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RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre da aplicação da Teoria da Legislação Simbólica ao Direito 

Penal Brasileiro, analisando os pressupostos teóricos da Teoria dos Sistemas, desenvolvida 

por Niklas Luhmann, que fundamenta a Teoria da Constitucionalização Simbólica, trabalhada 

no Brasil, principalmente, por Marcelo Neves e por Orlando Villas Bôas Filho. A pesquisa, 

que se deu partir da constatação da ausência de efetividade da legislação penal, recorre-se da 

Teoria dos Sistemas para analisar tal fenômeno, de manerira a abordar os outros fatores 

influenciam no processo legiferante, em especial as pressões sociais, que cobram respostas 

estatais para as questões da criminalidade. Ademais, aborda-se sobre a questão do crime 

envolver o imaginário popular, tendo o medo como propulsor de ações que buscam uma 

sensação de segurança social. Ocorrendo assim o fenômeno da legislação simbólica, através 

do qual o legislador, buscando dar uma resposta social aos anseios da população emite uma lei, 

em geral, mais rigorosa, prevendo aumento de penas, endurecimento no cumprimento da 

condenação, tratamento diferenciado para determinados crimes, o que se torna inaplicável, 

pois não foram dispositivos criados para a realidade social a qual irão legislar. Portanto, há 

uma discrepância entre a lei e a realidade, e seriam profundas mudanças para que essas leis 

pudessem ser aplicadas da maneira como foram emitidas. Analisa-se também, de maneira 

breve, a influência que os meios de comunicação de massa exercem nesse processo, pois são a 

principal fonte de informação da população. Por fim, traz-se exemplos de legislação simbólica 

no Brasil, quais sejam a Lei de Crimes Hediondos e o Regime Disciplinar Diferenciado. 

 

 

Palavras-chave:  Legislação simbólica. Teoria dos Sistemas. Direito Penal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work deals with the application of the Theory of Symbolic Legislation to Criminal Law 

Brazilian analyzing the theoretical assumptions of systems theory developed by Niklas 

Luhmann which underlies the Theory of Symbolic Constitutionalisation crafted in Brazil 

mainly by Marcelo Neves and Orlando Villas Bôas Filho. The research, which took place 

from the observation of the lack of effectiveness of the criminal law , refers to the systems 

theory to analyze this phenomenon, manerira to address other factors influence the legislating 

process , in particular the social pressures that charge answers state to the issues of crime . 

Moreover , it approaches the issue of crime involving the popular imagination , with fear as 

propellant in actions seeking a sense of social security . Thus allowing the phenomenon of 

symbolic legislation , whereby the legislature , seeking to respond to the social concerns of 

the population emits a law , in general, more rigorous , providing increased penalties , 

hardening in compliance with sentencing differential treatment for certain crimes , which 

becomes inapplicable because no devices were created for social reality which will legislate. 

So there is a discrepancy between the law and reality , and be profound changes that these 

laws could be applied as they were issued . It also examines , briefly, the influence that mass 

media exert this process , as they are the main source of population information . Finally , 

brings up examples of symbolic legislation in Brazil , namely the Law on heinous crimes and 

Differentiated Disciplinary Regime . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa teve início com a constatação da aplicabilidade insatisfatória 

da legislação penal brasileira. Conforme a estimativa de Julio Jacob Waiselfisz, coordenador 

da pesquisa Mapas da Violência, divulgada pelo Ministério da Justiça, de cada 100 (cem) 

homicídios ocorridos no Brasil apenas 8 (oito) são devidametne apurados (autoria e 

materialidade do crime).
1
 Vale ressaltar que o homicídio é um crime material, que deixa um 

corpo, o que facilita as investigações. A partir desse índice tem-se ideia de que crimes formais 

e de mera conduta, como corrupção ativa e passiva, prevaricação, ou mesmo crimes materiais 

como furto, por exemplo, devem ter a taxa de impunidade ainda mais elevada. 

 Apesar do presente trabalho não se pretender a analisar dados estatísticos, é 

notório que é baixíssimo o percentual de delitos apurados pelo Estado e devidamente 

processados, em face do universo das infrações cometidas. Estudar as razões pelas quais isso 

acontece, de maneira a problematizar a situação, mostra-se importante, uma vez que é preciso 

conhecer as situações para que se possa lidar com elas. 

Partindo dessas premissas, a análise da realidade fática nos mostra que a 

legislação penal brasileira é muito farta, tratando-se de um ramo do Direito que tem um 

código, o qual contem, aproximadamente, 361 artigos, bem como conta com uma ampla 

legislação especial e com uma série de tipos previstos em leis esparsas, que não são 

classificadas como leis penais propriamente ditas. Insta mencionar também que há muitos 

dispositivos constitucionais na Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 sobre 

o tema. 

 No entanto, há um grave problema de aplicação dessa legislação, o que leva a 

uma falha estrutural do sistema. Essa não aplicabilidade, que gera o sentimento de 

impunidade da população, que é causado por inúmeros fatores de diversos âmbitos, dentre 

eles os problemas de desigualdades sociais e a precariedade do sistema carcerário. 

Porém, há um fator em particular que será alvo do estudo deste trabalho, qual seja 

a elaboração de leis que não tem condições de serem cumpridas, ou de não serem violadas no 

atual estágio social, então são leis que são elaboradas por razões diversas das que deveriam 

motivar um legislador. Niklas Luhmann expõe, em sua vasta obra, a chamada Teoria dos 

                                                 

 
1

 Cf GOMES, Luís Flávio. Homicícios: impunidade de 92%. Atualidades do Direito. Disponível em: 

http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2011/05/23/homicidios-impunidade-de-92/. Acessado em: 11 de novembro 

de 2013. 

http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2011/05/23/homicidios-impunidade-de-92/
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Sistemas, na qual trabalha conceitos como o acoplamento estrutural e alopoiese, conceitos 

estes usados por Marcelo Neves, em sua obra “Constitucionalização Simbólica” para explicar 

os motivos pelos quais a legislação simbólica existe e os seus efeitos sociais. Tais conceitos 

são trabalhados também por Orlando Villas Bôas Filho, em sua obra “ Teoria dos Sistemas e o 

Direito Brasileiro”. 

Ademais, Neves classifica os tipos de legislação simbólica em três, quais sejam: 

as que confirmam os valores sociais; aquelas que dilatam compromissos estatais para com a 

população para um futuro indefinido; e a que ele denomina de legislação-álibi, que terá maior 

destaque e será analisada de maneira mais minuciosa neste trabalho, pois é o tipo de 

legislação simbólica que normalmente é aplicada ao Direito Penal. 

Ao relacionar esta teoria estudada por Marcelo Neves com o Direito Penal, o que 

fora realizado apenas indiretamente em sua obra, analisa-se algumas leis específicas que são 

os exemplos mais clássicos de Legislação Penal Simbólica no ordenamento jurídico brasileiro, 

como Lei de Crimes Hediondos e o Regime Disciplinar Diferenciado instituído na Lei de 

Execuções Penais.   

Quanto à Villas Bôas Filho, a sua obra analisa os conceitos da Teoria dos Sistemas, 

de maneira clara e objetiva, relacionando-os com a realidade brasileira, uma vez que tais 

conceitos foram desenvolvidos num contexto muito diverso do Brasil. 

Este trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro, expoe-se os conceitos 

fundamentais para a compreensão da Teoria da Constitucionalização Simbólica, quais sejam 

os conceitos trabalhados na obra do sociólogo Niklas Luhmann que entendo apresentarem 

relevância para o presente estudo. Aborda-se os conceitos da Teoria do Sistemas, de 

Autopoiese e Alopoiese e como são aplicados ao Direito Brasileiro. 

No segundo capítulo, explana-se sobre a Legislação Simbólica e 

Constitucionalização Simbólica, teoria difundida no Brasil pelo jurista Marcelo Neves. Nesta 

oportunidade é trabalhado quais são os tipos de legislação simbólica, seus efeitos, seus 

sentidos e sua aplicação na realidade dos países periféricos, como é o caso do Brasil. 

O terceiro capítulo apresenta a relação da Teoria trazida nos capítulos anteriores 

com o Direito Penal, analisa questões sobre os motivos da elaboração de leis que não tem 

como ser cumpridas na realidade a qual regularão, bem como apresentar e analisar 

dispositivos legais que possivelmente se enquadram nessa situação de legislação simbólica, 

com seus respectivos contextos de elaboração, dentre eles a Lei de Crimes Hediondos, 

analisando a possibilidade da inserção do crime de corrupção nesse rol, o Regime Disciplinar 

Diferenciado da Lei de Execuções Penais. Neste capítulo analisa-se também a chamada 



3 

 

“descriminalização velada” de algumas condutas, como o porte de drogas para consumo 

próprio. 

Nesse sentido, a pesquisa se deu de modo a verificar a aplicabilidade da Teoria da 

Constitucionalização Simbólica ao Direito Penal, concluindo com o estudo, que até o presente 

momento a pesquisa está no sentido de que para que haja uma série de mudanças sociais 

estruturais para que as leis sejam aplicadas satisfatoriamente da maneira como foram 

elaboradas, o que contribui para a não aplicabilidade das mesmas. 

A finalidade do presente estudo é apresentar a discussão sobre o tema e fomentá-la, 

uma vez que se apresenta de grande relevância, uma vez que é notória a problematização da 

aplicação das leis penais, e se mostra necessário colocar o tema em pauta em busca de 

soluções. 
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA UMA ANÁLISE DA TEORIA DA 

CONSTITUICIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA 

 

Para a análise da Teoria da Constitucionalização Simbólica, e sua aplicação ao 

Direito Penal, mostra-se necessária uma breve exposição acerca de alguns conceitos usados 

por Marcelo Neves na obra “Constitucionalização Simbólica”, que se apresenta como um dos 

pilares teóricos do presente trabalho. Tais conceitos, muitos de autoria e aplicação do 

sociólogo Niklas Luhmann são complexos, não sendo o objetivo deste trabalho analisa-los de 

forma exaustiva ou conclusiva. 

2.1 Conceito de Símbolo 

 

Uma vez que a teoria a qual o presente trabalho busca analisar é denominada 

“Constitucionalização Simbólica” torna-se de grande importância a delimitação do conceito 

de símbolo usado para a explanação da mesma, do que significa essa palavra e de que maneira 

ela é utilizada na análise desta teoria.   

Símbolo pode ser definido como  um objeto físico a que se dá uma significação 

abstrata. No entanto, esta parca definição está muito distante de solucionar a controvérsia a 

respeito desse termo. Conforme Marcelo Neves, os termos “símbolo” e simbólico” se 

apresentam como alguns dos termos importantes para a tradição filosófica ocidental, portanto 

ele analisa os diversos significados dado a eles e precisa o sentido usado na usa obra. 

Apesar de ser muito interessante a análise feita pelo autor do papel do símbolo em 

diversos âmbitos, como na semiótica, na lógica, na psicanálise, tais análises não se mostram 

pertinentes para este trabalho, uma vez que é imprescindível apenas a delimitação conceitual 

que o autor faz, na qual ele especifica qual dessas abordagens ele pretende abordar em sua 

obra. 

Portanto, é pertinente a análise do conceito abordado por Neves, qual seja o 

conceito de símbolo na Sociologia, que é variável a depender do autor, trazendo como 

exemplo o conceito de símbolo na Teoria dos Sistemas, que será objeto de estudo deste 

trabalho, oportunidade na qual Neves delimita, em linhas gerais, a maneira como irá tratar o 
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termo “símbolo”. Em seguida da análise dentro dessa Teoria, é feita a delimitação 

propriamente dita 
2
 

Nesse processo de delimitação, ao tratar da Teoria dos Sistemas, o autor explana 

que o conceito de símbolo/simbólico deve propiciar uma unidade, mesmo em se tratando de 

situações diferentes, possibilitando assim uma comunicação mesmo em contextos altamente 

diversos e complexos. 

É exposta a ideia de Luhmann, que traz também conceitos de agir simbolicamente 

expressivo, que se contrapõe com a ideia de agir-instrumental. Estas definições são 

explanadas por Neves: 

O agir instrumental implica uma relação de meio-fim, de tal maneira que as 

necessidades nele envolvidas extraem seu sentido da realização dos fins em um 

momento posterior, sendo, em face disso, variáveis; o agir simbólico-expressivo 

satisfaz imediatamente as necessidades a que se dirige, de tal forma, “de tal forma 

que uma alteração do agir pressupõe uma alteração da necessidade”. Luhmann 

enfatiza que o modelo instrumental, ou seja, o agir orientado pela condição meio-fim, 

é apenas um dos aspectos da funcionalização dos sistemas sociais, que, portanto, 

para reduzirem a complexidade do seu ambiente, precisam articular variáveis 

simbólico-expressivas. No processo de redução da complexidade, os modelos 

finalístico-instrumentais somente “são empregados quando os problemas já 

ganharam estrutura mais específica, quando, pois, a complexidade já está absorvida”. 

A própria legitimação não é alcançada com base na escolha de meios adequados para 

a realização de um fim no futuro, mas sim através de um agit simbólico-expressivo, 

mediante o qual o procedimento ganha sentido para participantes e não-participantes, 

motivando-os no presente a integrarem-se no processo de redução da complexidade. 

Mas, é inegável, não se pode haver legitimação, caso as variáveis instrumentais 

percam o sentido, sendo a relação meio-fim constantemente bloqueada e 

hipertrofiando-se as variáveis simbólico-expressivas. Esse é um dos aspectos que vai 

possibilitar que no presente trabalho o termo “simbólico” seja usado de maneira 

distinta do uso que dele faz Luhmann.
3 

 

Percebe-se que o autor analisa o conceito de símbolo dentro da Teoria dos 

Sistemas e explana algumas das razões pelas quais este não se coaduna totalmente com o 

sentido dado por ele no seu trabalho, qual seja a impossibilidade, vislumbrada por ele, de 

haver uma legitimação no caso das variáveis instrumentais perderem o seu sentido, o que 

bloquearia a relação meio-fim das variáveis simbólico-expressivas. 

Ao dar continuidade à sua delimitação semântica, Neves, de maneira negativa, 

elimina as possibilidades de uso do termo que expôs em momento anterior da obra, estas, que 

não foram aqui apresentadas, em grande parte em razão da negação que o autor faz de seu uso, 

de maneira a eliminá-las e explicar o motivo pelo qual não fez uso delas. 

                                                 

 
2
 Cf NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p.19-26. 

Sobre os demais conceitos de símbolo, ver p.5-23. 
3
 Cf NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p.21 
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Neves afirma que a questão do termo símbolo/simbólico na expressão  “legislação 

simbólica” está intimamente ligada à distinção entre as variáveis instrumentais, expressivas e 

simbólicas. Nas funções instrumentais haveria uma tentativa de alcançar resultados mediante 

ação especificamente ordenada o atingir, enquanto que na função expressiva há uma espécie 

de atrapalhação entre o agir e os resultados obtidos por essa ação. Já na função simbólica, não 

há uma conexão direta entre significante e significado, adquirindo o agir simbólico um 

sentido sem precisão.
4
   

O autor esclarece que essa distinção feita por ele é puramente teórica, uma vez 

que na prática os sistemas sociais apresentam essas três variáveis, havendo uma 

predominância da função simbólica no caso da legislação simbólica. No caso do Direito, há 

uma predominância da simbologia nas situações em que o legislador privilegia pelo que a 

norma representa socialmente em detrimento da sua função jurídico-normativa, que deveria 

ser a prioridade da atividade legiferante. 

É nesse contexto que Marcelo Neves explana o sentido do termo 

símbolo/simbólico usado por ele na sua obra, trata-se das variáveis envolvidas no processo de 

concretização da linguagem, quais sejam: instrumental, expressiva e simbólica, e como elas 

são utilizadas ferramentalmente para o processo de efetivação das ações e seus resultados, o 

que interfere na nomenclatura que se dá a isto. 

