

seus fins, dentre os quais, com destaque, “a proteção e promoção da dignidade da pessoa 

humana de todos os integrantes da comunidade”
473

. 

Disso resulta não se poder apoiar propostas extremadas de abolicionismo desenfreado 

ou intervenção penal máxima, pois ambos deixariam descobertos direitos fundamentais de um 

lado, agravando em demasia direitos fundamentais de outra parte. 

Portanto, a Constituição, como limite material ao direito penal, atua de forma a exigir 

ofensividade da conduta sancionada, inclusive à luz da proporcionalidade, que exige conduta 

ofensiva a bem jurídico de terceiro, a ser a sanção penal o único meio capaz de responder a 

contento e ser a conduta incriminada realmente significante a atrair uma pena. 

Com o fito de análise, a partir de raciocínio de Feldens, a venda de órgão (art. 15 da lei 

9.434/97) não pode criminalizar o próprio “dono” do órgão, por não haver prejudicado 

outrem, e, por estar em tal situação de afronta a sua dignidade, a última coisa que necessita é 

atuação penal contra si, pois pior já realizou
474

. 

O art. 70 da lei 4.117/62 (“instalação ou utilização de telecomunicações, sem a 

observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos”) também não pode impor sanção penal 

a quem não haja ao menos posto em perigo o bem jurídico tutelado. 

O autor sustenta que igual raciocínio se aplica aos artigos 12 e 14 da lei 10.826/03, 

posse ou guarda de arma de fogo, munição ou acessório e porte desses objetos. O que cremos 

ser matéria bastante controvertida numa análise de ponderação de incolumidade pública e 

risco inerente à posse e porte de armas de fogo. Assim, problematizando exemplo do autor e 

discordando de sua análise da proporcionalidade, parece bastante desarrazoado que uma 

pessoa, por estar de posse ou portando um carregador de pistola vazio ou uma munição 

decorativa, por exemplo, seja incriminada pela norma.  

Pois, se assim o fizesse, estaria criando pena para crime de risco bastante abstrato e 

presumido ou inexistente, no caso de posse ou porte dos acessórios de arma como 

carregadores, ou então realizando uma indevida lógica de aprisionamento de pessoas que se 

presumem ser perigosas por tais atos, o que seria rotulação acrítica de qualquer pessoa 
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realizada pela lei penal. O que seria clara afronta à Constituição pela desproporção da reação 

penal, onerando em demasia direitos fundamentais do infrator face à periculosidade e 

danosidade de sua conduta. 

No entanto, a posse ou porte da própria arma de fogo, especialmente quando não haja 

registro da mesma ou já seja produto de crime, ocasiona insegurança pública real, uma vez 

que a grande maioria de crimes graves cometidos através do uso de arma de fogo se dá pelo 

livre manuseio desse tipo de instrumento altamente letal e utilizado no Brasil, em especial 

quando é difícil ou impossível rastrear sua origem e seu detentor. Além do que é muito fácil 

separar munição de arma para fugir de uma eventual persecução criminal se existisse 

obrigatoriedade de arma municiada para configurar crime, o que manteria a sociedade incapaz 

de prevenir a livre circulação de armas de fogo e munições. 

 Prossegue Feldens, agora novamente com nosso apoio, criticando a omissão de 

socorro no trânsito quando a vítima já está morta, art. 304, parágrafo único da Lei 9.503/97, e 

também crimes que sociedade se divide na valoração da criminalização ou não da conduta, o 

que poderia impor restrição à liberdade de algumas pessoas em sua autodeterminação. Neste 

caso cita-se aborto, havendo decisões da Suprema Corte americana no sentido de declarar 

inconstitucional criminalização do aborto [Doe VS. Bolton (410 U.S. 179, 22/01/1973) e Roe 

VS. Wade (410 U.S. 113)], bem como caso de anencefalia ou casos que não haja viabilidade 

de vida do feto e suicídio assistido ou eutanásia “quando realizados em situações de extrema 

degradação pessoal, a partir de uma livre decisão do paciente e/ou de seus familiares, presente 

o diagnóstico médico sobre a irreversibilidade da situação”
475

. 

Destarte, visualiza-se que a proporcionalidade deve ser vista no caso concreto, 

respeitada a opção legislativa como via debatida de busca de melhores soluções pelos 

representantes da sociedade, e, ultrapassados limites da proporcionalidade sobre 

criminalização e penalização de conduta, o judiciário deve agir para coibi-los.  

Em que pese o benefício da dúvida acudir à manutenção da legislação pela origem 

representativa do legislativo, nos casos transbordantes dos elementos em que se subdivide o 

princípio da proporcionalidade, a ver abaixo, cabe ao Estado, através também e 

principalmente do judiciário, recusar os excessos ou até insuficiências de legislações que 

interfiram nos direitos fundamentais dos indivíduos. 

A proporcionalidade, assim como interpretação, aplicação e fundamentação do direito 
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não é algo pré-definido ou estanque, mas sim está sujeito aos mesmos fatores que estes 

elementos, a realidade posta, a particularidade do caso, a valoração no ordenamento jurídico e 

na sociedade. Longe de ser elemento para restringir possibilidade de atuação do jurista, mas 

ainda assim indispensável, abre leque para possibilidades de aplicação de interpretações 

principiológicas e constitucionais características do pós-positivismo. 

Podemos ver aqui, com Canotilho, o desdobramento da proporcionalidade, como 

exame da proibição do excesso, em três elementos (subprincípios constitutivos): 

conformidade ou adequação na busca do fim almejado; necessidade ou exigibilidade, ou seja, 

exigência da opção por meio restritivo menos gravoso; e proporcionalidade em sentido estrito, 

como comparação, proporção entre meios utilizados e fins colimados
476

. 

Analisa-se, aqui, a pena mais utilizada pelo sistema penal, a privativa de liberdade, 

como não enquadrada em nenhum dos aspectos da proporcionalidade nos casos de pequena e 

média gravidade de violações a direitos fundamentais. 

Inicialmente, para a adequação, vê-se que prisão não cumpre fim almejado, nem de 

educação e correção como prevenção especial nem de prevenção geral quando focamos no 

aspecto das subculturas carcerárias ou desintegração do meio social, sem resolução de conflito 

subjacente e talvez até seu aumento, pela introdução de racionalidade legal impositiva e não 

dialogal e comunicativa, o que não favorece assunção de responsabilidades nem apaziguação 

social ou mesmo o impedimento de crescimento do conflito. 

O que numa criminalidade grave ou gravíssima se poderia defender, haja vista a 

necessidade de prevenção geral negativa, por mais que não seja totalmente eficaz e adequada 

aos direitos fundamentais, é extremamente contraindicado nos casos de pequena e média 

criminalidade, onde cidadão ainda tem sentimento de coletividade e cidadania se não foi ainda 

encarcerado, tem sua dignidade ainda íntegra, não está rotulado e estigmatizado, com menos 

força de estereótipos, pode continuar integrado na sociedade sem romper vínculos com 

família, emprego e amigos. 

Mesmo o fim de igualdade de todos frente à lei desmancha pela desigualdade material 

quando a criminologia expõe os altos níves de seletividade, por busca e seleção de pessoas 

dentro de grupos sociais específicos, de cifras negras, com altíssima mortalidade da apuração 

penal, além da arbitrária cominação de penas pelas não menos arbitrárias escolhas de tipos 

penais. 

Quanto à necessidade ou exigibilidade, vê-se, a exemplo da Justiça Restaurativa e 
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outras formas consensuais e voluntárias ou mesmo impositivas, que existem meios menos 

gravosos e, por vezes, mais efetivos de resolução do conflito e alcance dos fins. 

E quanto à proporcionalidade em sentido estrito, pode-se tratar da escolha em abstrato 

das sanções e seus tipos (e assim observar a disparidade entre algumas das condutas 

realizadas e os altos custos a direitos humanos no cárcere), além da comparação entre 

diferenças na quantidade de pena entre crimes, como nos casos citados de bigamia (pena 

muito alta: 2 a 6 anos), abandono de incapaz (muito baixa comparativamente: 6 meses a 3 

anos) ou furto (pena máxima que impede transação penal, por exemplo), fazendo incidir meio 

prisional desumano e com todos os problemas aqui expostos para lidar com pequena ou média 

criminalidade como completa falta de equilíbrio e sopesamento. 

Por outro lado, a Justiça Restaurativa, para casos em que seja possível e viável sua 

utilização, responde positivamente a todos esses requisitos da proporcionalidade, o que a leva 

a uma utilização tanto pelo entendimento e aplicação da proibição do excesso, quando a pena 

privativa de liberdade se mostra em muito excessiva, quanto pela proibição de insuficiência, 

uma vez que o controle social dessas condutas ainda é exigido por um mínimo da atuação do 

Estado na defesa de direitos fundamentais. 

Vale observar que quanto à adequação ou conformidade, com estudos e observações 

empíricas sobre Justiça Restaurativa, pode-se notar que ela alcança o fim almejado pelo 

sistema criminal em maior medida que pena privativa de liberdade, ou mesmo outras medidas 

de diversificação, porquanto vai às raízes do conflito, buscando solucioná-lo.  

Os resultados mostram-se não somente na prevenção geral e especial negativas, com 

atuação e posicionamento do Estado na ocorrência de infrações de sua responsabilidade, 

mostrando que não está ausente, como resultados positivos gerais e especiais, no caso da 

pacificação da comunidade em conflito e discussão, reflexão e responsabilização de cada qual 

por seus atos, quando se chega a bom termo. 

No que respeita à necessidade ou exigibilidade, a Justiça Restaurativa é meio muito 

menos gravoso a direitos fundamentais, excepcionalmente relativizando alguns dos princípios 

penais clássicos e que, como visto, a pretexto de serem garantistas, apenas pioram defesa de 

direitos humanos e fundamentais, não existindo sequer afronta à dignidade da pessoa humana.  

Na proporcionalidade em sentido estrito, vê-se que tal medida descriminalizadora não 

pode atuar em todos os casos de conflitos, especialmente quando dizem respeito a graves 

violações de direitos humanos e fundamentais, atingindo expectativa de sociedade de não 

sofrer graves violências e atentados. Em tais casos, a Justiça Restaurativa poderia agir 

minorando pena, se partes se dispusessem à restauração e não houve contraindicações. 
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Em grande parte dos casos penais, que se mostram de pequena e média ofensividade, 

esse último requisito mostra-se cumprido exemplarmente, tais quais os anteriores, posto que 

além de estimular e propiciar reparação ainda pode contar com outras medidas de apoio 

(substitutivos penais) a serem indicadas por vítima ou Ministério Público. 

Para agravar ainda mais qualquer defesa do Estado punitivo e da prisão, tal solução de 

reparação é mais viável, porque menos custosa, o que impede sua rejeição pela via dos custos 

dos direitos e da reserva do possível. Tal análise ainda pesa contra o Estado, que poderia e 

deveria utilizar os recursos provenientes de tal economia para o controle e diminuição da 

criminalidade grave ou gravíssima, que se dá inclusive com aglutinação em quadrilhas ou 

facções criminosas ao modo de um terrorismo interno. 

Ferrajoli traça falácias ideológicas no direito, imputando a essas a não distinção entre 

quaisquer dos níveis de justiça, validade, vigência e efetividade entre si. Tais distinções 

impõem adequação do direito não só ao nível da vigência ou efetividade, mas também da 

justiça e validade, onde se reporta a Constituição e princípios como da proporcionalidade. 

Desse modo, acredita que pela lógica do direito podem se resolver problemas como 

antinomias e lacunas, no caso de contradição ou omissão da lei frente à Constituição
477

.  

Faz-se mister, então, que todo o conhecimento produzido, com esteio em disciplinas 

várias
478

, seja adequadamente considerado e ponderado em face das reais inadequações e 

limitações da realidade criminal. Tudo isto à luz dos direitos fundamentais, haja vista o caráter 

axiológico do Direito e sua referência a padrões valorativos que não se pode prescindir. 

Tanto que ordens puramente lógico-formais ou sistêmicas existem por si e para si. 

Assim como a matemática que tem seus dogmas e padrões pré-definidos ou como as ciências 

biológicas e físicas que formam sistemas que se autoregulam e interferem sem aparente 

referência a valores, o que não é o caso do Direito
479

.  

Para Perelman, essa distinção entre ciências empíricas e ciências sociais traz 
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importantes consequências para a validação do conhecimento
480

. Assim, não há no Direito 

apenas meios formais de se comprovar uma asserção por um raciocínio puramente dedutivo e 

formal, sem que se considerem quaisquer outros elementos. 

Assim o fosse, regressaríamos a um discurso em que o juiz é a boca da lei, engessando 

qualquer capacidade interpretativa e abdicando de soluções a todos os casos, haja vista as leis 

serem finitas e as situações da vida em disputa serem infinitas. Por óbvio, o exegetismo 

sucumbiu como ideal de aplicação do Direito perfeito e acabado que não precisaria senão de 

máquinas para julgar os casos. 

Não se pode, destarte, limitar o discurso apenas com instrumentos legais, até porque 

na nossa construção constitucionalista a lei está à disposição dos representantes do povo na 

medida de sua criação consentânea material e processualmente com normas maiores 

estabelecidas na Carta Maior. 

De modo que se faz necessária construção teórica e legislativa visando melhoria 

prática da aplicação do Direito Penal, com medidas como a Justiça Restaurativa, onde se 

busque minorar lesões a garantias individuais constitucionais do autor e da vítima, ao tempo 

em que se amplia garantia coletiva de segurança social através do uso do sistema penal para 

casos mais graves e condutas mais danosas, em clara aplicação da proporcionalidade. 

 

5.5 FORMAS DE ADEQUAÇÃO DA PUNIÇÃO AO ESTADO CONSTITUCIONAL 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

A esta altura podemos afirmar que nada do aqui mostrado é despiciendo para uma 

sanção o mais justa possível, consentânea com valores, constituição e direitos fundamentais. 

A sanção necessita ser modulada e agir negativa ou positivamente de acordo com situação, 

chamar pessoa para a realização do direito e seus fins, que não podem ser ilegítimos e 

agressores de sociedade, pessoa humana e valores correlatos, especialmente plasmados nas 
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constituições. 

Neste desiderato, ela deve ser enquadrada como proporcional, legal e constitucional, 

referenciada por valores e guiada à sua consecução real, defensora da sociedade e de seus 

indivíduos contra condutas que atentem contra seus direitos humanos e fundamentais. 

A punição, neste quadro, deve ser estabelecida porque a sociedade escolheu Direito 

que está orientado a uma convivência social democrática, que repele agressões, visa respeito a 

direitos humanos e Constituição. Mas ela somente está posta para que isto se consagre. 

Isto posto, para Gomes: “o uso racional do castigo – objetivo prioritário do Estado 

social e democrático de Direito, e de toda Política Criminal científica – exige a verificação 

empírica de sua eficácia, de sua utilidade, dada a estrita legitimação instrumental do 

mesmo”
481

.  

O cumprimento da finalidade da punição como prevenção de criminalidade seja por 

receio de punição ou por meios de inclusão ao meio social e valorização aos direitos de outras 

pessoas, especialmente os direitos humanos, ocasiona legitimação dela como meio social 

hábil a proteger direitos e proporcionar convivência pacífica. 

Dessa forma, a utilidade da punição é meio de agregar valor a ela mesma, em conjunto 

com seu estabelecimento de acordo com proporcionalidade e respeito a direitos humanos, 

normas penais e constitucionais. 

Há quem questione o poder de prevenção geral de leis, o que faz Queiroz, 

considerando que pessoas cometem crimes por motivos que as levam a tanto e não é a 

legislação que interfere nisto
482

. Discordamos disso, já que, à exceção de crimes ou situações 

em que o autor pouco pensa a respeito de suas consequências como os passionais, levados a 

cabo a sangue “quente” ou por alguma deficiência temporária ou permanente no raciocínio em 

que a reflexão da pessoa é mitigada, todos pensam nos efeitos de seus atos. 

Não fosse assim o ser humano seria menos inteligente que animais irracionais cujas 

atitudes refletem as consequências esperadas por eles. Mesmo uma criança aprende a respeitar 

e considerar avisos sobre consequências de seus atos, mormente quando presenciam ou 

visualizam seus efeitos. Se o ser humano não mudasse sua conduta pelas consequências 

previsíveis nossa espécie já estaria extinta há muito. Entretanto, entendemos com o autor 

quando ele defende que mudar a sociedade por meio de leis apenas é bastante utópico, os 
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quais nem por isso deixam de produzir efeitos, como ele pretende. 

Assim, se a lei seca nos EUA, conhecida como The Volstead Act, que na verdade 

consubstanciou-se na 18ª Emenda Constitucional, a única a ser revogada até hoje, gerou o 

tráfico de bebidas com várias outras mazelas do crime organizado, é porque houve 

distanciamento da realidade e creditou-se à lei o poder absoluto de controle social, juntamente 

com órgãos do Estado. 

Tal emenda acabou com toda uma indústria e comércio, fato dificilmente visto nos 

EUA, além de provocar graves devastações industriais e econômicas. No entanto, ela foi 

bastante efetiva em termos de diminuição de consumo e aceitação de muitos de sua proibição, 

tanto que, após a revogação da proibição, quando já havia dados confiáveis do consumo de 

álcool, eles indicavam consumo anual per capita de menos da metade dos níveis de antes da 

proibição
483

. 

Apesar de serem as bebidas alcoólicas questão de saúde pública, defendida sua 

abstinência por mais de cem anos à época da lei seca norte-americana, adotada a proibição por 

vários países à época
484

, além de moralmente reprovável àquele tempo, não houve 

aprofundamento na questão dos efeitos reais da legislação e seu impacto social.  

Assim, segundo arquivo nacional dos EUA
485

, a repressão à proibição se provou 

bastante difícil, o Estado não tinha meios ou vontade para controlar todas as fronteiras e bares 

que vendiam bebidas alcoólicas (estimados entre 30 mil a 100 mil apenas na cidade de Nova 

York). A proibição do comércio de bebidas alcoólicas aumentou a violência, com rebeliões 

abertas contra a lei e fortalecimento do crime organizado. 

Queiroz ainda nos leva a questionar sua opinião de inexistência de prevenção por 

severidade ou certeza de punição quando imputa a autor de infração o fato de este achar que 

não será descoberto, além de criticar lei simbólica por sua inefetividade
486

. 

Obviamente, se não existe prevenção alguma advinda das leis, não existiria 

preocupação do criminoso em ser descoberto ou não, muito menos na efetividade da lei, já 

que autor havia suposto que o cometimento de infrações não está vinculado de nenhuma 

forma à sua proibição e sancionamento pela legislação.  

Acreditamos que, de fato, lei não é solução, é apenas um fator necessário mas não 
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suficiente, também apoiamos que nem todos se portam ou se pautam por leis a todo momento, 

todavia ela é importante direcionamento, especialmente quando se efetiva e é de aplicação 

célere, gerando a certeza da punição no sistema penal e sua representação com proximidade 

ao fato sancionado. 

Estamos com Queiroz quando propugna por direito penal de acordo com Constituição, 

que se limite “a situações excepcionais de absoluta necessidade de segurança dos 

cidadãos”
487

, e apesar de ele não crer em direito penal mínimo como solução, afirma que é 

parte dela. Nesta linha, também vemos a Justiça Restaurativa, como parte da solução, que não 

se resolve imediatamente em nenhuma hipótese, mas tende a melhorar ou piorar conforme 

escolhas e políticas postas em vigor. 

Mesmo o Direitor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da 

Justiça – DEPEN, admite consequências trágicas e funestas do encarceramento
488

 e admite 

que as reformas produzidas de nos últimos 30 a 40 anos, onde se depositaram esperanças de 

minimização dos problemas carcerários não surtiram efeitos e número de encarceramento 

cresceu assustadoramente. Ele, de igual modo, crê que é fundamental a utilização de 

substitutivos penais. 

Em seu denso estudo sobre o fracasso da prisão, Foucault diz que sua realidade e 

efeitos visíveis foram denunciados como o grande fracasso da justiça penal e que sua crítica 

aparece cedo, nos anos de 1820-1845, e não diferem muito das mesmas que se podem tecer 

nos dias atuais: prisões não diminuem taxa de criminalidade, mas a aumenta; detenção 

provoca reincidência; devolve indivíduos perigosos e não corrigidos; fabrica delinquentes 

pelo tipo de vida que os faz levar, pelo abuso de poder e arbitrariedades dentro das prisões, 

além de sofrimentos não previstos; favorece organizações criminosas e sua hierarquização e 

cumplicidades; corrompe o delinquente primário; faz cair família na miséria e talvez na 

delinquência
489

. 

As críticas são postas em duas direções: que a prisão não é corretora, sua técnica é 

rudimentar; e contra o fato de, por ser corretiva, perde o rigor, é erro econômico duplo, pelo 

seu custo e pelos seus efeitos que são nulos ou negativos. No entanto, as respostas têm sido as 

mesmas desde então: “a recondução dos princípios invariáveis da técnica penitenciária”
490

. 
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Em suas palavras
491

: 

 

Há um século e meio que a prisão vem sempre sendo dada como seu próprio 

remédio; a reativação das técnicas penitenciárias como a única maneira de 

reparar seu fracasso permanente; a realização do projeto corretivo como 

único método para superar a impossibilidade de torná-lo realidade. 

 

As máximas da boa condição penitenciária, que Foucault resume em sete, são as 

mesmas e apesar de sempre reafirmadas quando das reformas, nunca deram resultado. São 

elas: 1- função de transformação do comportamento do indivíduo; 2- isolamento ou repartição 

de acordo com gravidade de crimes, técnicas de correção e funcionamento da prisão; 3- penas 

modificadas de acordo com individualidade e resultados; 4- o trabalho como peça essencial 

para socialização; 5- educação; 6-uso de pessoal especializado moral e tecnicamente para 

zelar por boa formação; 7-medidas de controle e assistência até readaptação do antigo detento 

e vigiá-lo e prestar apoio na saída
492

. 

Uma vez que o autor não propõe saída para a questão, deve-se buscá-la com outros 

autores e visando inovações ou correções, haja vista a necessidade de se conter violações a 

direitos fundamentais na sociedade, seja no cárcere, do Estado contra o indivíduo e entre esses 

mesmos. 

Corroborando que via de tolerância zero e recrudescimento penal não é saída, pois 

aumento do encarceramento apenas agrava situação, ainda vemos com Freitas que seleção 

penal de pessoas que irão ingressar no sistema se dá nas classes mais baixas, com menos 

renda e educação, pela via da seletividade penal, das cifras negras, douradas e a seletividade 

da política criminal
493

. 

Ocorre que, com recrudescimento de penas e sem perspectiva de socialização da 

pessoa, mas sim de dessocialização, além de descrédito com direito e integração a meio 

criminal, a pena de prisão só tem sentido de for prisão perpétua, como visualizado por 

Foucault. Pois a pessoa só tenderá a piorar seu comportamento no cárcere, aumentando 

estadia ou, quando solto, reproduzir os mesmos ou piores comportamentos antissociais. 

Isto fere o objetivo de não existirem penas perpétuas no Brasil, e pior, ocasiona mais 

insegurança quando da liberdade de pessoas forjadas ao molde das prisões que negam a elas 

condições mínimas de existência, direitos humanos, criam ambientes de alta violência e 
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desprezo por pessoa, além de comando por facções criminosas. 

Tal situação, quer se refira à criminalidade pequena ou média, em que não há lesão a 

graves direitos fundamentais da vítima, quer para a grave ou gravíssima não se justifica. Para 

o primeiro tipo, quanto mais existirem meios de diversificação de punição sem efetiva prisão, 

melhor. Quanto à segunda, acreditamos que não se pode negar direito à sociedade de tentar se 

defender de tais crimes de forma bastante dura, entretanto, para proteção da mesma sociedade 

e respeito a direitos que ela mesma acolheu como mais importantes, a forma desumana de 

tratamento dessa população carcerária não pode continuar sendo admitida. 

A autora citada defende uma segurança cidadã, em que o indivíduo é particularizado, 

atua de forma ativa com direitos e deveres, como se vê também na Justiça Restaurativa. Nesta 

segurança, os orgãos públicos agem resgatando cidadania, solidariedade e respeito a direitos 

humanos, utilizando educação como instrumento de transformação e sistematização do 

conhecimento de seus participantes
494

. Ela afirma que Baratta também defende técnicas de 

controle social não punitivas, que atuem na raiz do conflito e, de preferência, 

preventivamente. 

Roxin sustenta que a diversão (no sentido de diversificação penal) também pode evitar 

desvantagens da criminalização. Na Alemanha, esses métodos são usados em quase metade 

dos casos, reduzindo-se consideravelmente a quantidade de punições
495

. Demais disso, ele 

defende que descriminalização e diversificação não tornam a pena supérflua, mas podem e 

devem “reduzir as punições a um núcleo essencial de comportamentos que realmente 

precisam ser punidos”
496

. 

A vigilância mais intensiva para a prevenção de criminalidade é importante e viável, 

porém ainda há limites para ela dentro do possível e do permitido, não acabando com 

problema da criminalidade. 

Com apoio em Roxin, vê-se que a finalidade do direito penal dentro do ordenamento é 

o limite para punição, e esta finalidade é de “garantir os pressupostos de convivênia pacífica, 

livre e igualitária entre os homens, na medida em que isso não seja possível através de outras 

medidas de controle sócio-políticas menos gravosas”
497

. Tal princípio básico está garantido 

onde se reconhecem direitos humanos e de liberdade. 

Não é outro o entendimento de Bezerra, pois crê que direito tem fim de regulação de 
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condutas, é chamado quando conduta humana ameace a paz social
498

.  

Baseado nisso, Roxin infere consequências concretas para a legislação penal
499

. De 

forma que, a descrição da finalidade da lei não basta para fundamentar um bem jurídico que 

legitime um tipo. Crimes como homossexualismo e posse de drogas leves para uso próprio 

não têm fundamento como dano social inevitável, e não se pode trazer a sua finalidade como 

fundamento: estrutura heterossexual das relações sociais ou existência de uma sociedade sem 

drogas. A imoralidade, contrariedade à ética e mera reprovabilidade de um comportamento 

não bastam para legitimar uma proibição penal. Ponto também apoiado por Ferrajoli que 

entende que direito não deve ser utilizado como instrumento de mero reforço da moral, mas 

somente técnica de tutela dos interesses e de necessidades vitais. Da mesma forma, a moral 

não necessita de sustentação do direito, e até mesmo o refuta
500

. 

De volta com Roxin, a violação da própria dignidade humana ou da natureza do 

homem não é razão suficiente para a punição
501

. Idem na autolesão consciente, sua 

possibilitação e promoção, pois o paternalismo do Estado não deve ocorrer quando pessoa 

tenha plena consciência de seus atos. 

Normas jurídico-penais preponderantemente simbólicas devem ser recusadas
502

. O 

direito penal simbólico seria aquele destinado a manifestações ideológicas, dando impressão 

de combater situações indesejadas. Exemplifica-se com a punição da negação do holocausto: 

“a mentira de Auschwitz”, com pena de até cinco anos de prisão. Assim, a verdade histórica 

deve conseguir se impor sem a ajuda do direito penal. 

Nesse passo, tipos penais não podem ser fundados sobre bens jurídicos de abstração 

impalpável. Uso de formas punitivas que não protejam bens jurídicos, mas genericamente 

indiquem algo a ser tutelado como saúde pública ou paz pública sem referência à integridade 

física, psíquica não podem ser acolhidos. Como no caso de porte de drogas que viola a saúde 

pública, mas não se fala de quem ou como a sua integridade física ou saúde estaria exposta. 

Outrossim, mesmo que comportamento deva ser impedido, a proibição penal só será 

justificada se outro meio não puder exercer o mesmo efeito protetivo, a exemplo de ações que 

puderem ser resolvidas em meio civil, pelo direito público administrativo com ações de 

controle, proibições, entre outros, ou por outro tipo de intervenção com sanções diferentes da 
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pena privativa de liberdade como contra-ordenação. 