 

2.2 Teoria dos Sistemas 

 

Uma vez delimitado o conceito de símbolo na obra de Neves, resta necessário 

avançar nas exposições essenciais para esta pesquisa e fazer uma breve explanação acerca da 

Teoria dos Sistemas, desenvolvida pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann, que foi usada 

como um dos principais embasamentos teóricos do jurista Marcelo Neves. 

Inicialmente, é importante salientar que qualquer aplicação desta Teoria à 

realidade brasileira deve ser devidamente mediada, assim é o pensamento de autores como 

Marcelo Neves e Orlando Villas Bôas Filho
5
, que entendem que o conjunto fático social no 

qual fora elaborada é muito diverso do brasileiro. Portanto, devem ser feitas as devidas 

ponderações e ajustes antes de uma aplicação literal. 

                                                 

 
4
 Cf NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p.22-23. 

5 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. XXV Introdução. 
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Conforme Orlando Villas Bôas Filho, Marcelo Neves apoia-se, essencialmente, no 

modelo sistêmico proposto por Niklas Luhmann, definindo a “Constituição” como um 

mecanismo que permite a autonomia operacional do direito na sociedade moderna e como 

“acoplamento estrutural” entre os sistemas político e jurídico.
6
 

A chamada Teoria dos Sistemas caracteriza-se como um conjunto de postulados 

revolucionários, no âmbito sociológico, que propõe uma mudança de paradigma para que 

possa ser aplicável às sociedades modernas, uma vez que no estado da arte da sociologia no 

momento em que Luhmann ainda utilizava-se conceitos e teorias que foram criados num 

contexto muito anterior, e extremamente diverso e com o objetivo de analisar sociedades 

muito menos complexas do que as contemporâneas. Luhmann, em sua obra, nega a 

possibilidade do uso contínuo de conceitos da tradição europeia que não mais se aplicam na 

contemporaneidade. 
7
 

Villas Bôas Filho afirma que Luhmann opõe-se à tradição humanista e propõe 

conceber o ser humano e sistemas sociais como ambientes um do outro, mudando assim o 

paradigma anterior e propondo uma analise da sociedade a partir do referencial analítico da 

teoria dos sistemas.
8
 

Para a melhor compreensão do contexto no qual Luhmann desenvolveu a sua 

Teoria, resta necessário fazer um breve histórico de como se deu a consolidação dos 

postulados principais que embasavam o pensamento sociológico, os quais são alvos de 

críticas por parte dele, o que será tratado no tópico posterior. 

 

2.2.1Conceito de Sistema 

 

Apresentar um conceito de sistema é um desafio que apresenta significativo grau 

de complexidade, em razão da dificuldade de alguns conceitos envolvidos para este processo. 

Portanto, pretende-se neste trabalho, apresentar em linhas gerais, o que seria “sistema” na 

obra de Luhmann. 

                                                 

 
6
 Cf VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. A constitucionalização simbólica de Marcelo Neves. Revista Prisma 

Jurídico, núm 6, 2007, pp. 381-384.Universidade Nove de Julho. Brasil. Disponível em: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93400624. Os conceito de “acoplamento estrutural será trabalhado no 

tópico 1.2.6 deste trabalho. 

7 Cf  LUHMANN, Niklas. Complejidad y modernidade: de la unidade a la diferencia. Tradução de Josetxo 

Beriain y José María García Blanco. Madrid, Editora Trotta, 1998. p.51-67. 
8
 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 3-5. 
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Um sistema pode ser definido como um espaço interno organizado composto por 

elementos previamente selecionados, os quais existem dentro de um universo infinito de ações 

e atividades, processo estimulado pela complexidade social. 

Os sistemas são classificados, basicamente em três tipos, quais sejam: sociais, 

psíquicos e biológicos, tendo como características basilares a auto-observação, a circularidade 

e a autopoiese.
9
 

Como o sistema é conceituado como um espaço interno, é necessário, para a sua 

formação, que seja estabelecida uma linha de separação deste com o ambiente que o cerca, ao 

realizar esse processo, o sistema passa a realizar uma releitura das informações e influências 

vindas a ele. Essa fronteira é definida a partir da instauração de um médium, que pode ser 

definido como um meio de comunicação simbolicamente generalizado, e é por meio dele que 

o sistema se organiza. São exemplos de médiuns os chamados valores, como amor, verdade, 

poder/lei, crença religiosa, etc.
10

 

A principal característica do sistema, como se pode apreender do que foi 

explanado até este momento, é o seu fechamento operacional, também denominado por 

Luhmann como encerramento operativo, conceito este oriundo da Biologia, criado pelos 

biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela, que se consubstancia em fechamento 

realizado através da chamada autopoiese, diferenciando-se assim do meio no qual está 

inserido. Portanto o sistema é uma unidade fechada, estabelecida através da diferença. 

Esta diferenciação de elementos internos e a sua manutenção é uma das condições 

de vida do sistema, pois na medida em que não mais se diferencia, passa a fazer parte do meio, 

não existindo mais enquanto sistema, por isso também é uma característica relevante, pois ela 

possibilita a sua existência. 

No entanto, qualquer sistema necessariamente está inserido em um meio, pois não 

existe de maneira isolada, portanto deve haver interações com este meio, o que ocorre através 

das chamadas irritações ou perturbações, processo pelo meio do qual chega até o sistema 

informações do meio externo, e a partir daí há uma seleção interna, pelo meio da qual o 

                                                 

 
9 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011,p 74-79. 
 
10  Cf NEVES, Romulo Figueira. Acoplamento estrutural, fechamento operacional e processos 

sobrecomunicativos na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 

17-19. 
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sistema realiza um processo de filtragem daquilo que chega até ele. Assim, o sistema gera um 

sentido daquilo que lhe foi trazido, criando uma nova condição dentro de si. 

No caso dos sistemas psíquicos, o seu elemento básico é o pensamento, enquanto 

que nos sistemas sociais este elemento é a comunicação, que conforme Luhmann, ocorre em 

três etapas: a informação, a participação e a compreensão. A primeira compreende qualquer 

estímulo externo, a segunda consiste numa notificação do sistema da existência da informação 

selecionada; e a terceira consiste na percepção da diferença entre informações e enunciado. 
11

 

Nesse processo de comunicação, há os chamados meio de comunicações 

simbolicamente generalizados, que consistem promovem uma certa estabilidade no sistema, 

podendo ser definidos como conexões efêmeras, pressupondo um histórico de premissas 

definidas, diferentes do ambiente, possibilitando assim um processo comunicativo posterior.
12

 

Para apresentar uma visão geral do “sistema” resta necessário também expor a 

chamada contingência, que é uma das características básicas do sistema, havendo 

possibilidades de escolhas, dentre as quais o sistema seguirá seus caminhos, não havendo 

espaço para definições a priori. Em razão dessa contingência, há a possibilidade das 

experiências serem diferentes do esperado. Portanto, não há a definição de estruturas fixas 

dentro de um sistema, e o modo de escolha dos elementos é contingente. 

No entanto, apesar das incertezas dentro de um sistema, há uma expectativa de 

comportamento de elemento com relação ao outro e vice-versa, num processo denominado 

por Luhmann de dupla contingência, o qual se compõe não apenas nas expectativas do 

comportamento do outro, mas também do controle das expectativas que outro tem.
13

 

Para o controle de uma complexão de interações sociais não é apenas necessário que 

cada um experimente, mas também que cada um possa ter uma expectativa sobre a 

expectativa que o outro tem dele. Sob as condições de dupla contingência, portanto, 

todo experimentar e todo agir social possui uma dupla contingência: uma ao nível 

das expectativas imediatas de comportamento, na satisfação ou no desapontamento 

daquilo que se espera do outro; a outra em termos de avaliação do significado do 

comportamento em relação à expectativa do outro. Na área de integração entre esses 

                                                 

 
11

 Cf NEVES, Romulo Figueira. Acoplamento estrutural, fechamento operacional e processos 

sobrecomunicativos na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 

24-28. 
12  Cf NEVES, Romulo Figueira. Acoplamento estrutural, fechamento operacional e processos 

sobrecomunicativos na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 

29-33. 
13 Cf LUHMANN, Niklas Sociologia do Direito I, Tradução Gustavo Bayer. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 

1986, p.45-53. 
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dois planos é que se deve ser localizada a função do normativo-e assim também do 

direito.
14 

 

O fenômeno da dupla contingência ocorre não apenas dentro de elementos de um 

mesmo sistema, mas com relação a relações interativas entre sistemas, as quais são 

possibilitadas por meio do acoplamento estrutural, conceito melhor trabalhado em momento 

posterior deste trabalho. 

Para a análise de um sistema é necessário que exista um observador, que pode ser 

externo, ou pode ser feita de algum elemento interno do sistema, compondo assim uma auto-

observação. Estes processos são fundamentais, pois sem eles não é possível que se diferencie 

os elementos dos sistemas do exterior. 

Conexo à questão da observação, está os conceitos de racionalidade e de sentido. 

Nesse caso, Luhmann usa a palavra racionalidade para referir-se à capacidade do sistema de 

se auto-observar e diferenciar-se do meio, enquanto que o sentido é a condição de dar 

significado às informações observadas, analisando-as através dos seguintes critérios: material, 

temporal e social.
15

 

Feita essa breve explanação a respeito do que seria “sistema” na Teoria de 

Luhmann, passa-se a fazer um breve apanhado na maneira como ela foi desenvolvida, quais 

postulados pretende refutar e quais são seus principais conceitos necessários para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.2.2Postulados sociológicos criticados por Luhmann 

 

 

Em uma das suas obras inicias, Luhmann afirma que a sociedade contemporânea 

deixou como legado o postulado segundo o qual “A sociedade era vista como associação de 

homens concretos, muitas vezes explicitamente chamado de corpo social.”
16

 

Essa concepção humanista ainda tinha como embasamento teórico os clássicos da 

Sociologia, os quais fundamentavam-se em premissas elaboradas ao tempo em que 

elaboraram suas ideias. 

                                                 

 
14

 Cf LUHMANN, Niklas Sociologia do Direito I, Tradução Gustavo Bayer. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 

1986, p.47-48. 
15  Cf NEVES, Romulo Figueira. Acoplamento estrutural, fechamento operacional e processos 

sobrecomunicativos na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. 2005. Dissertação (Mestrado em 

Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 

43-46. 
16

 Cf LUHMANN, Niklas Sociologia do Direito I, Tradução Gustavo Bayer. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 

1986, p.169. 
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A sociologia se encontra em crise de caráter teórico. Tanto na literatura especializada, 

como nas reuniões convocadas sob essa disciplina, a referência fundamental se volta 

para os seus clássicos: Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel, Dukheim. A 

impressão que resulta daí é a de que toda a teoria conceitual da sociologia esgotou-

se com esses nomes. Evidentemente, com eles, disponibilizam-se algumas teorias de 

médio alcance (middle range), principalmente no campo da pesquisa empírica, mas 

não existe uma descrição teórica coerente sobre a situação dos problemas da 

sociedade contemporânea. Isso é válido, entre muitas outras coisas, para a descrição 

dos problemas ecológicos, para entender o incremento do individualismo e a 

crescente necessidade dos tratamentos psicológicos-terapêuticos.
17 

 

Na mesma obra supramencionada, o sociólogo faz a distinção entre diferenciações 

segmentária a funcional. Na primeira, há a análise de sociedades pouco diferenciadas, 

chamadas arcaicas, nos quais os papeis sociais são bem delimitados. Enquanto que nas 

sociedades industriais há um aumento no grau de especialização de tarefa, o que gera uma 

pressão para a análise de uma sociedade funcional, na qual os indivíduos são, de certa maneira, 

classificados de acordo com a função que exercem.
18

 Daí a necessidade de mudanças de 

paradigmas. 

Nas décadas de 1940 e 1950 foram desenvolvidos dois postulados teóricos 

relevantes: o funcionalismo estrutural e o desenvolvimento sobre o sistema da ação, por 

Talcott Parsons, estudioso cujo pensamento é difícil de ser enquadrado, em razão das suas 

peculiaridades. 

Talcott Parsons, no livro Social System (1951), tentou encontrar uma resposta que 

definisse a sociologia: a pesquisa sociológica  deve contar com um marco de 

referência claramente determinado. Na sociologia, não é possível uma teoria global, 

ao estilo de Newton, que considere todas as variáveis com todas as suas 

interdependências. No âmbito sociológico, segundo Parsons, não existe um objeto 

equivalente nem ao das ciências naturais, nem ao das disciplinas estatísticas. Parsons 

qualificou o funcionalismo estrutural como a segunda melhor teoria (depois da de 

Newton) já que tomava como ponto de partida a existência de fato de determinadas 

estruturas nos sistemas sociais, a partir das quais seria possível perguntar quais as 

funções necessárias para a sua preservação e manutenção.
19 

 

Luhmann afirma que os principais estudos desenvolvidos necessários para 

entender a Sociologia moderna foram realizados em outros âmbitos de estudo, sendo 

necessário que seja feita a sua aplicação.
20

 Daí a aplicação de conceitos da Biologia, 

                                                 

 
17 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.35. 
18

 Cf LUHMANN, Niklas Sociologia do Direito I, Tradução Gustavo Bayer. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 

1986, p.177- 
19  Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.36-37. 
20 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes,2011,p.36. 
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desenvolvidos pelos estudiosos Humberto Maturana e Francisco Varela, que desenvolveram 

um trabalho com o propósito de entender a organização dos organismos vivos. 

Uma vez expostos, em linhas gerais, os principais postulados teóricos da Sociologia, os quais 

Luhmann busca de certa forma refutar, passa-se à exposição das principais críticas realizadas 

por ele, as quais mostram-se como essenciais para a apresentação da Teoria dos Sistemas. 

 

2.2.3Crítica à “Teoria da Ação” 

 

A partir de uma crítica ferrenha das propostas que ele denomina de “teoria da 

ação”, o sociólogo alemão afirma que há um problema nos postulados desta teoria, pois 

pressupõe uma relação simbiótica entre o homem e a sociedade. Essa relação partiria da 

premissa de que o homem é a célula básica da sociedade 

 

Em certo sentido, como se observou anteriormente, a “teoria da ação” pode ser 

considerada uma espécie de representante de várias propostas teóricas no âmbito da 

sociologia que apenas ostentariam diferenças epidérmicas, uma vez que, articulando-

se ao redor do conceito de ação, estariam fundadas sobre os mesmos pressupostos 

Por outro lado, é justamente a partir da crítica à “teoria da ação” que Luhmann 

procura afirmar sua teoria dos sistemas, que implica a substituição do conceito de 

ação, enquanto elemento fundamental da sociedade, pelo conceito de 

comunicação.
21 

 

Luhmann estabelece uma comparação entre as alternativas de construção teórica 

que caracterizam a “teoria da ação”, empós, analisa o conceito de elemento ( o qual define 

como uma unidade operacional composta por elementos do próprio sistema no qual funciona 

como elemento), trazendo para a sua obra o conceito de autopoiese.
22

 

Assim, o sociólogo traz ao lume o importante questionamento a respeito da 

possibilidade, ou não, da ação ser considerada como um elemento constituinte de um sistema 

social ao mesmo tempo que produz esse sistema social. Essa questão surge no momento em 

que analisa o conceito de elemento o introduz na sua teoria o conceito de autopoiese, que será 

melhor explanado mais adiante. 

Nesse contexto, Villas Bôas  Filho explica que Luhmann analisa a questão da 

temporalidade e defende a ideia de que, uma vez fundamentando-se na “teoria da ação” os 

                                                 

 
21 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 16. 
22 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 17. 
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sistemas seriam todos passageiros, pois qualquer ação é temporária, exaurindo-se na medida 

em que sua execução tem fim. 

 

Para responder a essa indagação, Luhmann lança mão da teoria dos sistemas 

autopoiéticos, para a qual o sistema deve produzir os elementos que o constituem a 

partir dos próprios elementos que o compõem, pois essa é a condição de auto-

referencialidade que permite que se sintetizem e se utilizem os elementos enquanto 

unidade. Isso porque, conforme ressalta Luhmann, a possibilidade de uma unidade 

garantir sua aplicação, reprodução e capacidade de conexão implica que seja uma 

unidade construída de forma auto-referente.
23 

 

Portanto, Luhmann traz ao campo científico a ideia de que a unidade de um 

sistema só é possível caso haja a constituição de uma situação na qual o elemento que forma o 

sistema tenha unidade consigo mesmo e diferença em relação a si mesmo, o que, segundo ele, 

não seria possível no âmbito na chamada “Teoria da ação”, nem na sua forma mais evoluída, 

que seria a chamada “Teoria da ação comunicativa”, senão vejamos. 

Os defensores das teoria que Luhmann busca refutar, incluindo Marx Weber e 

Talcott Parson, colocam a ação como um conjunto de ações dirigidas a uma determinada 

finalidade, portando, a ação racional, de acordo com esse pensamento, seria aquela que está 

direcionada para a consecução dos fins a serem alcançados.   

No tocante à Talcott Parson, defensor do funcionalismo estrutural, cuja definição 

encontra-se no tópico anterior, Luhmann entende que sua teoria encontra uma séria limitação, 

qual seja o fato de não se poder questionar a função da própria estrutura, bem como a 

dificuldade que esse desenvolvimento teórico tem de integrar fenômenos de desvio, como a 

criminalidade e condutas desviantes, uma vez que parte do pressuposto que as ações são 

ideais. Ademais, há a questão do problema da história, pois não há uma delimitação precisa de 

qual espaço temporal seria necessário para o início de um novo sistema.
24

 

Por fim, em sua obra, Luhmann afirma peremptoriamente que a teoria do 

funcionalismo estrutural foi rechaçado. 

 

Pelas debilidades manifestas nos princípios teóricos, e pelo fato de o aparato teórico 

que acompanhava o conceito de sistema ter se convertido, frequentemente, em um 

instrumento de racionalização e reforço das estruturas de poder, o funcionalismo 

estrutural foi logo rechaçado. Temia-se que com tais pressupostos teóricos não se 

chegasse a uma crítica radical da sociedade contemporanêa. No entanto, essa 

                                                 

 
23 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 18. 
24 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.37-40. 



14 

 

rejeição obedeceu mais a impulsos ideológicos, do que a verdadeiras abordagens 

teóricas.
25 

 

Dando continuidade à crítica luhmanniana, alvo central desse tópico, o sociólogo 

afirma que embora o esquema da “Teoria da ação” de fim/meio aparentemente aumente a 

capacidade de interconexão entre os elementos, ela não resolve a questão das inter-relações 

sociais quando é preciso relacional alter e ego, por se tratarem de sistemas fechados e opacos 

reciprocamente, colocados em um contexto de dupla contingência. 

Luhmann pretende que sua teoria dos sistemas incorpore a incomunicabilidade e a 

insiceridade, emancipando-se da remissão a princípios, ao discurso ou aos a priori sociais e 

suas respectivas razões. 

 

No caso específico da Teoria dos Sistemas sociais, que são por definição sistemas 

comunicativos, a reprodução sistêmica somente se daria a partir da própria 

comunicação que, para assegurar sua capacidade de conexão, exige uma contínua 

redução da ação. Nesse contexto, em que reprodução dos sistemas sociais se dá a 

partir da comunicação, considerar o homem em sentido geral, como referente, 

apontando seus interesses generalizáveis, nada mais é do que um artifício da 

comunicação, com a qual nenhum homem poderia identificar-se. Os homens 

enquanto sistemas psíquicos auto-referenciais e fechados continuaram igualmente 

opacos perante si mesmos e os demais, numa situação de dupla contingência. 
26 

 

Luhmann considera, portanto, os homens como sistemas psíquicos, os quais estão 

submetidos às características de todos os sistemas, como o fechamento operacional, auto-

referência, portanto quebrando o paradigma de considerar situações a priori,ou numa 

linguagem mais simples, perfeitas, desconsiderando que os seres humanos são detentores de 

uma série de complexidades que dificultam o seu enquadramento nos estudos sociológicos.  

 

2.2.4Da “Teoria da Ação” à Teoria da Comunicação 

 

Orlando Villas Bôas usa esse título em sua obra para explanar como se deu o 

processo de construção do pensamento de Luhmann a partir da crítica à “Teoria da Ação” ao 

passo que construiu a chamada Teoria dos Sistemas, de modo a concluir, de certa maneira, a 

evolução deste pensamento. 

                                                 

 
25 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.39-40. 
26

 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 25-26 
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Conforme Villas Bôas, Luhmann entende que há dois sistemas distintos auto-

referenciais, quais sejam: os sistemas psíquicos e os sociais, ambos realizando processos de 

redução da complexidade de um ambiente. Nesse contexto, o ser humano vive no ambiente 

social, local onde encontra na comunicação o elemento para a sua auto-reprodução. 

Esse conceito de comunicação é entendido como a síntese de três elementos: 

mensagem, informação e compreensão, que se manejados de maneira satisfatória possibilitam 

a interação de dois seres humanos (entendidos como dois sistemas psíquicos), o que 

possibilitaria tanto o consenso quanto o dissenso. Há uma mudança com relação à “Teoria da 

Ação”, pois nesta há uma ideia habermesiana de que a ação comunicativa, pautada na 

interação intersubjetiva, prioriza o consenso em detrimento do dissenso. Luhmann entende 

que a intersubjetividade reparte o consenso e o dissenso, no entanto afirma que não há 

nenhum apoio plausível para considerar o consenso melhor.
27

  No entanto, caso não haja um 

mínimo de consenso a comunicação, por decorrência, o sistema social são impossíveis, por 

isso que a comunicação deve ser criada no sentido propiciar consensos, sendo assim os meios 

de comunicação simbolicamente generalizados podem ser entendidos como “instrumentos de 

pressão para a criação de situações que privilegiem o consenso.”
28

 

Luhmman coloca que a compreensão é apenas uma condição para que a 

comunicação possa seguir adiante, não sendo necessária uma aceitação da mensagem pelo 

receptor, conforme ressaltou-se o que se busca é criar uma situação que possibilite o consenso 

e o propicie, mas não há um condicionamento para que o mesmo ocorra, e caso ele não seja 

alcançado, essa situação, por si só, não inviabiliza o processo comunicativo. 

Em razão da insuficiência, conforme Luhmann, no esclarecimento do conceito de 

intersubjetividade, ele se torna inadequado para fundamentar uma teoria sociológica, o que o 

levou a propor a substituição do conceito de intersubjetividade pelo conceito de 

comunicação.
29

  Essa comunicação, da maneira como fora descrita anteriormente deve estar 

abrangida pelo sistema social, de modo a não existir comunicação fora da sociedade. 

Luhmann ressalta que a comunicação no modo como ele a concebe é um evento 

improvável pelos seguintes motivos: a de que compreenda o que pretende alter; a 

comunicação atinja um maior número de pessoas do que aquelas presentes no momento da 

                                                 

 
27 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 33-36. 
28

 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 43. 
29

 Cf  LUHMANN, Niklas. Complejidad y modernidade: de la unidade a la diferencia. Tradução de Josetxo 

Beriain y José María García Blanco. Madrid, Editora Trotta, 1998. p.33-50. 
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emissão da informação e a ausência de garantias que mesmo o receptor aceitando a 

informação ele a use como premissa para basilar o seu comportamento. Como soluções para 

essas situações, Luhmann propõe o uso de meios como: a linguagem, os meios de difusão e os 

meios de comunicação simbolicamente generalizados.
30

 

É diante desse contexto, que Luhmann desenvolve a chamada Teoria dos Sistemas, 

a qual é utilizada por Marcelo Neves como parâmetro de análise social. Nos próximos tópicos 

pretende-se analisar alguns dos principais conceitos luhminnianos usados por Neves. 

 

2.2.5Autopoise 

 

O termo “Poieses” é de origem grega e significa produção, autopoise pode ser 

definida como autoprodução, ou seja, um organismo autopoiético é aquele que produz a si 

mesmo, sendo ao mesmo tempo produtor e produto, numa relação simbiótica no qual se é 

sujeito e objeto simultaneamente, consubstanciando-se em um sistema fechado de processos 

nos quais as moléculas produzidas interagem aquelas que foram suas produtoras, sendo assim 

um ser vivo está sempre se autoproduzindo e interagindo como o meio que vive, o que é 

determinado pela sua estrutura e não por fatores externos, como na “teoria da ação”. 

Uma das mudanças paradigmáticas promovidas por Luhmann foi mudar o 

referencial sociológico de sistema aberto/fechado para a aplicação do conceito de autopoiese, 

que fora desenvolvido pelo biólogo Humberto Maturana e  o filósofo  e biólogo Francisco 

Varella, tendo difundido o termo na década de 80. No entanto, eles o aplicaram apenas aos 

organismos vivos, enquanto que o sociólogo o utilizou de modo mais abrangente, ampliando-

o a todos os sistemas, que para Luhmann consubstanciam-se em psíquico e social.
31

 Portanto, 

assim como o termo “acoplamento estrutural”, a autopoiese foi desenvolvida no âmbito da 

Biologia e aplicada às ciências sociais, nas décadas de 60 e 70. 

 

Por volta de 1968 ele compreendeu que os fenômenos associados à percepção só 

podiam ser entendidos se se concebesse a operar o sistema nervoso como uma rede 

circular fechada de correlações internas, e simultaneamente compreendeu que a 

organização do ser vivo explicava a si mesma ao ser vista como um operar circular  

                                                 

 
30

 Cf  VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos Sistemas e o Direito Brasileiro.  São Paulo, Editora Saraiva, 

2009, p. 43-45. 
31

 Cf  MATHIS, Armin. A sociedade na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. 2008. Disponível em 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/luhmann_05.pdf. 



17 

 

fechado de produção de componentes que os gerava (teoria que ele posteriormente 

chamou de autopoiese) . 
32 

 

Luhmann afirma que na definição de Maturana, autopoiese quer dizer um sistema 

que só é capaz de produzir operações na rede das suas próprias operações, esta rede sendo 

produzida por essas operações, sendo assim um sistema produz a ele mesmo, além das suas 

estruturas.
33

 

“Um sistema autopoiético produz as operações necessárias para produzir mais 

operações, servindo-se da rede de suas próprias operações”
34

 Para que isso ocorra é necessário 

ter mente que não se pode traze operações externas do meio a qual o sistema está inserido, 

para que esse conceito seja válido. 

Uma vez conceituado a autopoiese, é interessante atentar para as duas observações 

relativas a este termo feitas por Luhmann, quais sejam: ou um sistema é autopoiético ou não é, 

não cabendo graduação nesse sentido; a segunda é que a dependência de um sistema é uma 

forma de observar como o meio produz efeito nesse dado sistema, no entanto esse 

relacionamento cabe ao indivíduo que observa.
35

 

 

2.2.6Acoplamento estrutural 

 

Acoplamento estrutural, assim como o conceito de “autopoiese” também fora 

definido no âmbito da Biologia e aplicado por Luhmann. Em linhas gerais, pode-se dizer que 

acoplamento estrutural é o modo como o sistema se relaciona com o meio, com elementos de 

seu ambiente ou com outros sistemas. 

No caso de um acoplamento estrutural, um sistema aparece no outro como uma 

ferramenta para a realização de suas operações, originando um resultado novo, que não estava 

presente do original que ajudou a gerá-lo, não sendo necessário também que compreenda a 

maneira como foi construída cognitivamente a complexidade do outro sistema. Como 

exemplo disso, é a utilização de mecanismos eletrônicos por sistemas psíquicos, podendo ser 

                                                 

 
32

 Cf  MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento: as bases biológicas do 

entendimento humano,Tradução Jonas Pereira dos Santos ,Editora Psy II, 1995,p.39. O “ele” a quem o texto se 

refere é o biólogo Humberto Maturana. 
33  Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.119-120. 
34 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.120. 
35 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.119-127. 
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usado como paradigma uma pessoa que usa uma calculadora, não necessitando saber quais 

processos o aparelho utiliza para gerar os resultados para que a sua operação seja bem 

sucedida.
36

 

É imprescindível perceber a importância do acoplamento estrutural na Teoria dos 

Sistemas, uma vez que ele possibilita que haja o estímulo em determinado sistema, através do 

que Luhmann chama de irritações/perturbações, essas irritações recíprocas propicia processos 

evolutivos. 

Conforme Luhmann, essas irritações e estímulos provocarão reações ao sistema, 

que gerará processos seletivos, só havendo reação por parte do sistema nos casos em que ele 

pode processar aquela informação que recebe e transformá-la numa estrutura. Portanto, o 

processo que proporciona a construção de uma estrutura interna é de autoirritação, sendo uma 

construção do próprio sistema, apenas estimulada por fatores externos a ele.
37

 

 

2.3 Alopoiese e a interferência de outros subsistemas no Direito 

 

Conforme fora visto, é o fechamento operacional que proporciona ao sistema a 

capacidade de evolução, pois é o que permite que  ele funcione de forma autônoma e escolha 

as suas operações com base nas informações que recebe, as quais devem passar por processos 

seletivos. Os sistemas operam no sentido de manter a sua sobrevivência e autonomia por meio 

de constante diferenciações com o ambiente e mantendo a  a distinção de seus processos 

comunicativos e de seus códigos internos, outra maneira de realizar esse processo é  por 

meios de comunicação simbolicamente considerados.
38

 

No caso da ocorrência da alopoiese estes processos estariam comprometidos, pois 

ela seria exatamente o oposto do conceito de autopoise. A palavra alopoiese pode ser 

decomposta da seguinte maneira: állos (“outro”, “diferente”), poíeses (“produção”), logo o 

                                                 

 
36  Cf NEVES, Romulo Figueira. Acoplamento estrutural, fechamento operacional e processos 

sobrecomunicativos na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. 2005. Dissertação (Mestrado em 
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2013-09-10. 
37 Cf  LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas, Tradução Ana Cristina Arantes. Petrópolis, RJ, 

Editora Vozes, 2011, p.128-132. 
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nome pode ser definido como aquilo que é produzido fora, por elementos trazidos pelo mundo 

exterior, o que seria exatamente o contrário de autopoiese.   

Marcelo Neves aplica o termo fazendo referência à ausência de autonomia 

operacional do Direito positivo estatal, o que se dá em razão da influência de outros códigos 

de comunicação, em especial o econômico. 
39

    

Conforme Neves: “A alopoiese afeta a auto-referência de base (elementar), a 

reflexividade e a reflexão como momentos constitutivos da reprodução operacionalmente 

fechada do sistema jurídico”.
40 

A auto-referência inclui três momentos sistêmicos, quais sejam: 

a auto-referência de base, que significa a capacidade que os elementos do sistema tem de se 

conectar; a reflexividade, pela qual pode-se entender a existência de processos que se 

embasam num mesmo código de preferência; e a reflexão, processo usado pelo sistema para 

refletir sobre a sua existência. 

O autor supramencionado relaciona os três momentos da auto-referência 

respectivamente com a legalidade, a constitucionalidade e a legitimação. A legalidade é 

definida por ele como a capacidade de conexão entre as unidades do sistema jurídico; a 

constitucionalidade é entendida como a forma mais abrangente da reflexividade; e a reflexão 

manifesta-se na dogmática jurídica e na teoria do direito.
41

 

O fenômeno chamado alopoiese, como já mencionado, afeta a reprodução fechada 

do sistema jurídico em seus três momentos podendo ser entendida como a patologia em 

relação à autopoiese, que seria o modelo ideal de aplicação, baseado no fechamento 

operacional e na abertura cognitiva, patologia esta que leva à perda da diferenciação 

necessária entre o sistema e o ambiente. 

No tocante ao Direito e à interferência de outros subsistemas, em especial o 

político e o econômico, a questão problemática gira em torno do comprometimento da 

estrutura da autonomia jurídica, atingindo também a função e as prestações do direito, 

desaparecendo assim as delimitações entre o sistema (no caso o jurídico) e o ambiente 

(contexto social no qual o sistema está inserido), de modo que os três momentos sistêmicos da 

auto-referência ficam comprometidos em seus processos. 