À vista disso, decisões político-criminais não estão ao arbítrio do legislador, mas estão 

limitados, mesmo que unicamente, para Roxin, por direitos humanos, fundamentais e de 

liberdades invioláveis, como plasmados em Constituições em vasta parte do mundo. De modo 

que seu respeito é cogente “para qualquer dogmática penal que argumente político-

criminalmente”
503

. 

Acredita, Hassemer, que posicionamento que vê sistema penal não como uma 

instituição para a imposição fragmentária de normas essenciais, mas instituição de controle 

social é incompleta
504

. E aqui se pode relembrar crítica de Foucault justamente por considerar, 

na prática, o sistema penal como instituição de controle social, incompatível ao 

posicionamento daquele. 

Hassemer critica esse posicionamento posto que esquece especificidades de sistema 

penal e que fundamentam sua legitimidade. Assim, o controle social dos comportamentos 

desviados pelo direito penal tem a característica de estar formalizado para a garantia dos 

direitos fundamentais essenciais do desviado. 

Cabe observar que a prática penal desenhada por Foucault e a crítica que fazemos ao 

sistema penal, vai ao encontro da posição de Hassemer quando vincula direito penal a direitos 

fundamentais essenciais e legitimidade do sistema criminal. 

Para o último, a renúncia aos juízos penais poderia ser condição para um 

fortalecimento da confiança da população no exercício do direito penal. Entretanto, a seu 

sentir, isto infelizmente supera em muito o atual âmbito de medição da pena e indicação do 

legislador sobre modalidade de uma defesa do ordenamento jurídico. 

Naucke, Hassemer e Lüderssen concluem, em paradigmática fala sobre cumprimento 

da finalidade do Direito Penal de prevenção de crimes com sua menor intervenção, que: “La 

defensa del ordenamiento jurídico como meta de la prevención general, en su dimensión 

general, podría generarse por mayor tiempo sobre la reserva en él ámbito penal, en lugar de 

una intervención apresurada y severa”
505

. 

Já Zaffaroni estimula caminho do consensualismo penitenciário, a exemplo de prisões 

que fazem contrato com presos buscando alcance de objetivos durante prazo estipulado, e “ao 

longo do cumprimento desse contrato, o preso, com autonomia e responsabilidade, vai 
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aprimorando seu convívio com conjunto social”
506

. Em caso de descumprimento o preso 

regride de regime. 

Para ele, a ausência de sanção no Direito Penal deve ser estimulada para os casos 

possíveis, e essa ausência de reação não significa desprestígio do Direito Penal. O Direito 

Penal serve para combater com eficácia o delito, mas também para “limitar o poder de 

intervenção governamental”
507

. Na obra trabalhada, diz-se que Direito Penal não deve se 

omitir frente a graves delitos para não estimular vingança privada e justiça particular, com 

suas próprias normas, sanções e procedimentos. Aqui caberia aviso sobre mudança de 

posicionamento de Zaffaroni nesta obra citada não fosse a escrita dessa parte feita por 

Edmundo Oliveira que, no entanto, não consta como autor na ficha catalográfica. 

Crê-se que Direito Penal não é arbitrário, é feito da observação apurada e da 

experiência cuidadosa, além de reafirmar-se que a certeza da punição é que dá o caráter de 

intimidação das penas
508

. Para Zaffaroni e Oliveira os representantes institucionais como 

legisladores, policiais, membros do Ministério Público, Juízes, servidores do sistema penal e 

representantes de entidades comunitárias têm muito a oferecer para o sucesso dos 

substitutivos penais e devem implementar penas alternativas harmoniosamente, sob pena de 

não serem efetivadas a contento. 

Cremos que nisto serve o senso comum informado e a importância comunicativa da 

busca das melhores soluções e de certo consenso social sobre questão punitiva. As atitudes 

mais coerentes com melhores práticas punitivas e sancionatórias não são desenvolvidas pelo 

Estado e passam ao largo da discussão e aprovação da sociedade. 

Os intérpretes da Constituição e das leis são compostos por toda a sociedade, os quais 

devem ter opiniões levadas em consideração e aberta possibilidade de análise crítica das 

informações, com exposição de escolhas e valores subjacentes. 

Do mesmo modo, a efetividade dos direitos fundamentais deve ser sempre buscada, na 

interpretação, aplicação e fundamentação do Direito, como nos modelos legislativos. 

Outrossim, as referências ao caráter argumentativo do Direito referendam uma forma de 

solução de conflitos como a Justiça Restaurativa com a busca de consenso através de 

argumentação das partes. 

Na Justiça Restaurativa, haja vista a capacidade de legitimação democrática e forma 

de busca de justiça mais próxima do ideal quando é viabilizado diálogo em busca de consenso 
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entre partes envolvidas em conflito, temos um grande salto qualitativo para o Direito. 

Nas gradações dos tipos de sanções, a via penal não será utilizada de imediato, 

havendo lesão à vítima e à sociedade que não justifiquem essa intervenção mais danosa. 

Conjuntamente, as contra-ordenações como formas de penalização administrativas, 

além de controle regulatório e restritivo de direitos, podem servir de intermédio entre uma 

sanção penal e a completa ausência de sanção, como na abolição de crimes. 

Havendo respeito aos direitos fundamentais da pessoa, o Estado somente pode limitar 

a liberdade do indivíduo na esfera penal desde que restrinja sua atuação ao mínimo 

indispensável à convivência em sociedade
509

 (Intervenção mínima ou dignidade penal) e 

quando outras intervenções ou soluções menos custosas a direitos basilares já não puderem 

ser utilizadas por não serem efetivas à prevenção dos delitos
510

 (subsidiariedade ou carência 

penal). 

Neste raciocínio, com os instrumentos à disposição do Direito como os citados 

princípios do Direito Penal e sobre os direitos fundamentais, não é viável outra conclusão 

senão de que é cogente a utilização de meios menos gravosos quando possam responder à 

altura da prevenção das condutas sociais malignas ao convívio.  

Especialmente quando a não utilização desses meios alternativos viáveis ocasionarem 

outro mal à vítima, ao autor do delito ou à sociedade, ou até a todos estes juntos, o que é usual 
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no sistema penal convencional. Neste sentido, Dias e Andrade afirmam que
511

: 

 

Basicamente, a não-intervenção radical implica políticas que traduzam a 

acomodação da sociedade à mais ampla diversidade possível de condutas e 

atitudes, em vez de forçar o maior número de indivíduos a adaptar-se a 

padrões sociais supostamente comuns. 

 

Igualmente, não se pode furtar à conclusão de que a justiça criminal e seus órgãos de 

persecução devem realizar trabalho de maior qualidade, sério e célere quanto mais as 

condutas sejam perniciosas ao convívio social, e isso só é possível na realidade brasileira, e 

talvez em todos os países, havendo seleção de crimes de maior ofensividade, meios 

alternativos de solução de conflitos e formas distintas do modelo repressivo atual. Ou então, 

conformarem-se as pessoas e o Estado com as cifras negras, seletividade, prescrições mesmo 

em crimes graves e descrédito das instâncias oficiais. 

Do exposto, concluímos que na seara penal não pode haver efetivação dos direitos 

fundamentais sem cotejarmos o arcabouço teórico e legislativo com seu andamento prático. A 

realidade da aplicação do sistema penal distorce regras e princípios, além das medidas 

legislativas nem sempre estarem em sintonia com direitos fundamentais dos indivíduos que 

formam sociedade, vítima e autor de delito. 

Neste quadro, são esperadas e devem ser estimuladas soluções sistêmicas ou tópicas, 

desde que bem fundamentadas e analisadas nas suas consequências, preferencialmente 

integradas à realidade social específica (e não apenas uma importação de modelos sem análise 

crítica e consequencialista).  

Uma argumentação voltada para a prática e análise teórica dos instrumentos atuais 

quando postos em atuação, considerando dados multidisciplinares (criminologia, ciências 

sociais, psicologia forense, v.g.), é indispensável a um modelo cada vez mais protetivo dos 

direitos humanos e fundamentais e, consequentemente, para a pacificação e integração social. 

O direito não é um mal, já o poder é em si um mal quando “desregulado, isto é, 

desvestido de limites e vínculos a ele impostos pelo próprio direito”
 512

. Logo, não pode ser 

aceito desrespeito pelo Estado de seus preceitos punitivos. 

Buscar algo mas alcançar o contrário é desvirtuar direito e transformá-lo em alvedrio 

punitivo, poder sem limites. Se o direito visa emenda do criminoso, segurança da sociedade, 
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reforço das normas e adesão a elas é inaceitável ver que no sistema penal é onde mais se 

cometem crimes, forja-se criminoso cruel e deixa-se a criminalidade dominar ambiente 

carcerário, ocasionando subculturas criminosas, anomia em face do direito posto, falta de 

integração e confiança no direito. 

A legitimidade e utilidade das punições andam juntas e importam para gerar ciclo 

virtuoso, visto que com respeito aos direitos fundamentais e proporcionalidade da punição do 

autor de crime a utilidade da sanção aumenta e, com esse aumento, menos desrespeitos a 

importantes direitos veem-se na sociedade, aumentando legitimidade punitiva. 

Por conseguinte, com G. Sarmento, o papel dos direitos fundamentais tem destaque na 

realidade posta, dado que o Estado tem obrigação de concretizá-los, e esse é o desafio da 

nossa sociedade
513

. A atuação política é a via comum pela qual isto ocorrerá, entretanto, não 

se dispensa aplicação do direito levando em conta a máxima efetividade dos direitos 

fundamentais, princípios e normas constitucionais e valores. 

 

5.5.1 Participação e integração das pessoas e o consenso social na atuação punitiva: a 

busca da solução mais adequada 

 

Na base das opções políticas e mesmo das questões jurídicas é fundamental a 

orientação pela sociedade, com sua legitimidade, e a capacidade de adaptação à realidade e a 

valores. 

Toda a sociedade, de forma organizada ou não, deve ser questionada, informada e até 

mesmo poder decidir diretamente sobre questões importantes como a escolha de uma política 

sancionatória, suas conseqüências possíveis e esperadas e as limitações decorrentes da 

Constituição na sua implementação. Formas como referendo e plebiscito são meios de gerar 

racionalidade e legitimidade na escolha de políticas públicas e decisões que envolvem direitos 

fundamentais, e eles devem envolver debates apurados, demonstração de premissas e de 

estudos científicos. 

Brochado também defende busca de consenso, e, assim, reconhecimento e ética do 

direito
514

. A autora  reforça papel do Estado na realização de justiça social e efetivação dos 

direitos fundamentais, buscando realização de justiça em conformidade com esses princípios 

até mesmo no ramo privado. 
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A alienação da população na resolução de problemas sociais, nos debates postos e na 

condução das escolhas políticas causa indiferença e apatia com direito posto, além de falta de 

sentimento de representatividade e integração com ordenamento jurídico. 

Numa relação verticalizada entre direito e sociedade, provocada e potencializada pelo 

Estado, vê-se menos ligação do povo com as normas jurídicas e diminui-se muito a 

oportunidade de diálogo e interferência mútua entre a sociedade e as regras de direito postas 

para servir a ela própria. 

Estudando legitimidade do poder jurídico-político, Adeodato crê ser problema de 

monta, e por mais que seja estudado, não será demais. Pela expansão de ação do Estado e 

complexidade jurídica vinculada, propicia-se alienação política, onde massa do povo não 

participa de condução de procesos decisórios
515

. Ele continua afirmando que: “um dos 

primeiros passos para a maior participação política das novas gerações, [...], é o 

esclarecimento dos mecanismos por meio dos quais o poder instituído decide os conflitos 

jurídicos e seu critério de aferição, o conceito de legitimidade”
516

. 

Pode-se ver, agora com Bezerra, que as regras de direito produzidas por legislador 

para regular as condutas dos cidadãos são feitas para produzir na sociedade certos efeitos, 

justamente seus propósitos concebidos. Neste desiderato, tratando da efetividade das regras 

legisladas não recomenda inflação legislativa, sob pena de denotar falta de legitimidade dos 

órgãos legiferantes, incoerência entre os textos e a realidade social e poder demasiadamente 

presente, o que, afirma ele, pode levar às raias da inutilidade e inoperância
517

. 

Acreditamos que o quadro traçado não poderia explicar melhor o sistema penal, 

recheado de legislações punitivas de ocasião, sem sistematicidade nem proporcionalidade 

punitiva, que por vezes não geram qualquer resultado real e por outras geram resultado mais 

grave que desejado. De forma que só podemos concordar com autor quando estatui que o 

desejável é legislação em menor quantidade e maior qualidade. 

Primeiramente, quanto mais ético mais legítimo e aceitável o comando da norma, além 

do que, para ser ético tem que haver participação popular, sob pena de produzir-se direito em 

dissonância dos interesses dos cidadãos e ilegítimo
518

. De sorte que se propugna por 

participação da população e dos atores sociais envolvidos na produção do direito. 

A citada inflação legislativa torna o direito legislado menos acessível e claro, 
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especialmente a cidadão de menor nível econômico e social, o que impede maior acesso à 

justiça. Outrossim, os juízes, de forma geral, estão circunscritos aos instrumentos e limites 

que a legislação traça, portanto, uma lei mais adaptada e consentânea com a realidade social 

alarga os horizontes do acesso à justiça
519

. 

Ainda com Bezerra a ideia de que um direito produzido sem levar em conta laços de 

solidariedade social é necessariamente alheio à realidade jurídico-social: “E, se assim é, a 

existência de direitos de liberdade não está juridicamente garantida porque a Constituição que 

os proclama não está juridicamente garantida”
520

.  

Os deveres do Estado estão impostos por correlação de forças de natureza política, 

assim sendo, a Constituição adquire força normativa na medida em que logra realizar a 

pretensão de eficácia, estando a Constituição jurídica e Constituição real em relação de 

coordenação
521

. 

Cumpre salientar que o acordo social para o estabelecimento de normas se submete a 

respeito a minorias e respeito à diferença como aqui estabelecido, não podendo parcela 

majoritária da sociedade suprimir formas ou estilos de vida pacíficos ou meramente distintos 

do padrão ou violar ou aniquilar direitos humanos e fundamentais dessas minorias. Com isso 

não se busca proteger diferenças injustificadas, que atentem contra os direitos humanos e 

fundamentais de outra parte da população ou impossibilitem desenvolvimento da 

personalidade e convívio de outras pessoas. 

À vista disso, os direitos humanos e fundamentais de todos devem ser preservados, 

com uso de ponderação e proporcionalidade se necessário, seja qual for a situação que se 

encontre a pessoa. Destarte, visualiza-se, e.g., que a retórica punitiva deve estar adequada a 

expectativas e escolhas sociais, mas respeitando e tendo como limite os direitos humanos e 

fundamentais. 

Neste sentido, Martinez acredita que “a insegurança social instiga o clamor popular a 

pressionar o poder público que, por sua vez, responde com a punição do ‘inimigo social’”
522

, 

o que leva mídia a defender penas cruéis abertamente. Ademais, o Estado busca se defender 

mais que ao indivíduo, se torna fim e não meio para alcance de suas finalidades perante a 

sociedade e, deste modo, resguarda instituição de poder.  
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Bezerra em sua obra sobre a produção do direito no Brasil mostra que Estado legisla 

mais para si que para sociedade, além de ter atuação legislativa distoante da realidade e 

necessidade do povo
523

. O que cremos ser mais um motivo para, na ausência de diminuição de 

incongruências penais pelo executivo ou legislativo, o dever de atuação do judiciário, última 

fronteira para resguardar constituição e direitos fundamentais da população. 

A ineficiência penal em proteger população de graves violações e o acontecimento 

delas gera sentimento de maior rigor punitivo. Porém, devem ser separadas situações distintas 

e matido o rigor penal somente para graves violações, que só será viabilizado ao distinguirem-

se graves atentados a direitos individuais e coletivos das pequenas e até médias violações, que 

teriam solução, via de regra, por outras formas de resolução de conflitos. 

No caso de desrespeito dos direitos fundamentais, proporcionalidade e normas 

constitucionais, Cunha Júnior apoia a atuação do judiciário, que se legitima na criação judicial 

do direito a partir da consistência de suas decisões que devem ser racionalmente 

fundamentadas e tornadas públicas, “a fim de que se possa assegurar à sociedade que essas 

decisões não resultam de caprichos ou idiossincrasias dos juízes, mas sim de seus esforços em 

se manterem fiéis ao sentimento de eqüidade e justiça da comunidade”
524

. 

No que vê também a responsabilidade do juiz por sucesso político das finalidades do 

modelo de Estado Constitucional Democrático que temos, e, mesmo que ao juiz não seja 

atribuída a função de criar políticas públicas, cabe a ele
525

: 

 

a irrecusável função de impor a execução daquelas previstas e comandadas 

pela Constituição. Assim exigem os postulados da justiça social, base de 

legitimação de todos os Estados modernos, notadamente dos Estados 

subdesenvolvidos. E sem justiça social não há Estado de Direito, nem 

democracia. 

 

Ele apoia sua posição posto que, se, ao contrário de garantir mandamentos 

constitucionais e regras de justiça, o juiz se abstivesse disso, mostrar-se-ia incapaz de 

assegurar a efetividade dos direitos humanos e fundamentais, tornando-se conivente com seus 

desrespeitos
526

, de modo que: 

 

Os sistemas constitucionais modernos, portanto, exaltam o Judiciário como 
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aquele Poder que se dota de melhores condições para assegurar a efetividade 

dos direitos fundamentais, particularmente quando se apresenta quadro de 

ameaça ou violação destes direitos, cumprindo-lhe a elevada e esperada 

missão de impedir e desfazer as ofensas que os ameaçam e afrontam
527

. 

 

Podemos agregar aqui observação de Feldens no sentido de, ao alertar que legislativo 

tem maior margem de atuação, concluir estar vedado ao judiciário, a pretexto de melhor 

decidir, “dissipar-se em manifestações de voluntarismo ético de seus protagonistas, à luz de 

suas visões pessoais do mundo. Consensos e dissensos sociais dessa natureza (subjetivos) hão 

de desaguar no parlamento”
528

. 

E nisto acredita que não pode agir o Tribunal Constitucional apenas para buscar 

solução mais correta, num constitucionalismo de resultado, mas sim, o que importa é a 

fundamentação. De forma que o risco de prática jurisdicional exacerbada no campo da 

política, sem maiores esforços argumentativos, é a conversão em hiper-ativismo judicial que 

substitui a atividade do legislador democrático. 

Justamente por isso cuida-se de fundamentar a necessidade de atuação judicial, uma 

vez que atuação do legislativo, ou sua omissão, não podem precipitar situação gravemente 

atentatória a direitos humanos e fundamentais sem que do outro lado se proteja direito de 

dignidade igual ou maior. 

Com Feldens
529

 e Atienza
530

, o jurista não está vinculado exclusivamente pelo êxito, 

mas pela necessidade de justificar, fundamentar, racionalmente suas decisões. Mantendo essa 

assertiva válida, consideramos que o êxito na matéria penal influi na justificação e na 

fundamentação do uso e escolha punitiva, haja vista que a realidade em andamento é peça 

fundamental da adequação a direitos humanos e fundamentais, bem como sua defesa. Isto 

posto essa equação torna-se mais complexa, já que o resultado afeta premissas e vice-versa.  

Do modo que está posto o sistema criminal, e que aqui se demonstra, o que ocorre é 

justamente a grave aflição de indivíduos que cometeram condutas atentatórias, graves ou não, 

ao convívio social e a outras pessoas, sem com isso estar-se defendendo nenhuma 

contrapartida, ou até piorando a situação, perdendo a sociedade dos dois lados. 

Perde-se com sanção em descompasso com princípios constitucionais e de direitos 

humanos de um lado, torturando, molestando e destruindo dignidade do condenado, e, na 
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outra ponta, perde a sociedade, que cria seus próprios pesadelos criminais com pessoas que 

adestrou com subcultura violenta e com grupos que ela mesma juntou, sem ocasionar 

confiança no direito e integração e pacificação social. 

No meio disso, ainda perde a vítima utilizada pelo sistema como objeto da acusação, 

sem direitos resguardados nem contrapartida ofertada pelo fato que a afetou, exposta a novas 

vitimizações e alienada do processo burocratizado e formalista. 

Se Estado e, mormente, o judiciário não toma parte nem providência nos desvios de 

atuação punitiva, mesmo que diariamente instado a tanto, toma parte em favor das funções 

latentes do sitema criminal aqui citadas e criticadas. Falta de informação, de conhecimento 

jurídico ou da realidade social não são fatores que possam ser alegados em defesa do 

judiciário, que toma contato com desvios do sistema penal e tem pessoas preparadas em seus 

quadros, em que pese haverem alguns posicionamentos caracterizados por Ferrajoli como 

paleo-juspositivistas
531

, mesmo assim injustificados. 

Em vista dessas incongruências, há uma renovada e fortalecida necessidade de 

legitimação do direito penal. Ele deve funcionar de forma a produzir consequências 

favoráveis e impedir as desfavoráveis: “La orientación a las consecuencias tiene como efecto 

que el sistema jurídico-penal permanente y públicamente deba afirmarse como instrumento 

político técnicamente eficaz”
532

. 

No entanto, há atuações legislativas que prejudicam a credibilidade do cidadão na 

justiça e no direito penal e defraudam suas expectativas. Um exemplo desse tipo de técnica 

utilizada pelo legislador é a política criminal simbólica, pois apesar de manter busca por 

funções e expectativas de funcionamento do sistema penal ela as obscurece com atuação 

legislativa apenas por pressão da opinião pública, quando age com prontidão agravando 

cominações penais, ignorando opiniões de especialistas e não aprofundando discussões. 

O direito penal tem que recuperar sua credibilidade e prestígio com os cidadãos, a 

quem não deve enganar com falsas promessas. E isto supõe que se intensifiquem 

investigações sobre efeitos reais da intervenção jurídico-penal e que não se pretendam 

consequências que não podem ser constatadas, além de se levar em conta consequências 

acessórias desfavoráveis
533

. 

Assim, Hassemer defende uso de direito penal apenas para bens que possam ser 
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descritos concretamente e assegurados com seus instrumentos, bem como criminalização 

apenas em ultima hipótese e fomentando outras formas de proteção como reparação de 

danos
534

. 

Pérez Manzano afirma que se observa e comprova-se o efeito preventivo geral das 

penas, contudo sua atuação encontra limites. Nem sempre a pena motiva uma parcela dos 

cidadãos seja por suas características seja pelo tipo de crime. Também reafirma que o efeito 

intimidatório aparece mais em consequência da eficácia policial e penal do delito do que pelo 

tipo e medida da pena, assim, a maior representação da certeza de ser responsabilizado pesa 

mais que a representação de menor chance de responder por duras penas
535

. 

Nesse quadro, a autora, notando o quanto comentado sobre integração da sociedade ao 

direito, pondera também que a aceitação do conteúdo justo e racional das normas também é 

fator importante em sua aceitação
536

. Daí a importância da argumentação e busca de decisões 

justas, sejam decisões políticas que venham a estabelecer escolhas normativas sejam decisões 

jurídicas que venham a interpretar, fundamentar e aplicar o direito. 

Não é aceitável na democracia em que os votos têm mesmo peso e justiça é exercida 

com base no consenso social que, como constata Foucault, a lei penal seja feita por alguns 

para aplicação em outros, dirigida a classe mais numerosa e menos favorecida e 

esclarecida
537

. Este é o grande giro que alguns pregam e outros recusam, a incorporação ou 

não das “massas”, ou seja, da população, não considerada “esclarecida”, nas decisões políticas 

e jurídicas. A abordagem se dá como forma de justiça e aplicação do direito, além da busca de 

legitimação do direito posto. 

Pode ser que povo ainda não esteja totalmente esclarecido cientificamente ou vacinado 

contra a manipulação ideológica do poder posto, a exemplo das manobras da mídia, mas 

busca ser aceito como participante das decisões e racionalidade política e jurídica.  

Isto apesar de muitos filósofos e juristas negarem tal racionalidade que englobe a 

todos na sociedade, não se demonstrando, entretanto, questão de fundo, que é a manutenção 

da forma elitizada de decidir e de propor políticas sociais e legislação. Esta é a premissa 

escondida desse posicionamento de excluir racionalidade de toda a sociedade em prol das 

decisões dos especialistas ou da elite “esclarecida”. 

                                                 
534

 HASSEMER, Winfried. Persona, mundo y responsabilidad: bases para una teoría de la imputación en 

derecho penal. Valencia: Tirant lo blanch, 1999, p. 37. 
535

 PÉREZ MANZANO, Mercedes. Culpabilidad y prevención: las teorías de la prevención general positiva an 

la fundamentación de la imputación subjetiva y de la pena. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma 

de Madrid, 1990, p. 229. 
536

 Ibid., p. 230. 
537

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 243. 



 205  

Zaffaroni ao falar do discurso racista criminológico como grande programa político 

das minorias e sua tutela iluminada, afirma que: “O protagonismo das maiorias não era mais 

do que o triunfo da degeneração”
538

. E o modelo ideológico adotado para controle social dos 

países periféricos foi o de inferioridade biológica de Lombroso e não panóptico de Bentham. 

Nesta linha, pode-se questionar, com base na proporcionalidade, porque há 

diferenciação injusta entre a sonegação de impostos que é crime automaticamente extinto 

após o pagamento do valor devido (além de somente poder haver denúncia após finalização 

de processo administrativo) e o furto simples, com sua pena máxima de quatro anos, que não 

está incluso dentro da forma despenalizante da transação penal e não possui forma de extinção 

da punibilidade à similaridade da sonegação de impostos. Há diversos outros questionamentos 

a serem levantados na área, a exemplo de porque, em última instância e em questões mais 

importantes, como as penais, julga um tribunal indicado politicamente. 

Foucault, de igual modo, questiona o fato da linguagem da lei universal não ser 

adequada, pois se é para ser eficaz o discurso não deveria ser posto de uma classe a outra, que 

não têm mesmas ideias ou palavras. Além do que, se oposição jurídica se dá entre legalidade e 

prática ilegal, a oposição estratégica ocorre entre ilegalidades e delinquêcia
539

. 

A seu ver, deliquência e ilegalidades trazem vantagens e são necessárias ao sistema 

puritano, onde ao lado do correto transita e estimula-se delinquência, prisão e polícia. Esses 

atuam na economia do ilícito, no seu tratamento diferenciado e nos seus resultados 

satisfatórios de criminalidade necessária, como prostituições, tráficos, entre outros, e no 

controle social das camadas mais baixas criminalizadas e que também têm medo de 

criminalidade aparente e via noticiário
540

. 

Para ele, a técnica penitenciária e poder disciplinar na sociedade estabelecem gradação 

lenta, contínua, imperceptível da desordem à infração, e o sistema carcerário permite 

recrutamento dos grandes delinquentes e consegue tornar natural e legítimo o poder de punir, 

baixar pelo menos limite de tolerância à penalidade
541

.  

A problematização de Foucault é bastante profícua para estabelecer, no âmbito 

punitivo, quem é beneficiado ou prejudicado em seu real funcionamento e para discutir 

formas justas, por serem advindas de escolhas democráticas ou soluções consensuais de 

conflitos, e não por estarem impostas e mantidas por estruturas de poder como direito 
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verticalizado e elitizado, mídia, capital, etc. 

Não se pode esperar de indivíduo que se integre a ordenamento que legitime injustiças 

e ilegalidades, como funcionamento real da área penal. Como traz Roxin, o tratamento de 

cidadãos num modelo de cura ao invés de punição, por medidas de segurança, não é possível 

e em vários casos não é desejado
542

. O que não contradiz a importante hipótese de que 

educação, integração ao direito e confiança nele são fundamentais para uma sociedade menos 

punitiva, mais justa e respeitadora dos direitos fundamentais e esse caminho se dá do Estado 

ao indivíduo e reciprocamente. 