Há portanto, em ocorrendo o fenômeno da alopoiese, uma expansão de outras 

esferas, como a política em detrimento do desenvolvimento autônomo de um código que 

diferencie o lícito do ilícito, havendo um bloqueio político do sistema jurídico. 
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 Cf NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes,2011, p.140-148. 
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 Cf NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes,2011, p.140-147. 
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 Cf NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes,2011, p.152-154. 
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“O bloqueio do processo de concretização constitucional resulta da sobreposição dos 

códigos binários de preferência, principalmente dos códigos-diferença “poder/não 

poder e “ter/não ter”, sobre o código “lícito/ilícito”. Não se desenvolve a capacidade 

de conexão generalizada das comunicações como unidades elementares do sistema 

operacionalmente autônomo, sobressaindo-se o problema da ilegalidade na práxis 

constitucional.” 
42 

 

Portanto, como se apreende do trecho supra, a sobreposição de outros códigos 

binários em detrimento do código jurídico básico, qual seja definir as condutas lícitas e ilícitas 

prejudicam o regular funcionamento do sistema jurídico de maneira autopoiética. 

Neste primeiro capítulo foram apresentados alguns dos conceitos da Teoria dos 

Sistemas, os quais serão trabalhados para a compreensão das Teorias trabalhadas no restante 

do trabalho. Tratam-se de conceitos de elevado grau de dificuldade e que devem ser  

compreendidos como um todo, pois eles apresentam relações entre si, de maneira a compor a 

Teoria. 

 

3. LEGISGAÇÃO SIMBÓLICA E CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA 

 

As conceituações realizadas até o presente momento deste trabalho foram 

realizadas em prol da análise da Teoria da Constitucionalização Simbólica, cuja aplicação ao 

Direito Penal será realizada em momento posterior. Portanto as explanações trazidas 

representam uma fundamentação mais remota do tema central deste trabalho, enquanto que a 

proposta deste capítulo é a exposição de outra fundamentação, porém esta mais próxima do 

que se pretende abordar como objetivo principal deste trabalho, qual seja a legislação penal 

simbólica. 

A legislação simbólica pode ser definida como a existência de leis que foram 

elaboradas por motivos diversos das pretensões normativo-jurídicas, que deveriam ser os 

motivos que justificam a atividade legiferante, como exemplos deles pode-se citar a regulação 

social realizada pelo Direito e no caso do âmbito penal a titpificação de condutas a serem 

punidas, com suas respectivas reprimendas. Em ocorrendo o processo de legislação simbólica,  

são criadas leis, as quais servem à finalidades políticas e não normativo-jurídicas, o que se dá 

em razão da interferência do sistema político no sistema jurídico.
43
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No caso da Constitucionalização Simbólica, a situação é a mesma da legislação 

extavagante, sendo agravada por se tratar do texto legal mais importante do ordenamento 

jurídico brasileiro, o que provoca um maior dano à sociedade e ao sistema jurídico como um 

todo, pois o pilar fundamental deste encontra-se comprometido, contendo dispositivos 

simbólicos, os quais não são aplicáveis à realidade fática, e impedem a análise dos reais 

problemas de maneira a obter resultados satisfatórios no seu enfrentamento. 

 

3.1 Tipos de Legislação Simbólica e Considerações acerca da Constitucionalização 

Simbólica 

 

Marcelo Neves apresenta o modelo tricotômico, proposto por Kindermann, para 

definir os tipos de legislação simbólica, cuja sistematicidade o tornou bastante frutífero. Este 

modelo usa o critério do conteúdo da lei para enquadrá-lo nos tipos estabelecidos. Portanto, 

conforme esta classificação, a legislação simbólica pode ser: a) para confirmar valores sociais; 

b) com o objetivo de demonstrar a capacidade do Estado de lidar com as situações e c) 

buscando adiar conflitos sociais através de compromissos dilatórios.
44

 

A legislação para a confirmação de valores sociais tem sua ocorrência em razão da 

pressão social para que os legisladores se posicionem diante de situações  normalmente 

polêmicas, envolvendo valores conflitantes, os quais são defendidos por grupos que defendem 

posicionamentos e valores divergentes. Estes grupos exercem uma pressão para que o 

legislador emita um posicionamento que lhe é favorável, no sentido de reprimir as condutas 

que ele considera nocivas, portanto, sendo de certa forma “vitorioso”, em detrimento dos 

demais, cujo posicionamento não fora abarcado por um diploma legislativo estatal. 
45

 

Como exemplos de Legislação Simbólica para confirmar valores sociais tem-se o 

caso da “lei seca” nos Estados Unidos, o caso do aborto na Alemanha, a legislação sobre 

estrangeiros na Europa e a questão da ênfase à princípios como a “negritude” e a 

“autenticidade” nos diplomas legislativos africanos do pós-independência (1960-1985). 

A Legislação para demonstrar a capacidade estatal de lidar com as situações 

também é denominada legislação-álibi, a qual objetiva tornar mais forte a confiança dos 

cidadãos no Estado, de modo que eles creiam realmente na capacidade estatal de resolução de 

problemas. 
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Este fenômeno ocorre em razão da pressão social que é feita em relação ao legislador para que 

ele satisfaça às expectativas da população, quando muitas vezes não há condições fáticas para 

a efetivação daquilo que se tornou um anseio e transformou-se num clamor social. Isso é 

muito visível nos períodos eleitorais, nos quais os representantes políticos apresentam como 

indicador de seu bom desempenho o seu trabalho em prol da elaboração de algumas leis, no 

entanto, em muitos casos, fica prejudicada a efetividade destas leis. 
46

 

A legislação-álibi é o tipo mais importante para o Direito Penal, por ser o mais 

frequente nesse ramo, o que se dá, em grande parte, à maneira como o crime afeta o 

emocional das pessoas, aflorando sentimentos e gerando pressões populares por soluções 

estatais, o que não ocorre com tanta frequência com relação a outros ramos do Direito. 

Ademais, há uma espetacularização, principalmente através da mídia, de determinados crimes, 

normalmente envolvendo situações delicadas, que envolvem emocionalmente o público 

espectador. 

Como reação aos clamores sociais é criado o chamado “Direito Penal de 

Emergência”, caracterizado pela legislação como reações simbólicas à pressões públicas que 

cobram uma postura estatal mais drástica diante de determinadas condutas delituosas, 

servindo também como exposição simbólica das instituições. 

A legislação-álibi é decorrência da tentativa de aparentar para a população que o 

Estado está empenhado em solucionar os problemas sociais, ou no mínimo, bem intencionado 

à fazê-lo, constituindo-se como uma forma de manipulação que torna inviável que o sistema 

procure outras alternativas. Neves afirma, no entanto, que não é possível caracterizar a 

situação de maneira bipolar como legisladores que enganam e uma população inocente que é 

ludibriada, pois há uma encenação por parte de todos os envolvidos no processo. Há uma 

espécie de encenação generalizada, por parte dos agentes estatais e por da população como 

um todo.
47

 

Um dos motivos pelos quais esse tipo de legislação simbólica é tão comum no 

âmbito do Direito Penal é porque o poder punitivo estatal, em muitas situações, é entendido 

como uma espécie de religião fanática, a qual os seus adeptos cultuam punições penais mais 

duras, leis penais mais severas e desproporcionais.
48

 Há uma criação fictícia apenas 

objetivando atender aos anseios sociais, não havendo preocupação efetiva com a 
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aplicabilidade destes dispositivos, e como foi dito o mais preocupante desse processo é o fato 

de não se estar buscando outras alternativas porque, em tese, o Estado já agiu e solucionou 

aquele clamor social. 

Por fim, o modelo tricotômico prevê a legislação como forma de compromisso 

dilatório, a qual tem a função de adiar a solução dos conflitos sociais. As leis que se encaixam 

nessa classificação seriam as que tem anuência social de todos os grupos envolvidos no 

conflito, porém que não resolvem realmente a situação a qual se propõe a legislar, tratando-se 

de um mecanismo de adiar o posicionamento estatal para estes conflitos sociais para um 

futuro indeterminado. 

O que fora explanado acerca da legislação simbólica aplica-se à Constituição, por 

esta se tratar também de um diploma legislativo, no entanto há muitas particularidades da 

aplicação desta teoria à constituição, pois em se tratando do diploma constitucional há maior 

abrangência social, temporal e material. 

Ao explanar acerca da constitucionalização simbólica, Neves analisa 

primeiramente o seu sentido negativo, retirado da relação entre o texto e a norma 

constitucional, que pode ser definido como: “o fato de que o texto constitucional não é 

suficiente concretizado normativo-juridicamente de forma generalizada”.
49

 

Ao dar continuidade ao raciocínio, o autor afirma que falta ao texto constitucional 

normatividade, não se tratando apenas de uma questão de desconexão entre o que está 

disposto na constituição e o comportamentos dos indivíduos regidos formalmente por ela, o 

que gera uma ausência de orientação das expectativas normativas.
50

 Como já fora visto, 

anteriormente, Luhmann trata a respeito da importância das expectativas e como se dá o 

processo de formação dos comportamentos com base no que se espera do outro
51

, processo 

que fica comprometido em sendo o caso de constitucionalização simbólica, porque não se 

sabe mais qual o comportamento deve ser social e juridicamente esperado. 

A constituição é entendida  por Luhmann como o acoplamento estrutural entre a 

política e o direito, exercendo assim a função de prestações recíprocas e de mecanismo de 

interpretação entre esses dois sistemas sociais autônomos. Neves afirma que é possível 

entender a Constituição em sentido moderno como um fator e resultado da diferenciação 
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funcional entre direito e política como subsistemas distintos, sendo a Carta Política o 

mecanismo pelo qual essa diferença é realizada.
52

 

Uma vez considerando a constituição como acoplamento estrutural entre política e 

direito, as intervenções e influências da política no direito as quais não passarem por um 

processo de mediação por fatores jurídicos devem ser excluídas, a recíproca é verdadeira no 

tocante à possíveis intervenções do direito na política, portanto a autonomia operacional 

apresenta-se como condição e resultado do acoplamento estrutural. 

 
“Assim sendo, a Constituição serve à interpenetração e interferência de dois 

sistemas auto-referenciais, o que implica, simultaneamente, relações recíprocas de 

dependência e interdependência, que, por sua vez, só se tornam possíveis com base 

na formação auto-referencial de cada um dos sistemas.” 
53 

 

Outras considerações extremamente relevantes feitas por Neves dizem respeito à 

ideia de colocar a Constituição na condição de subsistema do sistema jurídico e como 

mecanismo de autonomia operacional do direito. 

Ao caracterizar a Constituição como subsistema do direito, ele afirma que “ não se 

exclui uma leitura das normas constitucionais como expectativas de comportamentos 

congruentemente generalizadas, contrafaticamente estabilizadas”.
54

 

Sendo assim, a vigência das normas constitucionais decorre também do processo 

de filtragem, realizado por meio da constituição, que permite o fechamento do sistema 

jurídico, o que é prejudicado no caso de constitucionalização simbólica. 

No tocante especificamente à Constituição como mecanismo de autonomia 

operacional do direito: no conceito luhmanniano de positivação do direito, esse fenômeno 

significa que o direito pode ser caracterizado por emitir decisões e ser fechado 

operacionalmente, é essa positivação que permite o fenômeno acima descrito de autonomia 

operacional dos sistemas político e jurídico, os quais relacionam-se de maneira horizontal e 

não vertical-hierárquica. Dessa forma, a constituição, como elemento que fecha o sistema 

jurídico, faz uma espécie de filtragem de todo elemento que o comporá, que deve estar 

harmonizada com ela, ou não será legítimo. 
55

 

 

“De acordo com o enfoque da teoria dos sistemas, a Constituição desempenha uma 

função descarregante para o direito positivo como subsistema da sociedade moderna, 
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caracterizada pela hipercomplexidade. Impede que o sistema jurídico seja bloqueado 

pelas mais diversas e incompatíveis expectativas de comportamento que se 

desenvolvem em seu ambiente. Essa função descarregante é possível apenas 

mediante a adoção do “princípio da não-identificação”. Para a Constituição ele 

significa a não-identificação com concepções abrangentes (totais) de caráter 

religioso, moral, filosófico ou ideológico. ” 
56 

 

Portanto, a Constituição, por funcionar como acoplamento estrutural entre os 

sistemas jurídico e político, é um elemento detentor de demasiada importância, logo o 

processo de constitucionalização simbólica atinge o sistema jurídico como um todo, de 

maneira estrutural. 

 

3.2 Efeitos da Legislação Simbólica 

 

Do que foi explanado acima tem-se uma visão geral do processo de legiskação 

simbólica e o que ele significa, aqui propõe-se a expor alguns dos principais efeitos dele. 

Marcelo Neves, utilizando-se de conceitos formulados por Vilhelm Aubert, faz distinções 

entre as funções manifestas e latentes da legislação, atribuindo a função latente à legislação 

simbólica. 
57

   

Esta função latente está ligada  a um dos principais efeitos da legislação simbólica, 

que é ser  normativamente ineficaz, não sendo concretizada de maneira regular o processo da 

relação hipotético jurídica “se-então” da norma. Quanto a esse conceito de “eficácia”, este 

tem sido entendido como  gradual, surgindo assim o questionamento a respeito de qual grau 

seria necessário atingir (ou não atingir) para que uma lei fosse considerada simbólica. Neves 

responde que não lhe parece ser uma questão de gradação e sim de falta vigência social da 

norma.
58

 

Dando continuidade ao raciocínio, Neves traz a ideia de Luhmann acerca das 

funções do sistema jurídico, as quais o sociólogo traz tanto a “regulação da conduta” quanto a 

“asseguração das expectativas”.
59

 Nesse sentido, a eficácia está relacionada à primeira função, 

enquanto que a vigência social à segunda, no entanto, as duas funções são imbricadas e trata-

se de uma relação recíproca. 
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Sendo assim, partindo da premissa de que existe legislação simbólica nos casos 

em que a vigência social da norma é prejudicada, tendo sido a sua função de generalizar 

expectativas normativas lesada então o texto legal não serve para dirigir a conduta, faltando-

lhe normatividade. 
60

 

Os efeitos vislumbrados até então foram entendidos, de maneira geral, no sentido 

negativo, no entanto há sentidos positivos como efeitos de legislação simbólica, podendo ser 

listados os seguintes: 

A legislação simbólica produz efeitos relevantes para o sistema político, de 

natureza não especificamente jurídica,
61

 o que está intimamente relacionado ao fenômeno da 

alopoeise, que permite a interferência de outros subsistemas no jurídico, prejudicando assim o 

seu fechamento operacional. Esse efeito da legislação simbólica está ligado a essa mazela. 

Apesar do efeito supramencionado ser comum a todos os tipos de legislação 

simbólica, há efeitos que variam a depender do tipo classificatório a qual a legislação pertença, 

tipos estes explanados anteriormente neste trabalho. 

No tocante à legislação destinada à confirmação de valores sociais, vislumbra-se 

três efeitos revelantes: convencer as pessoas da consistência de comportamento e norma 

valorados como positivos, trazendo uma espécie de conforto e tranquilidade de que os seus 

interesses e sentimentos estão incorporados ao direito e por meio dele foram garantidos e 

protegidos pelo Estado; o segundo efeito seria que um comportamento ilícito teria mais 

dificuldade para se impor socialmente do que um lícito, portanto a afirmação pública de que o 

legislador protegeu determinada norma normal, mesmo que de maneira esvaziada de respaldo 

jurídico-normativo, leva a consequência de que as principais instituições sociais tem que 

respeitar aquele valor e prezar por ele; e por fim a essa espécie de legislação simbólica gera 

sérios conflitos sociais, pois há uma espécie de grupo vencedor e um grupo vencido, o que 

tende a aumenta o conflito entre eles.
62

   

Quanto à legislação como fórmula de compromisso dilatório, o seu principal 

efeito é o de adiar conflitos políticos “maquiando-os” e não resolvendo os problemas sociais 

que o geraram.
63

 

Por fim, há os efeitos da legislação-álibi, os quais são: há uma espécie de perda da 

realidade, ocorrendo um tipo de encenação, confundindo-se o desejável com o possível, 
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ocorrendo uma forma de ilusão e auto-ilusão, sendo assim as pessoais assumem papéis sócias 

das elites que encenam e do público-espectador, o que tende a um natural fracasso do objetivo 

primordial da lei. Um dos efeitos imediatos, que é também um dos seus objetivos é a crença e 

confiança no Estado, o que está intimamente ligado a outro efeito, que é o fato de que quanto 

mais for empregada menos tende a funcionar, mais tenderá ao fracasso, pois o seu uso leva a 

uma descrença no sistema como um todo, tendendo ao descrédito.
64

 

 

3.3 Texto constitucional e realidade constitucional 

 

Para analisar o processo da constitucionalização simbólica, que ocorre em razão 

do uso desmedido da legislação simbólica, é interessante que se observe criticamente a 

relação entre texto constitucional e realidade constitucional, o que é feito por muitos 

pensadores, dentre eles destacando-se Peter Häberle e Friedrich Müller.
65

 

Marcelo Neves afirma que a perspectiva na qual essa questão deve ser abordada 

diz respeito à concretização das normas constitucionais, pois o texto e a realidade 

constitucional estão ligados de maneira permanente, tendo como elo dessa ligação a 

normatividade constitucional, que é obtida através do processo de concretização.
66

 

Para Müller, a norma jurídica é composta do âmbito normativo(dados linguísticos) 

e do âmbito normativo ( dados reais). A conexão entre esses dois fatores constitui a estrutura 

da norma. Sendo assim, a concretização normativa não ocorre exclusivamente quando há uma 

interpretação aplicadora da norma, mas quando se coaduna com âmbito normativo (fatores 

reais). Dando continuidade ao seu raciocínio, Müller afirma que a concretização normativa é 

dependente da propriedade dinâmica da norma jurídica em exercer influência na realidade 

fática, ao mesmo tempo que é influenciada por ela. Portanto, a emissão do texto é um 

processo, enquanto que a sua construção real se dá com o processo de concretização da 

norma.
67
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Conforme Marcelo Neves: “ Com a perspectiva de Müller, referente à matéria, 

compatibilizando-se a orientação de Häberle, relativa a pessoas e grupos”.
68

   

Peter Häberle questiona a maneira como a interpretação constitucional é feita e 

suas respectivas finalidades, defendendo a ideia de que no processo interpretativo 

constitucional está envolvida toda a sociedade, englobando órgãos estatais e a sociedade civil 

como um todo. Nessa perspectiva, surgiria uma multiplicidade de interesses e funções, 

estando assim a normatividade  e  concretização do texto constitucional ligada à inclusão 

daqueles indivíduos que serão regulados por ela.
69

 

Há algumas considerações de Athanis Rodrigues  que se mostram pertinentes. 

 

“Daí que o texto constitucional só adquiriria normatividade, ou seja, concretização 

normativa, a partir do momento que incluísse no processo interpretativo o público 

pluralísticamente organizado. Neste sentido, todos os componentes da sociedade são 

considerados legítimos intérpretes da Constituição-todos estão incluídos no processo 

de concretização do texto constitucional. ” 
70 

 

Do que foi explanado supra, infere-se que a concretização normativa do texto 

constitucional não se dá no momento em que a lei passa a ter validade formal no mundo 

jurídico, e sim no momento em que se conclui o processso interpretativo, o que é feito por 

todos os membros que compõe a sociedade. 

 

3.4 Sentido negativo e positivo da constitucionalização simbólica 

 

Do que foi explanado sobre a relação entre texto e realidade constitucional, o que 

fora feito à luz das teorias de Peter Häberle e Friedrich Müller, pode-se chegar ao sentido 

negativo e positivo da constitucionalização simbólica. 

Quanto ao sentido negativo, “o texto constitucional, sobretudo no Brasil não é 

suficientemente concretizado normativo-juridicamente de forma generalizada”
71

. Analisando 

essa situação de maneira relacional com as duas teorias supramencionadas, cada uma delas 

aborda um aspecto deste processo conforme o seu enfoque. 
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Conforme Häberle, o processo de carência de concretização normativo-jurídica 

constitucional não ocorre apenas em razão das ações ou omissões dos agentes estatais, mas de 

toda a sociedade, uma vez que o público em geral também é importante intérprete da Carta 

Magna. Portanto, o problema da constitucionalização simbólico estaria conecto à não-inclusão 

dos cidadãos, inexistindo uma esfera pública pluralista no processo de concretização das 

normas constitucionais. Ademais, na prática, há um texto constitucional includente, inserido 

num contexto excludente, não havendo assim uma normatividade plena, em todas as duas 

dimensões, quais sejam: temporal, material e social.
72

 

O problema aqui em questão não é relacionado apenas à eficácia das normas 

constitucionais, ou seja, à ausência de conexão entre o que está disposto na constituição e o 

comportamento fático dos indivíduos e sim tem foco no plano da vigência social das normas 

constitucionais escritas, caracterizando-se pela ausência de orientações das expectativas 

normativas.
73

 

Na perspectiva de Müller, não há integração suficiente entre o programa 

normativo e o âmbito normativo, o que significa que a técnica de formação das leis, incluindo 

seu sentido jusfilosófico, argumentativo e os institutos usados não tem relevância funcional no 

que tange aos fatores do ambiente. Sendo assim o núcleo operacional do Direito é atingido, o 

que compromete toda a sua estrutura.
74

 

Conforme a teoria dos sistemas, este fenômeno ocorre em razão da interferência 

de outros subsistemas (econômico e político principalmente) no jurídico, há uma sobreposição 

de outros códigos (ter/não ter, poder/não poder)  em detrimento daquele que deveria ser o 

mais importante para a âmbito jurídico (lícito/ilícito). 

 

“No caso da constitucionalização simbólica ocorre o bloqueio permanente e 

estrutural da concretização dos critérios/programas jurídico-constitucionais pela 

injunção de outros  códigos sistêmicos e por determinações do “mundo da vida” de 

tal maneira que, no plano constitucional, ao código “lícito/ilícito” sobrepõem-se 

outros códigos-diferença orientadores da ação e vivência sociais” 
75 

 

Sendo assim, o problema está na juridicidade da constituição, que fica 

comprometida em razão da sua função de acoplamento estrutural entre a política e o direito 
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não funcionar, ocorrendo na realidade fática a sobreposição de outros códigos relacionados a 

outros subsistemas, em detrimento do principal código jurídico, qual seja “lícito/ilícito”. 

Em linhas gerais esse é o sentido negativo da constitucionalização simbólica, 

conforme supramencionado, a ausência de concretização jurídico-normativa de maneira 

satisfatória. No entanto, esse fenômeno não é visto apenas no sentido negativo, havendo 

também o sentido positivo, na medida em que desempenha a sua função político-ideológica. 

O sentido positivo está ligado ao seu negativo, já que a sua definição inclui o fato 

de não regular as condutas através de um prisma jurídico-normativo, exercendo uma função 

ideológica e respondendo de maneira satisfatória às exigências e objetivos políticos 

vinculados ao texto constitucional.
76

 

Há um desempenho da função ideológica nesse sentido: no caso da 

constitucionalização simbólica existe um modelo de texto constitucional que não é aplicável a 

realidade fática do local que objetiva regular, e a sua aplicação correta como deveria ser, 

demandaria uma série de transformações sociais. 

Ademais, outra implicação desse processo é a representação ilusória da realidade, 

o que gera uma espécie de imunização quanto à verdadeira realidade a ser regulada, o que 

impossibilita a busca por outras alternativas, uma vez que formalmente as situações estariam 

devidamente reguladas, o que a longo prazo pode gerar um desgaste das instituições e uma 

descrença popular generalizada.
77

 

 

3.5 A constitucionalização simbólica como problema da sociedade periférica 

 

Diante daquilo que já foi exposto até então a respeito da constitucionalização 

simbólica, resta necessário explanar acerca do ambiente no qual  normalmente estão inseridos 

esses tipo de textos, qual seja as sociedades periféricas. 

Insta mencionar o termo “periférica” diz respeito às desigualdades inter-regionais 

que existem, formadas ao longo da história das civilizações, as quais trazem consequências 

relevantes na produção de todos os sistemas sociais, principalmente no político e jurídico. O 

estabelecimento desta diferença “centro/periferia” torna-se importante na medida em que a 

atual complexidade social, juntamente com o desaparecimento de uma moral que unifique a 
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todos, ocorreu de forma que não houve a efetivação adequada da autonomia dos sistemas nem 

a constituição de uma esfera pública baseada na cidadania nos países periféricos.
78

 

Nos chamados países periféricos houve um crescente desenvolvimento da 

sociedade moderna, o que também ocorreu nos centrais, porém naqueles este processo se deu 

de maneira que não surgiram sistemas sociais capazes de estruturar essa complexidade que 

estava em processamento. Sendo assim, os sistemas desenvolveram-se sem suficiente 

autonomia operacional. 

Somado a isso, as grandes disparidades no interior dos sistemas sociais 

contribuíram para o surgimento da marginalidade, o que Marcelo Neves nomeia como 

“subintergração”. 

A subintegração caracteriza-se pela dependência dos critérios do sistema sem 

acesso as suas prestações, enquanto que a sobreintegração implica ao acesso aos benefícios do 

sistema sem depender de suas regras ou critérios.
79

 

Portanto, o que ocorre nos países periféricos, na linguagem da teoria dos sistemas, 

é o mau funcionamento da filtragem seletiva dos elementos que farão parte do direito positivo, 

o que se dá em razão das pressões exercidas pelo código ter/não ter, prejudicando o 

acoplamento estrutural entre política e direito. Através dessa falha ocorre a mácula, ou seja 

alopoiese, tornando-se o direito e a política sistemas alopoieticamente determinados, os quais 

não filtram seus elementos de maneira satisfatória, sendo invadidos por diferenças, críticas e 

elementos de outros sistemas sociais, o que prejudica o fechamento operacional.
80

 

Marcelo Neves faz considerações a respeito dos mecanismos que buscam garantir 

autonomia política e como há uma sobreposição de códigos binários como ter/não ter em 

detrimento do lícito/ilícito. 

 

“Mesmo admitindo-se que os critérios de filtragem destinados a garantir a 

autonomia do direito e do sistema político, como p.ex., o princípio da igualdade 

perante a lei e o das eleições democráticas, constituem ilusões ideológicas na 

modernidade central, concordando-se com Claus Offe que se trata de mecanismos de 

encobrimento de relações concretas de dominação, deve-se reconhecer que, na 

modernidade peroférica, nem mesmo nesse sentido eles funcionam adequadamente: 

entre outras, as injunções particularistas da dominação econômica realizam-se de 

forma desnuda, destruindo abertamente e com tendências generalizantes a legalidade 

no plano jurídico e os procedimentos democráticos na esfera política. ” 
81 
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Diante das considerações supra transcritas, infere-se que a existência dos critérios 

de filtragem, que buscam garantir o fechamento operacional, quando se realizam de maneira 

simbólica mostram-se inefetivos, sendo constatada a ingerência, que não deveria ocorrer, do 

sistema de poder sobre o direito. 

Uma das consequências desse processo é a existência das chamadas “leis de 

exceção”, as quais são criadas e revogadas causísticamente. Muito embora os tribunais de 

exceção sejam vedados na maior parcela dos países democráticos, há a interferência de 

legislações cuja formação utilizam-se a lógica para criar situações jurídicas não previstas nos 

disploma legais. 

Uma característica do Estado periférico é a de ser um pêndulo entre o 

instrumentalismo e o nominalismo constitucional, porém interessa principalmente a função 

predominantemente simbólica das Constituições nominalistas. Sabe-se que as Constituições 

instrumentalistas também exercem a função simbólica, porém quando o fazem tratam-se 

apenas de instrumentos jurídicos dos “donos do poder”. 

Portanto, tratando das Constituições nominalistas, estas levam à ausência de 

concretização normativo-jurídica do texto constitucional, relacionando-se com a função bem-

sucedida de representar um discurso, trazendo confiança na instituição. 

Na prática, nos países subintegrados, as disposições constitucionais são 

“utilizadas” conforme o interesse político daquele indivíduo ou grupo dominante nos âmbitos 

econômico e político. Enquanto que para os indivíduos que não pertecem a esse grupo dotado 

de uma série de privilégios, a Constituição representa um complexo de restrições impostas 

pelo Estado e não como uma estrutura que lhe garanta direitos fundamentais e estruture os 

entes estatais.
82

 

Portanto, nesse contexto, a Constituição atua como um álibi: o  Estado remete a 

aparência de que identifica-se com determinados valores, que não se realizam em razão do 

subdesenvolvimento da sociedade
83

, muitas vezes escondendo-se através do chamado 

“reserva do possível”, teoria que limita as atuações estatais a quantidade de recursos 

disponíveis. 

Já os grupos sociais que pleiteiam mudanças nas relações de poder invocam os 

direitos constitucionalmente positivados com o objetivo de denunciar a “realidade 

constitucional institucional” e atribuir ao governo e aos cidadãos que compõe as elites 
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privilegiadas a responsabilidade pela não realização generalizada dos direitos constitucionais, 

o que, segundo esses grupos, seria possível caso o Estado/governo tivesse outros líderes 

políticos.
84

 

Ao analisar essa temática, Marcelo Neves conclui afirmando que as condições 

criadas em países periféricos, por constitucionalização simbólica, tornam-se inadequados o 

tratamento e a solução do problema da ineficácia da Constituição, porque a concretização 

normativa do texto constitucional pressupõe uma radical revolução nas relações de poder.
85

 

 

3.6 A constitucionalização simbólica e a Teoria da Anomia 

 

Uma teoria sociológica que busca explicar o motivo pelo qual as pessoas praticam 

condutas delituosas, principal objeto de estudo da Criminologia, que pode ser relacionada 

com a Teoria da Constitucionalização Simbólica é a Teoria da Anomia, trabalhada por Émile 

Durkeim e posteriormente desenvolvida por Robert Merton. 

A palavra “anomia” é de origem grega, que significa ausência de lei, ou seja, um 

estado social de iniquidade, ausência de ordem e de justiça, caracterizando-se como sendo 

uma ausência ou desintegração das normas sociais. “(...) o foco da questão será a ausência de 

normas sociais de referência que acarreta uma ruptura dos padrões sociais de conduta, 

produzindo uma situação de pouca coesão social(...)”.
86

 

Esse conceito está intimamente relacionado com a ideia de consciência coletiva, 

que pode ser definida como o conjunto de crenças ou sentimentos comuns a uma média de 

membros de um determinado grupo, tendendo a ser mais homogênea quanto mais arcaica uma 

sociedade for. 

Não entendendo o crime como uma anomalia ou patologia, e sim como um evento 

natural, comum a todo e qualquer agrupamento humano, Durkeim entende que o crime só 

perde essa condição a partir do ponto em que ultrapassa determinados limites, passando a ser 

negativo para a sociedade seguindo-se para um estado de desorganização.
87

 

Assim como é tratado com normalidade que o crime exista, também o é o fato de 

ser punível, sendo a punição entendida como ação cuja função é satisfazer a consciência 
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comum, que fora maculada pelo delito cometido por um ou mais membros da sociedade, 

sendo, ao menos em parte, ainda uma espécie de vingança, que deixou de ser privada e passou 

a ser estatal. 

Um aspecto positivo  da criminalidade, trabalhado pelo Sociólogo, é o fato de que 

a reprovação social e a indignação com determinada conduta pode levar a mudanças sociais, 

bem como ao estreitamento entre os cidadãos das ideias de adesão ao consenso coletivo. 