Percebe-se, então, a importância da forma democrática e comunitária de tratamento 

dos cidadãos e das escolhas sociais, no que Zaffaroni apoia Nils Christie ao defender que os 

vínculos comunitários e a solidariedade orgânica, com membros da sociedade particularizados 

e que não podem ser substituídos, são a melhor forma para lidar com sistema penal, e não 

sociedade em que os papéis podem ser substituídos com facilidade através do mercado de 

trabalho e os excluídos deste se tornam candidatos ideais a sistema punitivo
543

. 

Em estudo que avaliou impacto da inserção do egresso do sistema prisional 

perceberam-se déficits cognitivos especialmente no que toca a conhecimento, internalização e 

posicionamento quanto a direitos e deveres de cidadão. Moreira afirma que se pode notar que 

“egresso apresentava elevado grau de dificuldade para elaborar o conceito de cidadania e suas 

implicações quando comparado ao beneficiário em acompanhamento psicossocial que não 

tinha histórico de reclusão”
544

.  

Isto vai de encontro à expectativa da realização espontânea do direito, integração a ele 

e seu reconhecimento e confiança pelos presos, não realizando fins do direito em geral, muito 

menos do sistema criminal, com conseqüências de dessocialização e repulsa a comunidade e 

direito. Destarte, para a psicologia, “um indivíduo que apresenta comportamento de 

transgressão às regras sociais dificilmente passará a respeitá-las apenas porque recebeu uma 

punição”
545

. Normalmente a punição estatal é somente percebida como castigo imposto por 

terem descumprido a lei. Mas para que a consequência de seu ato transforme seu 
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comportamento “tem que encontrar um espaço de sentido em sua subjetividade”
 546

. 

Acredita-se que a vivência propiciada pelo sistema penal, e também justiça criminal, 

deve fazer sentido para o indivíduo, logo, o ajude a se implicar no que ocorreu, a internalizar 

novas possibilidades diante das circunstâncias do ocorrido, repensar comportamento, e se 

transformar. Crêem Moura e Costa que quanto mais o comportamento é ofensivo às regras 

sociais, maior o indício de que é oriundo de vivências antigas e complexas, e que só ocorre 

mudança no comportamento quando “há uma mudança no modo como o indivíduo se vê e 

compreende o outro nas questões relacionadas ao comportamento ofensivo”
547

. 

Posiciona-se no texto citado colocando Direito Penal como antítese dessa realidade, 

pois ofensor responde a processo onde sua subjetividade não é implicada, regido por regras 

que ele não reconhece ou repudia, a punição recebida não encontra espaço de sentido em sua 

vivência subjetiva, seu cumprimento ocorre por imposição de terceiros, o que não favorece 

assunção de responsabilidade e mudança existencial. 

Já quanto a vitima, é peça apenas utilitária ao ser intimada para testemunhar ou fazer 

exames periciais, não é questionada quanto às suas necessidades, sobre o que precisa para 

superar o sofrimento infligido, o que gostaria de receber para alcançar reparação material e 

emocional e sobre de que forma o ofensor respondesse pelo crime cometido. Diz-se que
548

: 

 

Embora seja em torno do que lhe aconteceu que a trama do processo 

criminal discorre, ela é colocada no papel de figurante da ação, sem voz para 

expressar suas necessidades nem seu desejo quanto ao rumo do proceso que 

deveria lhe dizer respeito do início ao fim. 

 

Neste contexto, a Justiça Restaurativa propõe mudança de paradigma, que o indivíduo 

seja implicado o mais cedo possível no seu processo judicial, através de espaço de reflexão 

sobre seus atos e consequências, para a vítima, comunidade e para si próprio. Convida-se o 

autor a resignificar seu ato, encontrar-se com vítima e quem mais afetou, como parentes e 

amigos, para reparar dano causado, inclusive emocional e das consequências de seu crime 

para si. 

Também “lhe é oferecido espaço de escuta para suas necessidades, encorajamento para 

iniciar ações que venham a suprí-las, bem como um trabalho de mobilização da comunidade 
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para auxiliá-lo nesse intento”
549

. 

A vítima é protagonista da ação, havendo espaço para falar de sua dor, necessidade e 

desejos. “São oferecidas possibilidades de ver suas necessidades atendidas pelos recursos da 

comunidade, a oportunidade de encontrar-se com seu ofensor para fazer-lhe perguntas que a 

ajudem a superar o trauma”
550

. Isto, além de, em conjunto com o ofensor, elaborar proposta de 

reparação do que sofreu, e de quais as consequências do crime para autor. 

Santana afirma que a perspectiva da vítima com seu desejo de retribuição e vingança 

ou a vorazmente interessada em indenização não são infundadas, mas após experiências com 

alternativas consensuais, o que se viu foram vítimas participativas, adaptativas e flexíveis, 

aptas a chegar a solução satisfatória do conflito gerado
551

. 

Vê-se, com a autora, que a admissão da reparação como conseqüência jurídico-penal 

autônoma do delito não é problema apenas do direito penal material ou processual, mas sim 

de todo o sistema penal, e com isso a sociedade que é afetada com ele
552

. 

Concordamos que soluções penais diferenciadas reclamam regimes processuais 

distintos, o que não se faz às custas dos direitos fundamentais do acusado, mas equilibrando 

finalidades processuais com esses direitos, respeitando máximo conteúdo possível. Para tanto, 

a oportunidade de se reformar sistema com medidas alternativas não pode ultrapassar 

interesses além do sistema de justiça penal (e assim realizar forma de controle social de 

quaisquer atos do cidadão, ao molde de Estado totalitário) e nem o consenso pode se 

transformar em negócio sobre pena
553

. 

Estamos com a autora quando vislumbra que “a tendência consensualista na Justiça 

Penal tem obedecido a uma lógica racionalizadora e de eficácia, não apenas atendendo a uma 

lógica da produtividade, mas, ainda, a uma lógica de justiça”
554

. E nisto faz-se paralelo entre 

as teorias da argumentação e teorias da justiça através do consenso, pois aportam sentido de 

justiça através da argumentação ou comunicação, especialmente quando o resultado a que se 

chega não é uma decisão a ser imposta, mas consenso entre as partes ou escolhas da sociedade 

sobre decisões políticas ou jurídicas. 
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Para a consecução dos fins do direito e igualmente do sistema criminal, é fundamental 

agregar valor à sanção e punição, integrar indivíduo e sociedade ao ordenamento jurídico 

tanto pela confiança nele quanto pelo imprescindível reconhecimento social do direito e 

reflexo da sociedade nele, fazendo com que o direito provenha de decisões e escolhas 

representativas e participativas da sua população. 

O direito não pode ser só demonstração de poder, mas deve incorporar e refletir 

fortemente a racionalidade e representatividade de seu povo, a ser seguido para uma 

convivência social pacífica e justa, proporcionando bem de todos, na medida do possível. 

No que toca à Justiça Restaurativa, nesse contexto, ficamos com lição de Santana ao 

explicar que
555

: 

 

Trata-se, aqui, de fazer recuar, o quanto possível, a fronteira da repressão e 

do tratamento coativo em favor do concerto social obtido pelo alargamento 

do âmbito do discurso do consenso e da tolerância; trata-se, em outras 

palavras, de substituir o quanto possível, a idéia de luta pelo direito, que, no 

processo penal tradicional, se exprimia, pelo consenso através do direito, por 

via de uma fundamental reconstituição dos recursos comunitários. 

 

 

5.5.2 Os efeitos do discurso jurídico punitivo no mundo real 

 

Pelo exposto até aqui, vê-se que uma das primeiras tarefas a serem realizadas é a 

adequação real da punição aos preceitos buscados pelo direito e não apenas uma especulação 

teórica onde direitos fundamentais não se concretizam. 

Deve-se agir a partir do que está posto, e não de legislações inusitadas para uma 

realidade inexistente, mas sim trabalhando com dados existentes. Isto significa que são 

precisas inovações para gerar adesão da pessoa a ordenamento jurídico e dissuasão no que 

toca a cometimento de atos atentatórios à pessoa e sociedade, mas considerando realidade 

posta, com decisão baseada em anseio e vontade da sociedade por meio de referendos ou 

plebiscitos, e até mesmo por pesquisas, após divulgação de informações sobre resultados reais 

a que tem chegado prisão e sistema penal. 

Nesse desiderato, Bitencourt defende que a pena privativa de liberdade deve ser 

abordada como a vemos funcionar hoje, como se executa e se cumpre, com penitenciárias que 

temos e realidade posta, “definitivamente, deve-se mergulhar na realidade e abandonar, de 
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uma vez por todas, o terreno dos dogmas, das teorias, do dever-ser e da interpretação das 

normas”
556

. Acrescentaríamos que se deve abandonar interpretação que despreze realidade e, 

dessa maneira, cuide apenas da pura teoria e do sistema jurídico em abstrato. 

Pérez Manzano visualiza aproximação entre dogmática e política criminal, e a 

localização de Direito Penal entre Ciências Sociais. Até por conta do delito e pena serem 

fenômenos sociais, além de se passar do pensamento sistemático ao problemático com 

concreção e individualização de grupos de casos. A pena é instrumento de controle social e 

não se pode justificar por argumentações metafísicas, senão pela sua atuação na sociedade, 

para que serve e como a sociedade a vê
557

. 

Em profícua análise de fim e função da pena, estabelecendo distinção entre fim teórico 

ou dito e função real (prática e vista), respectivamente, observa a autora que não são 

semelhantes, pois a função designa as consequências observadas, queridas ou não, trata-se do 

mundo da realidade, do ser. Já a finalidade da pena se dá em âmbito do dever ser, da 

expectativa do alcance de um objetivo. Neste diapasão, critica funcionalismo se substitui fim 

da pena por função, pois procedendo dessa maneira, o fim passa a ser apenas a sobrevivência 

do sistema. A análise funcionalista é bastante importante por outros motivos, em especial para 

se analisar como funciona o sistema criminal e o que ele provoca, e com as consequências da 

pena se pode avaliá-la
558

. 

Assim, Pérez Manzano afirma que se distinguem funções latentes e manifestas, estas 

buscadas e reconhecidas pelo agente, e aquelas, ao contrário, nem queridas nem reconhecidas. 

No entanto, os efeitos latentes do sistema criminal já estão bem demonstrados e, em parte, 

reconhecidos pelo Estado. Todavia, há um déficit em agir para debelá-los e propor 

consequências por sua atuação contra os objetivos manifestos e mesmo contra o sistema 

constitucional, filtro que, por enquanto, apenas funciona grosso modo e com pouquíssima 

intensidade. 

Ferrajoli acredita que cada ciência tem seu objeto e o objeto do Direito é o quanto 

positivado. No entanto, apoia a utilização da sociologia jurídica e filosofia pollítica ao lado 

das disciplinas positivas, como forma de não descartar dados da realidade nem fechar porta a 

crítica ético-política
559

. 
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G. Sarmento acredita que ética supõe eleição de valores vigentes e fidelidade a eles, o 

que legitima direito como processo de adaptação social
560

. Infere-se, assim, que o Estado tem 

obrigação de ser ético, embora muitas vezes não o seja, a simples exemplo do nosso sistema 

criminal quando busca ao máximo impossibilitar satisfação dos particulares e efetivação de 

seus direitos fundamentais e traça políticas e direito dissociados da realidade, que anula 

eficácia e efetividade dos direitos humanos e fundamentais na prática.  

Igualmente, para Bezerra, não se admite mais a produção de um direito absolutamente 

destoante da realidade social e do interesse do povo. Tal direito em desompasso com a 

realidade, decorrente de elementos históricos e culturais presentes no imaginário das elites e 

do legislador, por consequência, e da falta de solidariedade social coarcta o acesso à justiça
561

. 

Os conflitos e desordens sociais renascentes são atribuídos a estado de anomia
562

, para 

o citado autor. Em outra obra, o doutrinador caracteriza essa anomia como não só a ausência 

de normas, como em Durkheim, mas à sensação de que são inadequadas, onde complementa 

que, dissociado de liame ético-social, “o direito se esvazia. A lei escrita, então, não pode se 

constituir numa regra e torna-se papel e não regra. Estaremos então num estado de anomia, e 

esta, às vezes, se dá independentemente de uma legislação abundante”
563

. 

Prosseguindo com análise, é perceptível o descompasso existente entre o Direito e as 

realidades sociais que hoje o mundo experimenta, já que: 

 

considerando o Direito em seu duplo aspecto de sistema normativo, que 

impera em uma sociedade determinada, e de conjunto de conhecimentos 

teóricos relativos aos fenômenos jurídicos, tem-se como certo, de um modo 

geral, que seus preceitos estão notoriamente defasados para uma sociedade 

moderna e que suas elaborações teóricas, que bem pouco evoluem, 

continuam tecidas com princípios e suposições próprias de outras épocas
564

. 

 

Isso faz, em certa medida, a legislação positiva ineficiente e inatual, e os estudos 

jurídicos vazios e aleatórios. Há descompasso entre norma jurídica e realidade por um não 

haver acompanhado as mudanças e evoluções do outro. Cria-se problema de inadequação da 

ordem jurídica à relidade social e questão da ineficácia social das normas jurídicas
565

. 
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O direito pode ser o meio mais eficiente de solução de conflitos, uma vez que nos 

protege de poder arbitrário que se exerce à margem de regulamentação, salva maioria da 

tirania, dá oportunidades iguais e ampara desfavorecidos. No entanto é também um 

“instrumento manipulável que frustra as aspirações dos menos privilegiados e permite uso de 

técnicas de controle e dominação que, por sua complexidade, é acessível apenas a uns poucos 

especialistas”
566

. 

De forma que, controle social como conjunto de meios e processos pelo qual a 

sociedade trata de conseguir que seus membros se comportem em conformidade com padrões 

de conduta aceitos pela coletividade não é conceito em si ruim, na medida em que busca 

proteger pessoa de violência ou desrespeito de outra, conquanto seu uso pode distorcê-lo 

bastante e favorecer alguns em detrimento de outros. Com Bezerra: 

 

Por controle social se entende o conjunto de meios de intervenção, quer 

positivos quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a fim 

de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a 

caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários às 

mencionadas normas, de restabelecer condições de conformação, também 

em relação a uma mudança do sistema normativo
567

. 