Sendo o crime como algo entendido como proibido pelo senso coletivo, a sua repressão torna-

se um elemento de coesão e de crescimento para uma determinada sociedade. Em momento 

posterior será exemplificado como isso se deu no Brasil. 

Na década de 30, Robert Merton retomou a ideia de anomia, objetivando 

demonstrar que “(...) algumas estruturas sociais exercem uma pressão definida sobre certas 

pessoas da sociedade, para que sigam condutas não conformistas (...)
88

  Desse modo, Merton 

defendeu a hipótese de que o comportamento criminoso, ou desviado, se dá em razão da 

dissonância entre as aspirações culturalmente prescritas e os caminhos estruturados para que 

elas possam ser atingidas. 

Enquanto que os objetivos sociais são interesses, valores ou finalidades que os 

membros de uma sociedade buscam atingir, enquanto que a estrutura social pode ser definida 

como o conjunto organizado de oportunidades existentes para que os indivíduos possam 

atingir os objetivos sociais. 

Atualmente, pode-se exemplificar que na cultura brasileira, revelando um traço 

comum do capitalismo, há uma busca incessante pelo consumo de bens materiais, na medida 

em que a sociedade de consumo insere no insconsciente dos indivíduos que eles só serão 

felizes e amados se consumirem determinados produtos e serviços. No entanto, conforme 

Zygmunt Bauman afirma, a promessa de satisfação só permanecerá atraente caso o que as 

pessoas almejem continue irrealizado.
89

   

Esse processo tem relação com a criminalidade, pois, através do cometimento de 

condutas delituosas, uma série de indivíduos que não tem acesso aos produtos e serviços 

amplamente divulgados pelos meios de comunicação os obtenha. 
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Merton classifica os efeitos desse processo nos indivíduos de maneira a agrupá-

los nos cinco tipos denominados de adaptação individual, quais sejam: conformidade, 

ritualismo, retraimento, inovação e rebelião.
90

 

O conformista é o tipo mais comum, pois ele garante a estabilidade social, 

havendo uma conformidade com os objetos e meios culturais. O ritualista renuncia aos 

valores sociais por não conseguir realizá-los, seguindo de maneira rigorosa as normas. O 

retraimento leva à renúncia dos objetos e normas sociais, sendo exemplificado pelos bêbados 

crônicos, mendigos, errantes, etc. A inovação é uma descrita como a grande ênfase cultural 

sobre a meta de êxito. Por fim, há a categoria da rebelião, que se caracteriza pelo 

inconformismo e pela revolta, diante da qual o indivíduo cria seus próprios objetivos a serem 

atingidos e seus métodos de operação. 

A aplicação da Teoria da Anomia no Brasil pode se analisada a partir dos 

evidentes contrastes no País o que favorece tanto à mendicância quanto o aumento do tráfico 

de drogas. É notório a existência de apelos comerciais para que determinados produtos sejam 

consumidos e a ausência de estrutura para que todos os indivíduos, em querendo, possam 

fazê-lo. 

A Teoria da Anomia pode ser relacionada com a da Constitucionalização 

Simbólica na medida em que, apesar de tratarem de abordagens bem diversas, com 

fundamentos teóricos distintos, o resultado prático é semelhante, qual seja a inefetividade da 

legislação penal vigente. Ambas partem do fenômeno da desintegração das normas, que não 

tem significado social, o que diverge são os argumentos para que isso ocorra. 

Ademais, a Teoria da Anomia fora desenvolvida por um dos clássicos da 

Sociologia, qual seja Émile Dukheim, enquanto que a Teoria da Constitucionalização 

Simbólica tem como fudamento teórico o arcabouço conceitual desenvolvido por Niklas 

Luhman, que promoveu verdadeira revolução no campo da Sociologia. 
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4. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA E O DIREITO PENAL 

 

4.1 Relação com o Direito Penal 

 

A legislação simbólica fora abordado neste trabalho até o presente momento numa 

perspectiva mais geral, e de maneira a fundamentar a teoria da legislação simbólica e da 

constitucionalização simbólica. No presente momento, busca-se relacionar o que foi 

explanado até então ao Direito Penal, inclusive exemplificando e contextualizando a edição 

ou modificação de leis penais que mostraram ter caráter simbólico. 

O Direito Penal deveria ser a ultima ratio, pelo fato de suas punições poderem 

resultar da perda da liberdade, que é um dos bens mais importantes para um ser humano após 

o advento do Estado burguês. No entanto, essa lógica foi invertida com a status quo 

configurado atualmente, tendo esse ramo do Direto ocupado outro patamar: o de solucionador 

dos problemas sociais. 

O Direito Penal Brasileiro está em crise, pois dos crimes cometidos, uma baixa 

porcentagem chega a ser apurada, e dos que são apurados nem todos resultam em um efetivo 

cumprimento da condenação. Portanto, há um retrato de impunidade visível, notado pela 

população, o que gera uma sensação generalizada de insegurança. 

Essa sensação de insegurança, ligada ao sentimento de medo faz com que a 

população brasileira pugne por segurança pública, ao mesmo tempo que a torna vulnerável a 

discursos populistas que colocam o Direito Penal, que deveria ser a ultima ratio, como uma 

espécie de salvação, criando um fetichismo em torno dele. Sendo assim, o endurecimento das 

leis penais torna-se, no imaginário popular, uma espécie de solução mágica para os problemas 

de insegurança. 

O sentimento de medo é experimentado por todos os animais, que o demonstram 

de maneira diversa, no ser humano os medos não estão ligados exclusivamente à 

sobrevivência, pois na sociedade pós-moderna há uma série de medos e angústias que não 

existiam no passado, um dos indicadores deste fato é o número de pessoas com doenças como 

depressão e síndrome do pânico. 

O medo na pós-modernidade é mais difuso, ocorrendo por diversos motivos, 

dentre eles a insegurança, a ausência de prestações estatais efetivas que tragam a sensação de 

segurança. Esses processos estão diretamente ligados ao da legislação simbólica e da 

constitucionalização simbólica, pois em geral, há uma espécie de jogo político-ideológico 

com esses medos da população. 
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Nesse contexto, há a criação e modificação de leis penais de modo incompatível 

com a realidade fática, não tendo aplicabilidade prática, em geral ocorrendo tais fatos em 

razão de fatores diversos do normativo-jurídico, que deveria ser o objetivo principal da 

legislação, assim a ingerência de outros sistemas, como o político e o econômico compõe esse 

fenômeno. 

No âmbito penal, o tipo mais comum de legislação simbólica é a legislação-álibi, 

por uma série de motivos, dentre eles o fato de ser o tipo mais vinculado à justificativa de 

atuação estatal, e em se tratando dos ramos do Direito, o Penal é o que mais envolve o 

imaginário popular, o que mais gera danos diretos à população e, consequentemente, o que 

mais tende a criar situações de cobranças e pressões para que os legisladores e demais 

componentes do estado apresente ações para a solução de problemas. 

Portanto, na legislação penal brasileira é de uma maneira geral simbólica, pois não 

há uma efetividade na sua aplicação, conforme já mencionado em momento anterior deste 

trabalho, de cada 100 homicídios apenas 8 (oito) são devidamente apurados (autoria e 

materialidade do crime), tratando-se, de maneira geral de formas de aplacar o sentimento de 

insegurança gerado na população, principalmente logo em seguida da ocorrência de um crime 

que tenha repercussão considerável, principalmente nacional. 

Grande parte das leis promulgadas nas últimas décadas foram no sentido de tornar 

a legislação penal mais dura, aumentando as penas e a maneira de cumprimento delas, e a 

maioria dessas leis foram criadas ou modificadas em momentos imediatamente posteriores a 

clamores sociais intensos em razão do cometimento de alguma conduta que teve repercussão 

nacional, o que torna imprescindível analisar o papel da mídia, que influencia a opinião 

popular através da veiculação de notícias nos veículos de comunicação em massa. 

Um exemplo, que será melhor explorado em momento posterior deste trabalho, é 

a Lei de Crimes Hediondos, mais especificamente no tocante ao crime de extorsão mediante 

sequestro, previsto no artigo 1º, IV da Lei 8.072/1990, que teve grande influência dos cárceres 

privados aos quais foram mantidos o empresário Abílio Diniz, e o publicitário Roberto 

Medida, os quais foram as vítimas mais notórias de uma onde de crimes semelhantes que 

ocorreram na década de 1990. 

Vários dispositivos da Lei de Crimes Hediondos foram criados e/ou alterados com 

caráter simbólico, em razão de significativos clamores sociais, em razão da importância dessa 

lei e como ela exemplifica claramente o que está sendo abordado neste trabalho ela terá um 

tópico em separado. 
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Um dos motivos para a recorrência deste fenômeno de legislação simbólica do 

Direito Penal, além de todos os fatores que tornam a impunidade regra e não exceção, é o fato 

das condutas criminosas envolvem as pessoas, por se tratar dos bens jurídicos mais básicos à 

sobrevivência de uma população, como o bem da vida, da liberdade, da propriedade, da 

dignidade sexual, da integridade física, dentre outros. 

Sendo assim, os delitos penais envolvem o imaginário popular, em razão de 

atacarem os bens jurídicos mais básicos para a existência de um ser humano, por isso há uma 

série de criações imaginárias em torno de crimes como o homicídio, o estupro e o sequestro, 

por serem crimes que envolvem muito o emocional dos indivíduos, abalando estruturas 

psíquicas das vítimas, das suas famílias e daqueles que apresentam algum tipo de sentimento 

de compaixão ou que se colocam como vítimas em potencial. 

Somado a esse processo, surgiu um outro, qual seja a indignação popular diante de 

crimes conhecidos pela expressão “crimes do colarinho branco”, que tem essa denominação 

por se tratarem de crimes cometidos, normalmente, por pessoas bem vestidas e bem 

aparentadas, que normalmente compõem as classes sociais mais abastadas e ocupam cargos 

no topo das hierarquias dos sistemas tanto público quanto privado. 

Essa indignação em razão do cometimento de crimes que normalmente são crimes 

ligados a desvio de verbas públicas e/ ou não pagamento de impostos se dá em razão da 

impunidade daqueles que tem influência política e social, além de deterem potencial 

financeiro para contratar bons advogados para realizar sua defesa e muitas vezes são 

indivíduos que se utilizam da sua condição social para corromper membros do Poder 

Judiciário. 

A indignação popular frente a essa situação teve como consequências pressões no 

sentido de haver um tratamento igualitário pelos Poderes estatais, independente da classe 

social do indivíduo, que resultaram em ações como o projeto de lei que busca tipificar alguns 

crimes contra a administração pública como crimes hediondos. 

O projeto de Lei nº 5900/2013, aprovado pelo Senado Federal, que no momento 

encontra-se sujeito à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados, tem a seguinte ementa: 

“Altera o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 

para prever os delitos de peculato, concussão, excesso de exação, corrupção passiva 

e corrupção ativa, além de homicídio simples e suas formas qualificadas, como 

crimes hediondos; e altera os arts. 312, 316, 317 e 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal), para aumentar a pena dos delitos neles 

previstos.  ” 
91 
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Portanto, nota-se que há uma pressão popular, que resultou nesta iniciativa 

legislativa no sentido de haver uma punição efetiva e rigorosa para aqueles que cometem 

crimes contra à administração pública. No entanto, apenas a tipificação das condutas como 

crimes hediondos havendo o agravamento das respectivas penas tornam-se uma medida 

simbólica para demonstrar a atuação legislativa no sentido de coadunar com o que a 

população pugna. 

No entanto, o que inibe as condutas criminosas não é a dureza das penas e sim a 

certeza de sua aplicação, como já disse Cesare  Beccaria em sua obra “Dos delitos e das 

penas”. Não basta simplesmente existir uma lei tipificando uma conduta e prevendo uma 

punição rigorosíssima para aqueles que a praticarem se não há sua efetiva aplicação.
92

 

Portanto, essa proposta de lei mostra-se como outra tentativa estatal de satisfazer 

anseios da população brasileira, que apesar de ser grande e haver diversas opiniões, crenças e 

pensamentos, de uma maneira geral, não se mostra propensa a continuar aceitando a 

impunidade massiva dos criminosos do “colarinho branco”. 

A consciência de que as condutas praticadas por esses indivíduos lesam a 

sociedade como um todo e devem ser punidas é cada vez mais latente, no entanto a solução 

estatal dada, provavelmente, não resolverá o problema, pois para haver mudanças efetivas é 

preciso atentar para os fatores envolvidos. 

 

4.2 Direito Penal e a Mídia 

 

É importante analisar a influência que a mídia exerce no Direito Penal, pois o 

presente trabalho abordou, em diversos momentos, as pressões sociais exercidas pela 

população, que em muitos momentos pugnou por uma resposta estatal aos seios anseios. 

Porém estes formados a partir de influências dos meios de comunicação, pois é a principal 

fonte de informação dos indivíduos a qualquer assunto. 

Para realizar essa breve análise, inicialmente esclarece-se que se tratará da mídia 

como um conjunto dos meios de comunicação, como jornais, revistas e programas televisivos.  
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Conforme já abordado, Luhmann mudou o paradigma da ação para a comunicação, portanto 

esta seria o elemento que fundamenta a sociedade.  
93

 

Essa comunicação, que ocorre em três etapas: a informação, a participação e a 

compreensão, é o elemento fundamental para a existência da sociedade, podendo auto-

observar-se e auto-produzisse. Nesse sentido, segundo Luhmann, a comunicação ocorre 

quando alguém vê, ouve, lê- e compreende e daí apreende um outra comunicação. 

Quanto aos meios de comunicação em massa, para Luhmann, tratam-se de um 

sistema da sociedade moderna, tratando-se de um meio, um suporte genérico, que possibilita a 

comunicação
94

 assim como a política, o direito e outros sistemas e subsistemas. Atualmente, 

os meios de comunicação em massa transmitem informação sem que haja interação entre o 

receptor e o emissor, sendo produzida para atingir a um público indeterminado. 

Como sistema da sociedade moderna, os meios de comunicação apresentam as 

características explanadas neste trabalho, quais sejam: o fechamento operacional, a 

capacidade de auto-observação, a possibilidade de acoplamento estrutural, dentre outras. 

Porém, conforme Marina  Carmargo Aranha Lima, há uma característica particular desse 

sistema: “mas só o sistema dos meios de comunicação tem como operação própria a 

reprodução da comunicação com base no código-diferença informação/não-informação.
95

 

A comunicação apresenta-se como o elemento básico da sociedade, e toda e 

qualquer operação de comunicação faz parte da sociedade, sendo assim, todos os subsistemas 

sociais também tem na comunicação a sua unidade elementar. 

Daí a importância que os meios de comunicação em massa exercem na sociedade, 

pois são definidores da sua semântica, pois ao se falar em dircurso geral associa-se 

naturalmente a esses meios, pois eles são a maneira essencial de formar a opinião pública. 

Por mais que seja uma expressão de difícil conceituação e mesmo considerando 

que na sociedade pós moderna, na qual não há mais uma unidade de pensamento, são diversas 

as ideias, é possível afirmar que existe uma opinião pública, o que acontece, em grande parte, 

devido à massificação dos meios de comunicação 
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De maneira geral, o que o senso comum entende do Direito é aquilo que é 

veiculado na mídia, assim como dos demais segmentos científicos. Portanto, o papel dos 

meios de comunicação em massa na formação da opinião pública é crucial, determinando a 

maneira como as pessoas irão pensar e tratar determinado assunto. 

Esse é o principal motivo pelo qual as distorções as quais as notícias são 

submetidas é tão nocivo à sociedade, em razão dos meios de comunicação determinarem 

como o mundo deve ser entendido. Muito embora não realizem essa tarefa com exclusividade, 

pois existem muitas outras formas de um indivíduo adquirir conhecimento e formar opiniões, 

na atualidade é a maneira predominante. 