 

Ele visualiza que o controle social tem como fins a ordem social (organização e 

disciplina), a proteção social (de bens da vida de cada um) e a eficiência social
568

, e propugna 

por relação entre direito e solidariedade, um direito fundamental de solidariedade, haja vista 

que as desigualdades aumentaram, mesmo com a expectativa de sua redução pela democracia 

política e promessas de políticas distributivas. 

Estamos com Bezerra ao afirmar que quando legislação contraria regras de 

comportamento ancoradas em consenso sobre fatos básicos e estratégias de solidariedade 

social criam-se regras de conduta alheias à legislação e à jurisprudência, a sociedade se auto-

regulamenta
569

. Isso explica em parte as cifras negras, as estratégias policiais ilegais que são 

feitas na obscuridade da justiça, a realização de justiça com as próprias mãos, aceitação de 

regras de condenados em penitenciária para bom funcionamento das cadeias, ou seja, ocorre 

tanto o estabelecimento de padrão de conduta à margem da lei entre indivíduos e entre esses e 

o Estado. 

Podemos ver exemplos disso nos diversos meios como: 1- penitenciário, a exemplo de 
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presos que têm sua própria chave da cela, onde guardam dinheiro, armas e drogas e agentes 

penitenciários pedem autorização para entrar; 2- meio policial, com realização de acordos e 

mediação nas próprias delegacias para crimes que não o permitiriam; 3- Ministério Público, 

no subenquadramento de crimes para livrar “pessoa de bem” das masmorras medievais, que 

são as prisões brasileiras, nas palavras do próprio Ministro da Justiça
570

; 4- Justiça, na 

efetuação de garantias para pessoas com influência, mesmo superando entendimentos 

firmados utilizando argumentos em favor dos direitos humanos ainda que contra a 

racionalidade posta, quando classes abastadas começam a ser presas, a exemplo da superação 

pontual de súmula 691 do STF
571

 e a citada súmula vinculante sobre uso de algemas
572

, 

quando pessoas de altas classes sociais e políticas começaram a ser presos. 

Isso mostra que a legislação penal está em descompasso com realidade, além de, pior 

que isso, estar posta, em geral, para alguns, já que ilegítima quando aplicada a “pessoas de 

bem”, conceito esse sempre usado em delegaciais, tribunais, casas políticas e parcela da 

própria sociedade. 

E assim, tenta-se legitimar pelo discurso e retórica jurídica uma suposta racionalidade 

(irracional, desproporcional e desigual) aplicada à margem da lei que é ilegítima, qual seja, já 

que o sistema penal é ofensor dos direitos humanos, extremamente violento e inumano, e feito 

para quem se utiliza de crime como meio de existência ou comete graves crimes, eu não me 

enquadro nesse perfil e não mereço ser exposto a tal barbaridade, posto que produzo para a 

sociedade com trabalho lícito (argumento econômico), sou pai/mãe de família (argumento 

social); cumpro meus deveres como cidadão (político), nada tenho de resto que desabone 

minha conduta (além do crime pelo qual está na porta de entrada ou saída do sistema penal) 

nem tenho perfil criminal (argumento criminológico lombrosiano como visto por Zaffaroni e 

muito aceito na prática). 
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Importa ressaltar a crítica a legislador e jurista que crêem que com o Direito se pode 

inventar o mundo ou aplicá-lo sob qualquer realidade posta ou sem pensar em seus efeitos 

reais
573

. Para Zaffaroni, a segurança jurídica não é provida pela capacidade legislativa de 

inventar mundo, e “os fatos de poder não desaparecem com escritos de juristas, uma vez que 

não estão sublinhados por sua legitimidade, mas, sim, por seu poder”
574

. 

Para o doutrinador, o judiciário, ao exercer seu poder racionalmente frente a fato de 

poder que não pode suprimir, está usando de suas atribuições de forma legítima. No entanto, 

limitar o discurso à pauta existente é reduzí-lo à programação de seu exercício real de poder.  

O caráter diferencial da lei penal em relação às outras é a pena, que tem seu conceito 

recortado por várias teorias que tentam legitimá-la, porém o poder político não pode usá-la 

como bem entenda. “Não pode haver um saber que aspire à dignidade acadêmica e cujo 

âmbito dependa de um puro ato de poder político”
575

. 

Há limites à produção do direito, seja nele próprio, com constituições e suas normas e 

princípios, seja na ética e direitos humanos. Se legislador pudesse por direito ao reverso, criar 

o que quiser com ele, não haveria objeto de ciência para jurista, mas objeto de poder e ciência 

política. Todavia, enquanto houver Constituição, princípios, valores, observância da realidade 

posta, argumentação e interpretação há direito e cientificidade nele. Assim, para Zaffaroni, o 

legilador não tem poder de dizer que doloroso não dói
576

, no que completaríamos que nem 

tem poder de dizer que direitos humanos são respeitados no sistema penal, que este cumpre o 

que promete ou tem alguma função real que não o oposto ao que se destina. 

Por isso propõe-se sistema de penas ao mesmo tempo menos abarcante, e mesmo 

assim com gradação nas sanções até chegar à pena de prisão, usando-se sempre de 

proporcionalidade e de medidas que não importem ofensas a direitos humanos, salvo a própria 

pena (na eventualidade da privação de liberdade e regime penitenciário leve ou pesado), 

sendo que ofensas que sejam graves aos indivíduos devem ser reprimidas e acompanhadas 

com a devida dureza, e o contrário se impõe para condutas de menor lesividade. 

Não se deve considerar sistema como sendo objeto de proteção, mas pessoas. Pessoas 

também formam coletivo que deve ser protegido, porém não como sistema ou forma superior 

de vida. O sistema não deve existir para proteger ele próprio, como um Estado que tem como 

fim ele mesmo, posição altamente rechaçada, como deveria ser em âmbito penal. 
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No tocante à punição, ela “não pode ser o principal objetivo do direito, e a sanção 

passa a ser concebida em outros termos: como a via indireta de realização de um direito, e não 

a vingança passional tolerada por uma ordem que se pretende racional como o é a ordem 

jurídica”
577

. 

Apesar de com a sanção se obter controle razoável do dissenso, este só é realmente 

superado quando se justifica sua positivação na vontade da sociedade. Brochado então, 

referenciando Habermas, diz que coerção garante nível médio de aceitação das regras, e que 

autonomia política dos integrantes do corpo social é que garante aceitação máxima. Do 

mesmo modo, para ela, mecanismos que sancionem positivamente, ou seja, estimulem 

comportamento, também gera nível satisfatório de aceitabilidade da regra de direito
578

. 

Todavia, paradoxalmente, acredita-se que forma de controle social como direito penal, 

que visa manutenção de certa ordem, acabou por piorar a harmonia desta ao invés de agir 

eficazmente: “nota-se que essa maneira de controle, ao invés de encontrar uma solução, acaba 

por ser uma força ativa de desvio dos propósitos”
579

. 

Concordamos com críticas tecidas ao expansionismo penal, que ilude população com 

promessa de segurança por intensificação das normas. Além do que, nessa perspectiva 

punitivista, faz-se mais do que necessário eficientismo que diminua garantias legais para dar 

celeridade penal. O sistema criminal deve ser eficiente, mas não é aumentando sua atuação 

para além do estritamente necessário (como última defesa social) que o intento será cumprido. 

Ao contrário, precisaria ser reduzido e diversificado o que proporcionaria sua 

eficiência e efetividade. Contudo, o direito penal contemporâneo continua como instrumento 

de conveniência a interesses políticos que “visam ao controle social das classes populares  e 

que dita a intervenção arbitrária e seletiva, reforçada em decorrência dos novos medos, 

incertezas e inseguranças insítos na sociedade de risco global”
580

. O que configura fins 

contrários ao Estado Democrático de Direito e Constituição como albergadora dos direitos 

humanos e fundamentais. 

Disso resulta substituição de Estado social por Estado penal, onde não se buscam 

direitos fundamentais como bem-estar geral, ou felicidade de todos como no utilitarismo de 

Bentham, nem fins de justiça como nas correntes de fundamentação jusnaturalistas, muito 
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menos se buscam direitos humanos numa fundamentação axiológica do sistema penal. 

Nesse sentido, e apoiando-se em Loïc Wacquant, Kensy e Wermuth concluem que a 

escalada do direito penal não responde à da criminalidade, mas sim à redução dos gastos do 

Estado caritativo, do bem-estar social, e desemprego e assalariamento precário. Não 

cumprindo mais suas funções sociais, promovendo bem-estar da sociedade, tem lugar o 

Estado penal, que efetiva a exclusão de parte dos indivíduos da sociedade com objetivo de 

controle social e sua ordem. Isto posto, “maior rigor nas punições aplicadas não é sinônimo de 

eficácia, mas reflexo da dominação autoritária e discriminatória na sociedade brasileira”
581

. 

Roxin vislumbra que, com facilidade em se cometer crimes e sociedade criminógena 

existentes, a taxa de criminalidade subirá ainda mais nas próximas décadas. Não obstante o 

aumento de crimes e da tendência de enrijecimento do direito penal, crê que as penas se 

tornarão mais suaves, porquanto serem cíclicos os pedidos por aumento de penas e 

endurecimento penal, reduzindo-se as penas no futuro
582

. 

Além do que, a pena privativa de liberdade já alcançou seu ápice no passado, e irá 

retroceder por duas razões. A primeira é que “quanto mais aumentarem os dispositivos penais, 

e, em consequência deles, os delitos, tanto menos será possível reagir à maioria dos crimes 

com penas privativas de liberdade”
583

. Tal se deve por simples lógica econômica de serem os 

recursos limitados para demanda praticamente ilimitada, e o cárcere demanda bastante aporte 

de verbas. Também não é desejável para uma política criminal a imposição de penas 

privativas de liberdade massificadas, afinal, delitos pequenos e médios constituem a maior 

parte dos crimes e há conhecimento criminológico seguro de que a prisão não (re-)socializa. 

Ainda afirma-se que não se pode aprender a viver em sociedade respeitando a lei 

através da supressão da liberdade, perda do posto de trabalho e separação da família, o que 

causa efeitos ainda mais dessocializadores. Roxin acredita, então, que desenvolvimento de 

poítica criminal deve se afastar ainda mais da pena privativa de liberdade. No seu lugar teria 

espaço, v.g., a pena de multa, que avançou na Alemanha em conjunto com medidas de 

diversificação, diminuindo participação da pena privativa de liberdade de 76,8% em 1882 a 

6% nos últimos dez anos. A diversificação e multa são meios mais humanos, baratos, mais 

propícios à socialização e não menos eficientes do ponto de vista preventivo do que prisão. Os 
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argumentos são favoráveis a suavização do direito penal
584

. 

Por fim, o citado doutrinador prevê que novas penas surgirão, não mais no sentido 

exclusivo de privação de liberdade devido a novos meios tecnológicos. Assim, pode-se 

exemplificar com proibição de dirigir, medidas sócio-terapêuticas e mesmo prisão domiciliar, 

tendo vantagem de nada custar, não trazer perigos do cárcere e ser mais humana. Outrossim, 

pode-se utilizar sanção como trabalho de utilidade comum e reparação voluntária, e, apesar de 

já constarem dos códigos hoje, têm ainda grande espaço de expansão. Ele acredita que os dois 

devem ser formas voluntárias, além de serem construtivos e formas excelentes de viabilizar 

sanção sem caráter coativo da pena
585

. 

Esse entendimento de diversificação é compartilhado por Hassemer que propõe retirar 

muitos dos fatos englobados pelo direito penal e deixá-los a mercê de instrumentos que 

poderiam resolvê-los de modo mais satisfatório, como outros ramos do direito, a exemplo das 

infrações administrativas, direito civil ou público, a cuidado da vítima e até um direito da 

intervenção
586

. 

Tratando do direito de intervenção, afirmando ser muito menos objetável do ponto de 

vista normativo e mais faticamente adequado para responder aos problemas específicos da 

sociedade moderna, Hassemer leciona
587

: 

 

Este derecho de intervención estaría ubicado entre el derecho penal y el 

derecho sancionatorio administrativo, entre el derecho civil y el derecho 

público, con un nivel de garantías y formalidades procesales inferior al del 

derecho penal, pero también con menos intensidad en las sanciones que 

pudieran imponerse a los individuos. 

 

Jesus vê a sociedade pretensamente defendida pelo Estado como teórica e 

especulativa, onde não se leva em conta sociedade real, a comunidade na qual ocorreu delito e 

aonde participam vítima e delinquente, além de pessoas relacionadas diretamente com elas. 

Ele reconhece a incapacidade operativa do Estado na questão penal e a finalidade de proteção 

da sociedade, nesse modelo abrangente e draconiano, ao invés de garantir liberdades do 

cidadão, as limitam drástica e abusivamente. O Direito Penal se torna a primeira forma de 

atuação e não a última, tentando o Estado controlar os males e conflitos sociais através 
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dele
588

. 

De modo que, opostos à prisão, temos toda uma realidade do sistema penal, estudos 

criminológicos e informes do próprio Estado atestando as condições desumanas do cárcere, 

que não podem ser negligenciados, sob pena do judiciário não mais poder se pronunciar sobre 

matéria de fato, mas apenas de direito, como se isso fosse possível. 

Não se trata apenas de argumentação consequencialista, mas de provas robustas de 

violações graves à pessoa humana que sempre ocorreram, ainda se verificam, e se nenhuma 

atitude for posta em prática, tudo leva a crer que será ainda piorado. Este último exemplo é de 

argumentação consequencialista, apesar de bastante adequada, já que inferimos que a situação 

continuará da mesma forma ou piorará no futuro. 

A argumentação consequencialista é bastante adequada para análises do direito, tanto 

que bastante utilizada pela nossa Corte Suprema, pois se, v.g., uma decisão oneraria os cofres 

públicos de maneira a inviabilizar completamente o orçamento da União e, assim, decretaria o 

próprio fim do Estado, não se pode defender a posição de ética idealista ao extremo de que a 

justiça deve ser feita sobre quaisquer circunstâncias. 

Há decisões que podem trazer mais malefícios à sociedade que a segurança jurídica e 

necessidade de aplicação do Direito conforme os próprios ditames da lei. E, como meio de 

evitar isso, pode-se citar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 

Portanto, algo que deveria ter efeitos anulados desde o início, tem seus efeitos modulados ou 

até mantidos, como se vê em vários casos. 

Com base nisto, pode-se entender porque não seria razoável um mandado de soltura de 

todos os presos devido a: condições desumanas do cárcere; a seu pouco ou nenhum efeito 

corretivo ou educacional; seu efeito gerador de mais crimes por reincidência e subculturas 

criminais; por sua seletividade das camadas mais pobres e gerador de desigualdades. O efeito 

de caos a ser instalado na sociedade, aumento ainda maior de crimes e violações, sensação de 

insegurança, falta de proteção mínima a direitos fundamentais da pessoa por se fortalecerem 

grupos criminosos e atitudes contra o direito são consequências que são levadas em conta pelo 

aplicador do direito quando instados a decidir. 

No entanto, não se pode opor estes argumentos exemplificativos a condenado que não 

oferece perigo à sociedade por considerações sobre sua atuação delitiva, como seus crimes 

serem de pequeno ou médio potencial e não participar de outras violações graves à sociedade. 

Neste diapasão, Costa apoia que o Direito Penal e Política Criminal têm necessidade 
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de conhecimento da criminalidade como fator mais importante e de maior significação para 

sua atuação orientada a conseqüências
589

. 

Formas de controle social que busquem resolução de conflito como Justiça 

Restaurativa ou outras formais consensuais, voluntárias ou menos incisivas de controle social 

e sancionamento do ato se impõem como melhor solução frente ao simples encarceramento, e 

isso não pode ser afastado por argumento de tratar-se de política criminal a ser decidido por 

legislativo. Fosse assim, a Constituição e os direitos fundamentais que alberga não teriam 

mais qualquer eficácia direta, apenas programática. 

No caminho das formas de resolução de conflitos e pacificação social mais adequadas, 

cumprindo missão do direito, mas sem ser necessário seu uso, Bezerra comenta sobre 

mecanismos não estatais de produção do direito que servem tanto à via judicial quanto à 

extrajudicial de solução de conflitos, são elas: arbitragem, negociação e mediação. Para ele, a 

decisão final desse tipo de solução de conflitos traz maior satisfatividade para as partes, 

“notadamente a mediação, em que o terceiro interveniente não decide como juiz ou árbitro, 

mas leva as partes em conflito a acharem suas próprias soluções de pacificação”
590

. 

Dessarte, pensa-se em avanço “que permita à sociedade civil, pelas diversas formas, 

participar da elaboração de normas e, em espaço bem mais amplo, da escolha das normas que 

lhe convém e que serão objeto de produção pelo Estado”
591

, para além da legislação e das 

decisões judiciais como produção do direito. 

E, mesmo quanto às normas postas, relata Bezerra que
592

: 

 

Normas justas e/ou socialmente úteis deverão (segundo padrões de 

consciência jurídica da sociedade) gerar uma situação de bem-estar social 

em que a sensação de segurança seja uma decorrência natural, em vez de um 

mito que deva ser assegurado a qualquer preço e em qualquer situação. 

 

Defendemos, então, com base no aqui visto e ponderado, ultrapassar legalidade estrita, 

com seu formalismo penal exacerbado, e admitir para crimes de pequena e média monta, 

quando as circunstâncias forem favoráveis a um processo restaurativo, a tentativa de aplicação 

da Justiça Restaurativa, com supressão da pena privativa de liberdade e possibilidade de 

aplicação de medidas já existentes de substitutivos penais e reparação da vítima. 
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Entretanto, deve-se visualizar que tal posicionamento, além de dever ser albergado 

pelo Judiciário, especialmente em sua instância máxima, o Supremo Tribunal Federal, deve 

sofrer conformação ao caso concreto e à viabilidade de um processo restaurativo e aplicação 

dos substitutivos penais, o que não os impede, mas os dificulta, ao passo que, na realidade 

atual, o executivo e legislativo não têm grandes atitudes práticas favoráveis à minimalização 

penal. 

Apesar de Jesus entender, diferentemente de Roxin, que a Justiça Restaurativa não 

pode ser utilizada em crimes graves ou delitos menores com alta periculosidade, nem pode 

substituir-se à justiça formal, além de que seu papel é apenas complementar e secundário, mas 

de “grande significado no relacionamento das comunidades e com um alcance psicológico e 

sociológico de valor incalculável”
593

, entendemos que pode sim ser utilizado em crimes 

graves quando venha a ser causa de diminuição de pena e não de sua substituição, mantendo 

entendimento que restauração não pode se substituir completamente o sistema formal para 

crimes graves e de alto poder de corrompimento da convivência social pacífica. 

De outra forma não se pode entender, já que visa compensação da vítima, resolução do 

conflito e integração do autor à racionalidade do direito e assunção de responsabilidade do 

cometido, com forma privilegiada de prevenção especial positiva, a mais buscada e difícil, 

para não dizer impossível, de ser alcançada sem consentimento e voluntariedade do autor. 

Ademais, ela pode e deve substituir-se ao sistema penal formal quando  circunstâncias 

indiquem ser seu uso viável e mais indicado, nos casos de pequena e média ofensividade 

quando ambas as partes estiverem dispostas a tanto, e, por fim, chegue-se a proposta adequada 

com revisão desta adequabilidade por instância como Ministério Público ou Justiça. 

Neste esforço para modificação da realidade, deve ter destaque a maximização da 

utilidade da punição em conjunto com escalonamento e proporcionalidade dela, e o que for 

inútil ou, pior, tiver efeito reverso, e assim estimular condutas prejudiciais ao convívio social, 

rechaçamento e incredulidade quanto ao ordenamento jurídico, deve ser repensado e refeito. 

O andamento do sistema penal deve ter acompanhamento contínuo para permanente 

adequação de sua atuação voltada a resultados efetivos e benéficos à sociedade, efetividade na 

proteção de direitos humanos e fundamentais e diminuição de suas violações, com proteção 

da sociedade, vítima e autor do fato criminoso e ponderação do tipo da punição aplicável e 

sua intensidade. 

Isto posto, após responsável acompanhamento e coleta de resultados sobre a atuação 
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do sistema punitivo, a ocorrência de revisões de políticas públicas, reposicionamento sobre 

questão penal e uso da sanção e punição estatal, além de novas consultas populares, contam a 

favor do Estado e da sociedade, ao invés de demonstrar insegurança na questão. 

Não é crível que, com mudanças na legislação e na aplicação e manutenção das 

punições, seus problemas e incongruências cessarão de imediato, haja vista que 

disfuncionalidade e desvios punitivos são sistemáticos e incrustrados em sistema punitivo de 

longa data. Entrementes, sua diminuição progressiva é o que se busca alcançar de mais viável, 

e para isso acompanhamento deve ser contínuo sob pena de realidade vir sempre a deturpar a 

aplicação do direito e desviar suas funções e finalidades. 

 

5.6 O EXEMPLO A SEGUIR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Como visto, esse modo extremado de Direito Penal que deixa de ser direito da 

liberdade para ser da segurança e que intervenha mais, com penas mais severas, deve ser 

deixado para a criminalidade grave e gravíssima, em crimes cuja reprovação e danosidade à 

sociedade seja insuportável, além de serem necessárias fortes intervenções. 

Já para casos majoritários do sistema penal, de crimes quotidianos, de pequena ou 

média gravidade ou em que haja possibilidade de restauração indicada, com vistas a resolução 

de um conflito e satisfação entre autor e vítima, seja afastando ou atenuando a pena, deve-se 

intentar uma resolução menos gravosa e mais consentânea de resposta como a restauração. 

Daí o desenvolvimento de modelo consensual de solução de crimes de forma 

pedagógica, ocasionando maior satisfação e menor reincidência. Visa também não 

retroalimentar a violência, com diálogo e horizontalização para cessar conflito existente. A 

Justiça restaurativa toma impulso na década de 90 nos EUA, Canadá e Nova Zelândia. 

Atualmente Portugal também já adotou restauração. De forma que influenciaram atuais 

projetos piloto em: Salvador, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, porém ainda não 

institucionalizado no Brasil
594

. 

As causas deste modelo restaurativo advêm de abolicionismo penal por postulados 

variados acerca do Direito Penal e pena de prisão: - não é capaz de prevenir delitos; - 

seletividade de pessoas pela classe ou estereótipo; - funciona na ilegalidade (a exemplo das 

prisões); - carece de consistência ontológica; - intervém sobre pessoas e não situações; - 

intervém de maneira reativa e tardiamente, - não preventiva; - não há acordo, homogeneidade, 
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sobre crimes (v.g., discussões sobre aborto)
595

. 

Some-se a isto, a interferência da vitimologia. Houve esquecimento da vítima após 

Estado tomar para si a titularidade para punir. O bem jurídico foi objetivizado e esqueceu-se 

mais ainda a vítima, quando o Direito Penal volta seus olhos a uma integridade física, 

patrimônio, mas exclui a vítima do processo, do diálogo e de poder influir na decisão final. 

Outra mazela é que juntamente com a vitimização primária: quando vítima sofre o delito, há a 

secundária: quando encontra instâncias de controle, delegacia, tribunal, etc, e terciária, ao 

sofrer discriminação da sociedade, que pode não concordar com sua postura de levar às 

instâncias formais a lide (e.g., brigas conjugais, de família). 

A Justiça Restaurativa adquire vários nomes, sendo processo através do qual os 

sujeitos envolvidos se juntam para solucionar conflito. O acordo pode ocorrer até na execução 

penal, a depender do modelo e base adotada. Seus princípios são: - voluntarismo; - 

consensualidade; - pormenorização; - oralidade, com redução a escrita; - renúncia a recurso; - 

complementaridade (não substituição do processo penal tradicional); - confidencialidade. 

Dentre suas finalidades estão a paz jurídica; reparação do dano; conciliação ofensor-vítima; 

reintegração da vítima; e menor uso de pena privativa de liberdade. 

Através dos estudos apresentados, veem-se resultados da Justiça Restaurativa, tais 

quais: - inibe-se reincidência; - aumenta satisfação de ambas as partes no sistema penal; - 

vítimas têm menor medo de sofrer crime pelo autor e ser novamente vitimizada; - sociedade 

mais segura. 

Para Jesus, o sistema penal vigente é simplificador e inoperante, este sistema acredita 

que com punição somente haveria prevenção geral e especial, acreditando na lição pública, 

com exemplo eloquente e persuasivo. Neste papel, a vítima é colocada em segundo plano, já 

que o principal é a punição do delinquente, o que confere o direito de reparação à sociedade 

que exerce papel de defesa dos cidadãos
596

.  

Pode-se afirmar que não só a sanção, menos ainda a sanção penal, é a via exclusiva 

para conseguir adesão ou dissuasão. A dificuldade prática na adoção da diversificação e 

descriminalização decorre também da ordem política, nem sempre trilhando caminhos mais 

indicados, porém ao que se deve opor argumentação racional, mesmo através dos tribunais, 

para, através de interpretações do direito e restrições a legislações sobrecriminalizantes, 

iniciar um processo de integração do legislador à própria Constituição e defesa de direitos 
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fundamentais e pacificação social, fins últimos do Direito. 

Vemos da doutrina um esforço grande para buscar novas tendências e alternativas às 

punições, uma vez que admite sua falta de efetividade e, por vezes, utilidade, como nas 

palavras de Nogueira Neto, em que afirma ser a pena privativa de liberdade o instrumento que 

mais fracassou
597

.  

O discurso punitivo para ser efetivo deve levar à rápida resolução da controvérsia 

punitiva, o que dá mais confiabilidade na aplicação da sanção e aparente segurança. Pode-se 

verificar assim que, em que pese a discussão desse tema ser antiga, a sua atualidade é notória. 

Problemas antigos, muitas teses e livros escritos, porém poucos problemas resolvidos de fato. 

Deste modo, também propugnando por valores a serem considerados quando da 

inovação legislativa na propositura de novas punições, Carvalho
598

. Noutra síntese 

esclarecedora sobre o tema, entretanto menos pragmática, Falcón y Tella apelam para a 

dialética, como aqui vista de forma argumentada, e análise multifatorial da punição estatal
599

. 

Visualizando cenário próximo ao demonstrado aqui e na busca por soluções práticas, 

Santana propõe interessantes alternativas como uma ordem penal internacionalmente 

unificada e intervenção mínima do Direito Penal, com ênfase na liberdade
600

, para ela, além 
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da forma restaurativa, também na ação penal deve haver soluções consensuais e céleres
601

. 

Outra vertente apontada pela autora é a diversão. Ela admite necessidade de soluções menos 

custosas, concorda que há excesso de legislação penal e que estado criou mais delinquência 

do que pode evitar. 

De modo que, peça importante é a ponderação, não tratar o sancionado como inimigo 

nem como único a ser protegido, mas tratá-lo conforme uma ponderação que caso permita, 

sempre em conjunto com instrumentos que possibilitem a adequação da punição ou os meios 

de efetivá-la (na investigação ou processo) ao caso concreto. Aqui se pode seguramente 

exemplificar o caso da correta adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, pela 

ratificação ao Tratado de Roma, que traz como uma de suas penas a de prisão perpétua, como 

defensor da validade deste tratado no nosso ordenamento, Bahia
602

. 

Acrescente-se que o fator gradação na atuação punitiva estatal, quer seja em ramo 

penal ou considerando-se sanção lato senso, também influi sobremodo nas restrições e 

atingimento dos direitos fundamentais, como não poderia deixar de ser, ao tratar-se de forma 

de aplicação da proporcionalidade.  

Logo, as soluções para conflitos sociais como atos delituosos não devem ter 

acionamento no sentido “tudo ou nada” em relação ao sistema penal, ou estão dentro e seus 

autores vão sofrer graves consequências, ou estão fora e em nada o Estado atua.  

Medidas gradativas têm lugar de destaque na política criminal. Como exemplo disso, 

Santana: “A inserção dos graus de culpa e culpa temerária, no Direito Penal brasileiro, seria 

uma iniciativa louvável, não só do ponto de vista da dignidade penal – uma vez que busca 

tutelar bens jurídicos –, como, outrossim, do ponto de vista da carência de pena”
603

. No 
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mesmo sentido de proporcionalidade, só que se tratando de gradações de arsenal 

sancionatório, Rodrigues
604

. 