Porém, a maneira como as informações são veiculadas dependem de diversas 

variáveis, dentre elas o fato da escolha dos temas a serem veiculados depender de orientações 

seletivas voltadas à audiência, à venda dentre outros fatores, o que traz um sentimento de 

superficialidade e de manipulação de informações quando comparadas às informações que um 

técnico poderia fornecer.
96

 

 

“Soma-se isso ao fato de que a opinião pública como resultado da própria operação 

do sistema dos meios de comunicação de massa, se constrói baseada na seleção da 

informação que segue critérios próprios deste sistema parcial que visa à sua própria 

eficácia. Os valores próprios criados pelo sistema parcial, com base em seus 

próprios produtos e transmissões, adquirem posições relativamente estáveis. ”
97 

 

Portanto, as notícias relacionadas aos crimes, como todas as outras, passam por 

esse caráter seletivo, e a opinião pública relativa à criminalidade, às suas causas e aos 

mecanismos que podem reduzi-la, trazendo segurança, é baseada em critérios relativos ao 

sistema dos meios de comunicação e não ao sistema jurídico. 

Há de se considerar também que, independente da questão das manipulações das 

informações e dos fatos, o sistema dos meios de comunicação em massa utiliza-se de seus 

próprios critérios, que independem daqueles relativos a outros sistemas, como o jurídico. Há a 

preponderância do critério econômico, como ocorre atualmente na maioria dos sistemas, 
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porém não é possível cobrar que o sistema dos meios de comunicação utilize-se de elementos 

do sistema jurídico. 

Sendo assim, é inegável o papel que a mídia exerce no processo que culmina na 

elaboração de legislações penais simbólicas, pois os meios de comunicação, indubitavelmente, 

influenciam na mentalidade punitivista da população, que passa a desenvolver uma espécie de 

fureza por resultados e punições, não entendendo realmente quais as reais causas da 

criminalidade e quais seriam as ações que poderiam vir a apresentar efeitos concretos. 

Luis Flávio Gomes analisa o processo populista que leva à população a crer que 

criminalidade se combate com o aumento de penas, o que leva à legislação simbólica, que não 

tem efetividade social e torna necessária uma nova legislação, que tende a promover um 

descrédito da população no sistema como um todo. 

O papel da mídia é notório nesse processo, tanto que o termo “midiático” compõe 

o nome da teoria. Os meios de comunicação desenvolvem no campo penal e criminológico, 

através principalmente do jornalismo, uma espécie de espírito justiceiro. 

O penalista deixa claro, em sua obra, que não tem como objetivo criticar a 

existência dos meios de comunicação, que são essenciais para o regime democrático, 

apresentando uma crítica ao viés populista que é dado a eles, portanto antidemocrático. 
98

 

Nas considerações finais da obra aqui mencionada, Luiz Flávio Gomes afirma que 

houve a constatação, através de sua pesquisa de campo, que a mentalidade que impera na 

sociedade brasileira diverge da ideia de Direito Penal mínimo, e não se mostra favorável a 

uma política criminal de cunho preventivo, optando por uma política estatal baseada na 

intervenção penal, mediante leis mais rigorosas e penas mais severas com o objetivo de 

alcançar o status de segurança.
99

 

A criação midiática de uma espécie de  apologia, que beira ao fanatismo, a penas 

mais duras e a regimes de cumprimento de penas mais rigorosos não tem apresentado 

aspectos jurídicos positivos. Pelo contrário, uma das consequências negativas desse processo, 

além da questão da legislação simbólica, é o fato dos meios de comunicação promoverem 

uma espécie de condenação social anterior ao processo. 

Como as informações precisam vender e esse processo ocorre numa velocidade 

muito diversa da que normalmente tramita um processo penal há um bombardeio de 
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informações, normalmente numa fase preliminar das investigações, na qual não há como se 

falar em condenados, pois ainda não houve o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, requisito constitucional necessário para que se elida a presunção de inocência. 

Sendo assim, há uma espécie de condenação social, a qual faz com que 

determinadas garantias processuais, como o contraditório, a ampla defesa e a presunção de 

inocência percam a efetividade. 

Há assim, uma espécie de justiça prévia, a qual, conforme supramencionado, não 

respeita os pressuspostos básicos do sistema jurídico, como as garantias processuais, o que 

não poderia ser diferente, pois é um sistema não-jurídico, que trabalha com outros elementos. 

Trago o exemplo mais emblemático e mais usado desse processo de condenação 

prévia, qual seja o chamado caso “Escola de Base”. O caso teve início com uma denúncia de 

duas mães de alunos da escola contra os proprietários, dois casais, da Escola de Educação 

Infantil Base por suspeita de abuso sexual de uma criança de 4 anos. A notícia foi amplamente 

divulgada em todos os meios de comunicação, ganhando inclusive, a primeira manchete do 

Jornal Nacional exibido no dia 29 de março de 1194. 

O caso tornou-se um escândalo nacional, baseado em três fontes: a denúncia das 

mães, o resultado de um exame de corpo delito ainda não conclusivo e as declarações públicas 

do primeiro delegado responsável pelo caso (Sr. Edélcio Lemos), no sentido de dizer que não 

havia dúvidas quanto à ocorrência do crime. Ademais, foram acusados outro casal de pais de 

alunos da escola e o motorista do transporte escolar. 

Durante meses houve notícias intensas sobre o caso, a escola fora depredada, o os 

acusados sofreram extrema exclusão social, ficando conhecidos “abusadores de crianças”. 

No dia 22 de junho de 1994, após o afastamento do supramencionado delegado, e 

o resultado inconclusivo do laudo do IML, o inquérito policial foi arquivado por falta de 

prova. O então delegado responsável, Gerson de Carvalho, declarou à impressa que o crime 

ocorreu, mas não nas circunstâncias que se afirmava. 

Nesse caso que se tornou um exemplo de condenação prévia pela mídia, houve 

danos irreparáveis à vida dos acusados pelo crime, a opinião pública acusou, julgou e 

condenou aqueles que foram alvo das denúncias. 

Outro exemplo da influência dos meios de comunicação em massa no Direito 

Penal diz respeito à Lei dos Crimes Hediondos, que será trabalhada no próximo tópico, 

oportunidade na qual será relacionado novamente como as irritações provocadas pelos meios 

de comunicação afetam o sistema jurídico. 
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4.3 Lei de Crimes Hediondos 

 

Um dos principais exemplos de legislação penal simbólica é a chamada Lei de 

Crimes Hediondos, pois apesar da tipificação específica e tratamento diferenciado para 

determinadas condutas assim qualificadas, não houve redução nos índices de realização 

desses crimes. Pelo contrátrio, houve um aumento vertiginoso no número de sequestros, o que 

demonstra que não há correspondência entre a gravidade da pena prevista para determinada 

conduta e a redução da criminalidade.
100

 Ademais, trata-se de uma lei que fora criada em 

razão de pressões sociais e alterada, não acredita-se que seja mera coincidência, em momentos 

anteriores a períodos eleitorais. 

Outro fator que exerceu influência na edição da Lei fora o Movimento Law and 

Order,  que ganhou grande amplitude nos Estados Unidos na década de 70, tendo como ideia 

princial a de repressão máxima e o alargamento das leis incriminadoras, exercendo grande 

influência em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil.
101

 

Além disso, muitos dos dispositivos, conforme mencionado em momento anterior 

deste trabalho, foram criados e/ou modificados em momentos de clamores sociais, 

normalmente empós o choque do País em razão de algum crime, que fora explorado pela 

mídia, e tornou-se um caso emblemático. 

A Constituição Federal, através do seu art. 5º, XLIII, introduziu no ordenamento 

jurídico pátrio a figura do crime hediondo, o qual teria um tratamento diferenciado dos demais 

delitos. Vejamos a redação do dispositivo constitucional. 

 

Constituição Federal de 1988. Art.5º, inciso XLIII- a lei considerará crimes 

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 

de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, 

por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 

omitirem. 

 

A lei a qual o artigo faz menção foi publicada no dia 25 de julho de 1990, sob o 

número 8.072/1990, contendo 13 artigos, os quais veiculam normas de direito material e 

processual. 
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Hediondo pode ser definido como um crime pavoroso, depravado, horrendo, 

arrepiante e que cause indignação moral. Para Damásio de Jesus, hediondo é o crime que, pela 

sua forma de execução, ou pela gravidade do seu resultado, provoca intensa repulsa.
102

 

O primeiro artigo da lei que ficara conhecida como Lei de Crimes Hediondos 

prevê um rol taxativo de quais são os crimes assim qualificados, tipificando a conduta e 

estipulando as penas para o caso de realização de ação que se subsuma ao tipo penal. 

No ordenamento jurídico brasileiro, prevaleceu o sistema legal para a escolha de 

quais crimes seriam escolhidos para ser classificados como hediondos, uma vez que a 

Constituição Federal assegurou o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo como merecedores 

de um tratamento penal mais severo, cabendo assim ao legislador ordinário definir quais 

crimes seriam classificados como hediondos. No sistema escolhido, qual seja, o legal, 

somente a lei pode indicar, em rol taxativo, quais crimes são classificados como hediondos.
103

 

Sendo assim, não há uma margem interpretativa significativa para o julgador. 

A lei supramencionada foi alvo de constantes alterações, já tendo sido modificado, 

por diversas vezes, o rol de crimes hediondos. No rol atual desta lei, este sendo taxativo, mas 

não imutável, há a  previsão das seguintes condutas, tipificadas no artigo 1º da Lei, quais 

sejam: I- o homicídio (art. 121) quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 

ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, §2º,I,II,III,IV e V); 

II- latrocínio (art. 157, §3º, in fine; III- extorsão qualificada pela morte (art. 158,§2º); IV- 

extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput e §§1º,2º e 3º); V- estupro 

(art.213, caput e §§1º e 2º);VI- estupro de vulnerável (art.217-A, caput e §§1º,2º,3º e 4º); VII- 

epidemia com resultado morte (art.267,§1º);VII-B- falsificação, corrupção, adulteração ou 

alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e §1º,1º-A e 

§1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677 de 2-7-1998). O parágrafo único prevê que 

consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos artigos 1º,2º e 3º da Lei 

2.889 de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado. 

Ademais, equiparam-se aos crimes hediondos, conforme o artigo 2º da Lei 

8.072/1990, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, 

e torna os crimes hediondos e equiparados insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. 

Como tratamento mais gravoso para esses crimes, além do supramencionado, os 

parágrafos do artigo 2º preveem que a pena será cumprida inicialmente no regime fechado, e 
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que a progressão de regime dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena se o 

apenado for primário, e 3/5 (três quintos) se for reincidente. 

E, por fim no art.2º §3º a lei prevê que caberá ao juiz decidir fundamentadamente 

se o réu poderá apelar em liberdade. 

Uma vez explanado quais são os crimes que encontram-se no rol de crimes 

previstos como hediondos e as disposições legais que diferenciam o tratamento deles em 

relação aos demais crimes, que não tem essa rotulação, passa-se a traçar breves comentários 

acerca do contexto social no qual a lei fora criada, e no qual foi feita alguma das suas 

alterações. 

Ao contextualizar, fica claro a maneira como essa lei foi usada como mecanismo 

político para manipular o imaginário social, e fica evidente o exemplo da legislação simbólica, 

mais especificamente na sua modalidade legislação-álibi. A criação da lei bem como as 

modificações no rol de crimes hediondos teve influência clara dos meios de comunicação em 

massa. 

Conforme mencionado, a aprovação da Lei de Crimes Hediondos ocorreu no ano 

de 1990, o que coincidiu com um período no qual houve um intenso aumento da violência 

urbana. O final da década de 80 e o começo da década de 90 foram marcados por um grande 

número de crimes violentos, como latrocínios, estupros, que tornaram-se delitos comuns, o 

que se deu, dentre outras razões, pelo aumento da densidade demográfica dos centos urbanos, 

somado ao desemprego e a inflação. 

Dos crimes cometidos nesse perígoso, os mais emblemáticos foram a extorção 

mediante sequestro do empresário paulista Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar, que ocorreu 

em em 11 de dezembro de 1989
104

, e do publicitário Roberto Medina, em 6 de junho de 1990. 

O publicitário ficou em poder dos sequestradores durante dezesseis dias, e foi liberado 

mediante o pagamento da quantia equivalente a  US$ 2,5 milhões. 
105

 

A ampla cobertura jornalística de tais crimes, somada ao fato de tratarem-se as 

vítimas de duas pessoas muito influentes na sociedade brasileira acelerou o processo de 

tramitação da Lei, que ocorreu num curto prazo de tempo. 
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Em 1994, quatro anos depois da criação da Lei, foi aprovada a Lei 8.930/1994, 

que acrescentou ao rol de crimes hediondos os crimes de homicídio praticado em atividade 

típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio 

qualificado.
106

 O que se deu em seguida ao caso também emblemático do assassinato da atriz 

Daniella Perez, 22 anos, filha da novelista da Globo Glória Perez, morta a tesouradas em 

dezembro de 1992. 

Glória Perez liderou um projeto de iniciativa popular com o objetivo de inserir o 

homicídio qualificado no rol de crimes hediondos, que contou com 1,3 milhões de assinaturas, 

tratando-se do primeiro projeto de lei no Brasil proposto mediante iniciativa popular.
107

 

Ademais, no ano de 1993 duas chacinas ficaram famosas quais sejam a Chacina 

da Candelária  e a Chacina do Vigário Geral. Na primeira, que ocorreu em julho de 1993 um 

grupo de policiais civis e militares, membros de grupos de extermínios, atirou contra crianças 

que dormiam nas imediações da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. A segunda, 

ocorrida em agosto do mesmo ano, resultou no assassinato de 21 pessoas na favela carioca 

que deu nome ao crime. As investigações indicaram que policiais civis e militares realizaram 

a matança em represália à morte de quatro policiais, crimes atribuídos à traficantes da 

região.
108

 

Em 1998, foi criada a Lei nº 9.695/1998, a qual incluiu no rol dos crimes 

hediondos a falsificação, a corrupção, a adulteração e alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais. Há controvérsias acerca do dispositivo, pois até um cosmético 

pode enquadrar-se neste tipo mencionado, que foi criado em seguida ao caso da falsificação 

do contraceptivo Microvlar, produzido pelo Laboratório Schering Química e Farmacêutica 

Ltda, que pôs a venda lotes do contraceptivo sem o seu princípio ativo, o que resultou em 

muitas gravidezes indesejadas.
109

 

                                                 

 
106

 Cf PIMENTEL, Aldenor da Silva, O jornalismo e a história da Lei de Crimes Hediondos, VIII Encontro 

Nacional de História da Midia, disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro 

2011-

1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view. 

Acessado em: 3 de outubro de 2013. 
107

 Cf DANIELLA PEREZ. A emenda popular. Disponível em http://www.gloriafperez.net/?page_id=591. 

Acessado em 3 de outubro de 2013. 
108

  Cf PIMENTEL, Aldenor da Silva, O jornalismo e a história da Lei de Crimes Hediondos, VIII Encontro 

Nacional de História da Midia, disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro 

2011-

1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view. 

Acessado em: 3 de outubro de 2013. 
109

 Cf PIMENTEL, Aldenor da Silva, O jornalismo e a história da Lei de Crimes Hediondos, VIII Encontro 

Nacional de História da Midia, disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro 

2011-

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro-2011-1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro-2011-1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view
http://www.gloriafperez.net/?page_id=591
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro-2011-1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro-2011-1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/8o-encontro-2011-1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view


48 

 

A Lei nº 12.015/2009 também modificou a Lei de Crimes Hediondos no tocante 

ao crime de estupro. Na época em que tramitava o projeto de lei para a modificação dos 

crimes relativos à dignidade sexual houve intensa divulgação na mídia de casos de escândalos 

envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes, o que na prática foi a maior mudança 

trazida por este dispositivo legal. 