Por fim, como crítica geral ao Direito podemos afirmar que não há certezas no 

discurso jurídico. Não pode ser visto como discurso que leve a verdades, dado seu caráter 

argumentativo e não demonstrativo, apenas a coisas verossimilhantes, que parecem verdades. 

Não há controle total de argumentos e premissas, o acordo nem sempre é obtido com 

saturação do discurso, há limitação de partes, tempo, etc. Mesmo as leis e princípios estão 

sujeitos a embates e questionamentos. 

 O discurso jurídico é caso especial, que tem limites úteis a ele próprio, mas que 

podem ser questionados também, se apresentarem-se razões para isto. Por vezes, os limites se 

impõem de forma inexorável, fazendo-se afastar bastante das condições ideais do discurso 

prático, o que é necessário para chegar a um fim. Tanto que dois tribunais podem decidir o 

mesmo tema de modo diferente, a depender dos argumentos e modo de apresentação deles. 

Pressupõe-se uma única resposta correta apenas como parâmetro orientador. 

 Neste diapasão, mais uma vez o interessante caso da restauração através do consenso 

argumentado ultrapassa algumas limitações, neste caso do Direito como ciência social não 

empírica, para adentrar em forma de solução de conflito que não obedece limites tão rígidos 

quanto num processo penal em trânsito. Assim, podem-se alterar procedimentos para chegar 

mais próximo das condições ideais do discurso. Em que pese não haver respostas corretas a 

priori, há procedimentos a serem seguidos que otimizarão as soluções trazendo-as mais 

próximas do ideal, o que pensamos ser o caso da Justiça Restaurativa. 

Acertada também, a nosso ver, a ideia de que transformações no Estado levam a novas 

concepções no Direito, como a evolução do Estado até o Estado do bem-estar social e 

Democrático de Direito, no que ocorreram também evoluções na postura sancionadora, como 

a histórica evolução de punições do âmbito Penal para o Civil. 

Zaffaroni também afirma que retribuição não soluciona conflito, não leva em conta 

interesse da pessoa atingida, nem se repara prejuízo causado. De nada resolve aumento da 

repressão por cascata de leis punitivas, estimuladas por meios de comunicação de massa 
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somados à crescente incapacidade de dar soluções aos conflitos
605

. Há de se ter respostas reais 

aos problemas postos, e não negação desses problemas sob argumento que reconhecê-los 

implica riscos e perigos, o que o autor diz corresponder a atitude histérica por ignorar perigo 

e, com isso, supor que ele desapareça. 

Como respostas que desafiam deslegitimação a partir do plano político-criminal, ele 

traz intervenção mínima e abolicionismo. Crê que pode haver proposta de intervenção penal 

mínima sem pretensão teórica de longo alcance, de caráter pragmático
606

. Assim como Justiça 

Restaurativa, não tem pretensão de resolver todos os problemas do sistema penal, mas gerar 

legitimidade em suas pontualidades e topicidade. 

Roxin em tom de vanguarda afirma: “Profetizo um grande futuro para a reparação do 

dano no direito penal”
607

. Não se trata de reparação civil do dano como de costume no direito 

civil, mas reparação voluntária antes do processo penal principal que possa levar a suspensão 

da pena ou sua minoração. O que fornece a autor do fato estímulo para repação e à vítima uma 

compensação rápida e desburocratizada que em muitos casos seria inviabilizada. 

Quanto à integração do autor na sociedade, tal reparação é benéfica, pois o coloca em 

contato com vítima, repensa comportamento e dano causado, produzindo prestação 

construtiva, socialmente útil e justa, que pode contribuir com ressocialização, tendo utilidade 

preventivo-especial. 

É possível visualizar a prevenção geral bastante positiva, pois perturbação social só é 

eliminada quando dano é reparado e sociedade e lesado veem caso como resolvido. Segundo 

Roxin, investigações empíricas em diversos países concluíram que maior parte da população 

pensa que poderia haver reparação voluntária como forma de isentar de pena ou reduzí-la, 

para crimes de pequena e média lesividade
608

. Tal forma de reparação suprime intangibilidade 

civil e penal, utilizando de racionalidade para pensar direito como um todo, sem distinções 

disciplinares e sancionatórias estanques. 

Na visão desse doutrinador, as sanções orientadas pela vonluntariedade, seja trabalho 

comum ou reparação do dano, podem completar e, em parte, substituir a pena. “Em virtude de 

seus efeitos socialmente construtivos elas devem, na medida do possível, ser preferidas à pena 

privativa de liberdade”
 609

. 

Radicalizando sua posição, V. Batista crê que “como em Portugal, as elites brasileiras 
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incorporam pragmaticamente alguns aspectos da modernidade mas garantindo permanências 

do autoritarismo absolutista”
610

. E nisto coloca que elites dificultam pós-positivismo ao 

tentarem garantir privilégios e manter coisas como estão, no que conclui que “em tempos tão 

difíceis, de criminalização da pobreza e da política, não há como fugir ao desafio: ou a teoria 

criminológica serve ao povo brasileiro ou serve ao capital”
611

. 

A autora visualiza que a demanda por ferocidade penal e a seletividade da clientela do 

sitema penal são permanências históricas
612

, apesar de com o capitalismo industrial vai se 

esboçando outra conjuntura 

É, portanto, para fugir das observações de V. Batista que a Justiça Restaurativa e 

outras medidas diversificantes têm tanta importância, em conjunto com a argumentação 

jurídica e fundamentação e aplicação do direito de forma ética e adequada, dando a devida 

importância à Constituição e os direitos fundamentais, e aos valores, realidade e seus efeitos 

averiguados, para não transformar o Direito em mera alucinação e deixar os vetores reais de 

poder estatais e sociais manobrarem realidade como bem entenderem. 

À guisa de conclusão, traz-se relato de caso onde menor de idade, com 13 anos, acusa 

dois adolescentes maiores de idade de a estuprarem, o que leva os dois à prisão
613

. No entanto, 

a menor muitas vezes mentia para os pais, e esse foi um dos casos. Para a legislação brasileira 

há crime de estupro de vulnerável de todo modo, mesmo com aquiescência da pessoa menor 

de 14 anos, entretanto, na comunidade em que viviam menores de idade namoram, têm filhos 

e mantêm relações sexuais cedo. 

Tal caso é emblemático por implicar todos os envolvidos em alguma ofensa moral ou 

jurídica ao outro, além de demonstrar descompasso de legislação que imputa crime grave, 

com gravíssimas consequências inclusive carcerárias (a exemplo de comuns violações sexuais 

dos acusados de estupro), a indivíduo que pode saber da idade da(o) parceira(o) ou apenas não 

ter tido cuidado necessário com esta informação. 

A aplicação da Justiça Restaurativa no estudo de caso logrou até assegurar emprego de 

um dos réus, por conta da menor haver ido a seu local de trabalho desmentir a acusação que 

pesava sobre ele.  

Moura e Costa ainda comentam do prévio clima de belicosidade na comunidade que 
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todos eram parte com elevação de tom de discursos e ameaças entre familiares e amigos, o 

que poderia levar a mais infrações, mais graves do que as que ocorreram, iclusive para a 

suposta vítima, haja vista que o direito posto e aplicado gerava mais insatisfação social e 

aumento do conflito que efetivamente sua resolução, o que se deu por meio da Justiça 

Restaurativa
614

. 

Vê-se que, para uma política criminal, tal solução foi muito mais útil e efetiva. 

Todavia, quer-se aqui reforçar que a aplicação do Direito Penal em sua formalidade, 

legalidade processual estrita, e mesmo legalidade penal estrita, iriam violar os direitos 

fundamentais dos réus, e mesmo da vítima, que apesar de ter mentido, sofreria com as 

consequências de suas mentiras em sua casa e mesmo na sociedade no decorrer do processo 

penal e exposição do acontecido, sendo taxada de mentirosa, podendo ser agredida e 

respondendo nas disposições da legislação da criança e adolescente por mentir em juízo, já 

que não foi forçada ao ato sexual, e, por fim, não haveria arcado com sua responsabilidade. 

Para a aplicação do direito conforme fins e fundamentos do mesmo não importa única 

e exclusivamente que a política criminal, com suas disposições legais, seja incompleta ou 

deficiente, pois o judiciário não age somente quando há leis em sentido estrito, mas também 

na sua ausência e contrariando-as quando elas não estão de acordo com Constituição, que 

prevê normas maiores como direitos humanos e fundamentais. 

Formas alternativas de resolução de conflitos e mesmo não aplicação de pena privativa 

de liberdade em certos casos onde a proporcionalidade não requeira, como visto no caso 

estudado, onde se evitaram atuais e possíveis futuras violações de bens jurídicos dos 

envolvidos e comunidade, devem ser defendidas e aplicadas para defesa da sociedade de 

graves violações postas em andamento pelo sistema criminal vigente. 

De tal forma que se necessita de ativismo judicial, e se este for reprimido por 

instâncias formais hierarquicamente superiores, deve-se solicitar aplicação da Constituição e 

de tratados internacionais, seja a cortes internas quanto internacionais, informando e 

chamando sociedade para se posicionar em face das desigualdades penais dentro do Estado e 

da completa inversão de valores numa ditadura do sistema penal legalista e abusivo. 

Acreditamos que a prevenção negativa cumpre seu papel quando se tem maior certeza 

de punição, algo que não ocorre no Brasil, face aos problemas já apresentados, inclusive a 

baixa taxa de apurações e incriminações, frente às cifras negras, e ainda face ao baixo índice 
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de cumprimento de mandados de prisão, como visto por dados do CNJ. 

Por outro lado, a prevenção positiva é mais interessante pois leva a uma consciência 

cidadã e de coletividade, que deve ser amparada e estimulada pelo direito, e este deve mostrar 

que também está aberto à sociedade e se pauta nela, para não se descolar da realidade e se 

abster de representar racionalidade e anseios do povo, o que o torna demagógico e refratário à 

confiança e integração a ele. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para os efeitos aqui pretendidos passamos por questões relevantes em termos de 

sanção no Direito e seu uso como punição estatal, a forma da Justiça Restaurativa como 

adequada e incentivada por teorias do Direito que visam um consenso entre pessoas ou na 

sociedade, através de argumentação e discurso fundamentado, gerando legitimação de 

decisões e normas sociais. Tudo sem perder de vista os valores no Estado Constitucional 

Democrático de Direito e sua especial axiologia dos direitos humanos e proteção à sociedade. 

De sorte que, no campo da punição estatal e de medidas legitimadoras, necessário se 

fez a análise das consequências e da atual realidade posta pela atuação do sistema criminal em 

movimento, bem como de seu discurso no campo teórico e estatal, destacando-se as teorias da 

justiça e de legitimação do direito que aproximassem a teoria e prática sancionatória e penal a 

modelos mais consentâneos com os valores do nosso Estado, bem como consentidos e 

aprovados pela sociedade e partes, como é o caso da Justiça Restaurativa. 

Para tanto, foram utilizados argumentos e fatos produzidos por estudos sociais, 

criminológicos, de teoria do Direito, do Direito Penal e dos fins das penas, bem como análises 

dos problemas postos e das possíveis soluções ou minorações deles. Com o que damos por 

bem fundamentada a legitimidade e adequação do instrumento da Justiça Restaurativa, com 

especial atenção à forma com que irá ser posta no ordenamento e utilizada, de forma a não 

perder as características positivas vislumbradas por eventuais delineamentos distorcidos de 

suas funções, fundamentos e objetivos. 

O discurso jurídico no estabelecimento das punições e dos meios de efetivá-la deve 

corresponder ao que se pretende de fato alcançar de resultado com as escolhas feitas, e assim, 

pode-se ultrapassar mera legalidade e, mesmo na inexistência de norma que diversifique 

atuação penal, utilizar parâmetros da Justiça Restaurativa ou outros meios de diversificação 

penal quando mais adequados e indicados na análise do caso concreto. 

Nesse entendimento, ou bem o Estado deve mudar seus argumentos e posicionamento 

para revelar o que realmente ocasionam as escolhas feitas, e que seu discurso de garantidor de 

direitos fundamentais na verdade é apenas fachada aos moldes de legislação simbólica, o que 

não o exime da obrigação de cumprir os preceitos de direitos e garantias fundamentais, mas 

ao menos explicitam seu posicionamento, ou então, mais coerente, assume o ônus inicial de 

adaptar suas ações no âmbito punitivo a uma mudança de paradigma na busca de um 

alinhamento com o discurso de proteção aos direitos fundamentais e busca de real controle 

social das condutas mais nocivas ao convívio. 
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Assim, deve o Estado, através de discussões e busca de consenso, inovar no uso de 

aparato punitivo e instrumental que cumpra ou tenda a cumprir melhor o seu papel de controle 

social, sem os antigos métodos (porém ainda em uso) de aumento de legislações punitivas, 

recrudescimento das punições, discurso paradoxal quanto ao papel cumprido pela legislação e 

tantos outros explicitados. 

Isto representará quebra de paradigmas da hodierna utilização de sanções e meios de 

sua efetivação limitada a um discurso também paradoxal de garantia de direitos humanos, 

enquanto de fato, ao fim e ao cabo, termina por majorar o desrespeito aos direitos humanos, 

quer seja pelo Estado ou horizontalmente pelos cidadãos uns contra outros. 

Não se diz com isso que se deve abrir mão de sanções penais nem utilizar meios de 

barbárie, mas sim que novas sanções e novo instrumental, a exemplo da Justiça Restaurativa, 

além de imprescindível acompanhamento estatal e social, podem, com criatividade e respeito 

à pessoa, criar mecanismos de maior dissuasão a condutas perniciosas, além de buscar adesão 

à conduta mais ajustada ao convívio social, utilizando-se de meios que gerem maior 

satisfação, integração e pacificação sociais. 

Pelo exposto, nos casos indicados e adequados à sua aplicação, a Justiça Restaurativa 

(bem como outras medidas diversificadoras possíveis) deve se impor a ordenamento jurídico-

penal que afronte Constituição e direitos humanos e fundamentais com sua aplicação rigorosa. 
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