Portanto, através dessa breve exposição sobre casos que tiveram repercusão 

nacional, o que levou a uma cobrança social por medidas, em razão da revolta que a maior 

parte deles causou na população brasileira, houve uma resposta legislativa simbólica, o que, a 

médio e longo prazo tende a gerar uma descrença no Estado e no sistema, pois esse tipo de 

legislação simbólica quanto mais é elaborada mais tende a desestabilizar a situação que busca 

harmonizar. O que percebe-se da explanação feita é que ao invés de medidas efetivas ligadas a 

apuração e processamento de crimes, bem como aos fatores sociais que contribuem para o 

cometimento destes. 

 

4.4 Regime Disciplinar Diferenciado 

 

O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) teve sua gênese no Estado de São 

Paulo, com a edição da Resolução nº 26/2001 da Secretaria de Administração Penitenciária, 

sob a alegativa de que havia a necessidade de “lutar” o crescimento do crime organizado.
110

 O 

que teve influência das inúmeras rebeliões que ocorreram  no Estado de São Paulo no período 

imediatamente anterior  à edição da Resolução, figurando, portanto, como mais um tipo de 

punição trazida pela lei no processo do chamado Direito Penal de Emergência. 

Essas rebeliões culminaram na chamada “megarebelião”, que ocorre no dia 18 de 

fevereiro de 2001, num domingo de visitas, no qual presidiários de todo o estado mantiveram 

agentes penitenciários e visitantes como reféns, o que teria sido organizado pelo PCC 

(Primeiro Comando da Capital), demonstrando assim a falência do sistema prisional 

penitenciário de São Paulo, que não se mostrou capaz de garantir a ordem. 

Naquele período a regra era a manutenção das presos em regime fechado, somado 

à vigência da Lei de Crimes Hediondos, que naquele período impossibilitava a progressão de 

                                                                                                                                                         

 
1/artigos/O%20jornalismo%20e%20a%20historia%20da%20Lei%20de%20Crimes%20Hediondos.pdf/view. 

Acessado em: 3 de outubro de 2013. 
110 Cf BRITTO, Alexis Couto de. Execução Penal. 2 ed. rev. amp. e atual. São Paulo:Editora Revista dos 

Tribunais,2011, p.175. 
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regime e a concessão de liberdade provisória. Porém, com a ausência de estabelecimentos 

prisionais houve uma superpopulação carcerária.
111

 

Na mesma linha de regime diferenciado, a Secretaria de Administração 

Penitenciária criou, por meio da Resolução nº 59/2002 o Regime Disciplinar Especial (RDE) 

aplicado no Complexo Penitenciário de Campinas-Horlândia. Em julho de 2002, a Resolulção 

nº 49 disciplinou o direito de visitas e as entrevistas com advogados submetidos ao RDD.
112

 

No Rio de Janeiro também houve a implementação de um regime diferenciado, 

através da Resolução SEJGAB nº 13/2002, que se baseou no modelo paulista para instituir o 

chamado Regime Disciplinar Especial de Segurança (RDES), o que fora realizado por 

motivos semelhantes aos do Estado de São Paulo. 

Até que por fim o RDD foi instituído no âmbito federal, pela Medida Provisória nº 

28/2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o que se deu empós o desfecho 

do sequestro do publicitário Washington Olivetto, que permaneceu cinquenta e três dias em 

cativeiro. 

Por fim foi criada a Lei nº 10.792/03, que modificou a Lei de Execução Penal 

(LEP), introduzindo o RDD com suas regras de funcionamento, sobre as quais se comentará 

brevemente. 

A lei acrescentou o inciso V do artigo 53 da LEP, o qual prevê o rol de sanções 

disciplinares, as quais anteriormente resumiam-se a: repreensão; suspensão ou restrição de 

direitos e isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que 

possuam alojamento coletivo. 

Ademais, o artigo 52 teve sua redação alterada, dispondo atualmente o seguinte: 

Lei nº 7.210/1984 Art.52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui 

falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o 

preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 

diferenciado, com as seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 

2003)I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da 

sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena 

aplicada; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) II - recolhimento em cela individual; 

(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) III - visitas semanais de duas pessoas, sem 

contar as crianças, com duração de duas horas; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. 

(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) § 1o O regime disciplinar diferenciado 

também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, 
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 Cf BRITTO, Alexis Couto de. Execução Penal. 2 ed. Rev. Amp. e atual. São Paulo:Editora Revista dos 

Tribunais,2011, p.177. 
112 Cf HABER, Carolina Dzimidas. A eficácia da lei penal: análise a partir da legislação penal de emergência ( o 

exemplo do regime disciplinar diferenciado). Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade Direito,  

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p. 79. Disponível 

em:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-15092010-144855/pt-br.php . 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
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que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou 

da sociedade. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) § 2o Estará igualmente sujeito 

ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual 

recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 

organizações criminosas, quadrilha ou bando. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 
  

Portanto, o artigo 52 caput e seus parágrafos preveem as condições mediante as 

quais será aplicado o RDD, ressaltando-se que poderá ser aplicado tanto ao preso provisório 

quanto ao condenado, nacional ou estrangeiro, bastando que se enquadre em alguma das 

condições previstas na Lei. Conforme Alexis Couto de Brito esclarece: “Para a inclusão no 

regime de exceção, a autoridade administrativa-diretora do estabelecimento deverá elaborar 

um requerimento circunstanciado e alegar um dos motivos acima.”
113

 

No entanto, há uma questão que merece ser mencionada, a lei traz algumas 

expressões que se classificam como conceitos jurídicos indeterminados, como a expressão 

“alto risco para ordem e segurança do estabelecimento” e falta na lei também uma definição 

para “organização criminosa”, o que abre possibilidades para arbitrariedades. 

Embora a autoridade administrativa-diretora tenha que elaborar um requerimento, 

o seu fundamento pode estar em alguma dessas previsões vagas, que podem levar a situações 

de injustiça. No entanto, para tornar o processo de aplicação do RDD mais condizente com 

um Estado Democrático de Direitos, a lei previu que o regime deve ser implantado através de 

decisão judicial, aopis a oitiva do Ministério Público e da defesa do possível prejudicado. 

Ao ser adotado, o regime possui as seguintes características: duração máxima de 

360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o 

limite de 1/6 da pena aplicada; recolhimento em cela individual; visitas semanais de duas 

pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; direito à saída por duas horas 

diárias para “banho de sol”. E o artigo 57 do Dec. 6.049/2007 inclui ainda: uso de algemas 

nas movimentações internas e externas, dispensadas apenas nas áreas de visita, banho de sol, 

atendimento assistencial e, quando houver, nas áreas de trabalho e estudo e sujeição do preso 

aos procedimentos de revista pessoal, de sua cela e seus pertences, sempre que for necessária 

sua movimentação interna e externa, sem prejuízo das inspeções periódicas. 

Vale ressaltar que conforme o artigo 56 do Dec. 6.049/2007, antes do término do 

prazo estipulado pelo magistrado, o diretor do estabelecimento prisional poderá recomendar 
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ao diretor do Sistema Penitenciário Federal que requeira à autoridade judiciária o término da 

medida. 
114

 

Outra observação importante a de que a legislação prevê a possibilidade de 

determinação preventiva da medida, a depender do interesse da disciplina e da averiguação 

dos fatos, o que dependerá de despacho do juízo competente. 

Uma vez exposto, tem linhas gerais, o que é o RDD, como foi instituído e a sua 

disposição da legislação pátria, cumpre-se explanar acerca da discussão que existe sobre a 

constitucionalidade do RDD, que é um tema bastante polêmico, tendo posicionamentos bem 

diversos sobre a temática. 

A posição dos tribunais superiores (STF e STJ) nas oportunidades nas quais 

manifestaram-se sobre o assunto foi no sentido de declarar a constitucionalidade do instituto, 

no entanto, ainda há discussões acerca da constitucionalidade deste. 

No entanto, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) 

do Ministério da Justiça aprovou um parecer, por meio da Resolução nº 8/2004, no qual 

recomenda a adoção do parecer como diretriz da Política Penitenciaria, parecer este que é 

contrário à aplicação do RDD. 

Há muitas críticas no tocante ao isolamento celular, que é considerado por 

algumas pessoas como condição que fere à dignidade da pessoa humana. Alexis Couto de 

Brito questiona, em particular, a imprecisão ou falta de taxatividade na definição das 

hipóteses de inclusão do preso no RDD e o isolamento diário de 22 horas.
115

 

 

4.4.1A eficácia do Regime Disciplinar Diferenciado 

 

No tocante à eficácia do RDD, esclarece-se que eficácia diz respeito à capacidade 

que uma norma tem de produzir efeitos, que deve ser analisada do ponto de vista técnico-

jurídico ou sociológico. No primeiro aspecto, uma norma é eficaz quando é válida num 

determinado ordenamento. Quanto ao viés sociológico, ela o será quando cumprida pelos 

destinatários, em um determinado contexto social e político.
116
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O viés sociológico pode ser dividido ainda em sentido amplo e restrito. Em 

sentido amplo deve ser analisado se as condutas praticadas coadunam com a previsão 

normativa, enquanto que em sentido estrito deve ser analisado se a legislação atingiu os seus 

objetivos, os quais encontram-se estabelecidos no texto jurídico.
117

 

Ademais, há de considerar a eficácia simbólica, qual seja é necessário analisar se a 

legislação atingiu aos seus objetivos não escritos no seu texto, mas perceptíveis diante de um 

contexto social e político. 

A partir desses pressupostos analisa-se a eficácia do Regime Disciplinar 

Diferenciado e de que maneira trata-se de um exemplo claro de legislação simbólica, 

trabalhada neste trabalho. 

Para analisar se há a correspondência entre os objetivos normativos e a conduta e 

se os objetivos previstos na norma foram cumpridos é necessário realizar uma avaliação 

comparativa entre os objetivos da norma, os comportamentos regulados pela norma e os 

resultados alcançados por ela. Além disso, cumpre analisar a eficácia simbólica. 

Insta concluir que no tocante à eficácia em sentido amplo, o regime disciplinar 

diferenciado vem sendo aplicado, ou seja, uma vez um preso realizando uma ou mais 

condutas previstas no artigo 52 da LEP há uma efetiva submissão ao RDD. Um breve 

levantamento no Judiciário é capaz de demonstrar esse fato. 

No tocante ao sentido estrito da eficácia, qual seja se forma cumpridos os 

objetivos. Inicialmente cumpre listar os objetivos principais do legislador, quais sejam: 

conforme o relatório da Secretaria de Administração Penitenciária, a medida fora editada com 

o objetivo de assegurar a disciplina e a ordem do sistema prisional.
118

 

A motivação explícita parece ser, então a manutenção da ordem e disciplina no 

interior do sistema prisional, promovendo o isolamento de indivíduos que fazem parte de 

facções criminosas para evitar que eles continuem a praticar crimes, evitando o contato entre 

os presos. 
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É de fácil constatação que esse objetivo não fora atingido, pois continua havendo 

rebeliões nas unidades prisionais, não se constata desarticulação da prática de crimes ligados à 

presos e /ou comandados por eles. 

No tocante à eficácia simbólica, resta necessário lembrar que a lei 10.792/2003 

tramitou em regime de urgência, lembrando que além de todo o contexto social de 

superpopulação carcerária e rebeliões foi assassina do o juiz corregedor de Presidente 

Prudente, em São Paulo, Antônio José Machado Dias um dia antes da aprovação do projeto da 

lei, que se deu no dia 18 de março de 2013. 

A promulgação desta lei mostrou-se, portanto, um recurso muito proveitoso para 

que o Estado pudesse camuflar a sua incapacidade política de resolver os problemas sociais. 

Sendo assim, o RDD tornou-se mais um dos mecanismos de legitimação das políticas 

públicas. 

 

“De fato, o regime disciplinar diferenciado é capaz de cumprir tais objetivos 

simbólicos, apesar de não ser um instrumento suficiente para solucionar questões 

que envolvem problemas tão complexos e que demandam a adoção de estratégias 

pensadas e avaliadas em esferas diversas de atuação estatal, e não de respostas 

reducionistas.”
119

. 

 

No tocante ao caso ora analisado, cujo principal problema em questão é o sistema 

carcerário, enquanto não forem enfrentadas questões como a superpopulação e a corrupção no 

sistema penitenciário, a criação de medidas isoladas, como o RDD, pouco tem a contribuir 

para a melhoria do sistema. 

Generalizando e trazendo a questão para todo o Direito Penal, o RDD demonstra 

como se dá os resultados na aplicação da legislação simbólica, mais especificamente em sua 

modalidade legislação-álibi. 
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5. CONCLUSÃO 

 

a) Do presente trabalho concluiu-se pela possibilidade de aplicação da Teoria da 

Constitucionalização simbólica à realidade brasileira, mais especificamente ao 

Direito Penal, desde que sejam feitas as devidas adaptações, pois a Teoria fora 

construída num contexto muito diverso do brasileiro. 

 

b) Mostrou-se necessária a análise conceitual de alguns dos postulados teóricos 

desenvolvidos por Niklas Luhmann, sociólogo que realizou uma verdadeira 

reviravolta conceitual no âmbito da Sociologia, promovendo uma série de 

mudanças de paradigmas, em especial no tocante ao deslocamento do elemento 

central de composição da sociedade para a comunicação, ao invés da ação. 

 

c) Houve bastante dificuldade para a análise desses pressupostos necessários para 

a compreensão da Teoria desenvolvida no Brasil por Marcelo Neves, pois o 

elevado grau de dificuldade dos postulados do sociólogo apresentaram-se como 

entraves a esta pesquisa. Porém, restou-se necessário explanar o arcabouço 

conceitual para a análise da  Constitucionalização Simbólica. 

 

d) Ficou constatado que o sistema jurídico tem tido o seu fechamento operacional 

prejudicado, em razão da alopoiese, pois elementos externos, principalmente 

políticos e econômicos. Essa influência fazem com que outros fatores sejam mais 

determinantes na elaboração de leis do que o que realmente deveria ser 

considerado, qual seja o aspecto normativo – jurídico. 

 

e) Dos três casos de legislação simbólica, nos quais o processo mostra-se 

acometido do fenômeno da alopoiese, o mais importante para o Direito Penal é a 

legislação - álibi, a qual se trata de uma resposta estatal a uma reivindicação social, 

como se o promulgar uma lei fosse resolver a situação, baseando-se no Direito 

Penal de Emergência. 

 

f) Foi analisado nesse processo a relação que a mídia exerce nesse processo, o 

que apresentou os meios de comunicação em massa como figuras ativas na 
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criação de legislação simbólica, tratando-se de elemento crucial, pois a 

informação que a população, de uma maneira geral, tem sobre os assuntos 

jurídicos é aquela trazida pela mídia, portanto são formadas opiniões a partir daí, 

que gram consequências. 

 

g) A exemplificação através da Lei de Crimes Hediondos mostrou o 

supramencionado papel que a mídia exerce na atividade legiferante, pois esta lei 

mostrou-se, quase que exclusivamente, como uma resposta social, tendo sido 

modificada, até então, de acordo com os casos divulgados nos meios de 

comunicação. 

 

h) Quanto ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), a sua criação e aplicação 

mostrou-se como eminentemente simbólica, pois não atingiu os objetivos aos 

quais se propôs, não tendo havido redução dos problemas relativos ao sistema 

prisional, em razão dos problemas não terem sido abordados da maneira como 

deveria. 

 

i) Por fim, concluiu-se que a legislação simbólica no Direito Penal é uma 

realidade, que tende a perpetuar os problemas criminológicos e do sistema 

penitenciário, e que os meios de comunicação em massa, em razão de utilizarem 

elementos diversos do sistema jurídico, trazem informações muitas vezes 

deturpadas e manipuladas com objetivos diversos daquele de meramente informar 

a população sobre determinado fato. 

 

j) Ademais, concluiu-se a nocividade que a legislação simbólica traz, por levar ao 

descrédito do sistema como um todo. No entanto, o tema está muito longe de ser 

esgotado, pois essa realidade construída dia a dia tem suas causas e consequencias 

acontecendo a todos os momentos. 
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