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RESUMO 

O presente trabalho visou a aplicar à Ciência Jurídica a tese de Karl Popper segundo a 

qual o papel do cientista social é compreender o surgimento dos efeitos indesejados das 

ações humanas voluntárias, explicá-los e tentar propor formas de reduzi-los. Aceitando 

essa proposta, o jurista passaria a dispor de um roteiro para a condução de pesquisas 

jurídico-propositivas, destinadas a diagnosticar as deficiências de um quadro normativo 

vigente e indicar soluções alternativas. Esse tipo de investigação, embora muitas vezes 

empreendido com o método dogmático, também pode ser compreendido, segundo 

Miguel Reale, como próprio do campo da Política Jurídica, mas as suas manifestações 

tradicionais, como a teoria clássica da legislação, teriam caído em descrédito nas 

últimas décadas, por motivos diversos. Com o desdobramento das indicações 

metodológicas de Popper e a sua aplicação a exemplos recentes da produção de efeitos 

indesejados por uma alteração no ordenamento, pretende-se oferecer um instrumental ao 

pesquisador em Direito disposto a empreender pesquisas jurídico-propositivas, que não 

têm pretensão de excluir o componente político da opção legislativa, mas apenas de 

oferecer fundamentos racionais para a tomada da decisão política.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Ciência Jurídica tem se dedicado preponderantemente, nos últimos 

tempos, à compreensão racional da aplicação do Direito, sobretudo da decisão judicial. 

Por outro lado, a chamada “teoria da legislação”, muito discutida no século XIX, caiu 

em descrédito no século passado, e a Política Jurídica tem despertado cada vez menos 

atenção científica, quer seja dos juristas, quer seja dos politicólogos.  

Com o presente trabalho, pretende-se aplicar uma tese de Karl Popper, 

segundo a qual o papel das ciências sociais é compreender o surgimento dos efeitos 
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indesejados das ações humanas voluntárias, explicá-los e tentar propor formas de 

reduzi-los, às pesquisas jurídico-propositivas, ou seja, às que têm como objetivo 

diagnosticar as deficiências de um quadro normativo vigente e indicar soluções 

alternativas. 

Tal proposta tem o objetivo de ajudar a resgatar do descrédito a chamada 

“teoria da legislação", mas sem a pretensão ingênua de excluir o componente político – 

inevitável e, além disso, desejável – da decisão legislativa. Ao contrário, pretende-se, 

com esse trabalho, sugerir uma metodologia para o desenvolvimento de pesquisas 

jurídico-propositivas capazes de revelar fundamentos racionais para a escolha 

legislativa.  

O subtítulo do presente trabalho é uma paródia do título de um ensaio de 

Popper, denominado “Towards a Rational Theory of Tradition”
3
, integrante da obra 

“Conjectures and Refutations”
4
 e não deve soar pretensioso ou transformador, mas 

apenas como uma homenagem ao autor que serviu de inspiração e como uma  

provocação ao leitor interessado em apreciá-lo. 

 

2. O DESCRÉDITO DA TEORIA DA LEGISLAÇÃO, SEGUNDO MIGUEL 

REALE 

 

Miguel Reale, em seus laboriosos esforços para definir um sistema de 

conhecimento referente ao fenômeno jurídico, e para identificar a natureza e as funções 

de cada um dos seus campos, define a Política do Direito como o setor que “prepara e 

exige a opção por determinada solução legislativa, com exclusão e preterição de outras 

vias possíveis, o que tudo implica o estudo objetivo da correlação entre os meios 

idôneos e os fins reclamados pela coletividade”
5
. 

No entanto, segundo o jusfilósofo paulista, esse campo foi sendo excluído 

da cogitação científica pela tradição positivista, que acreditou poder substitui-lo pelos 

diversos ramos da Sociologia. Reale destaca que a antiga “teoria da legislação”, como 

era chamada, muito prestigiada no século XIX e encampada por autores como Jeremy 

Bentham, acabou desqualificada pelo positivismo por seu “caráter abstrato iluminístico 

                                                 
3
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ou moralizante, dada a carência de conhecimentos psicológicos, sociológicos e 

econômicos sobre os fatos condicionadores da ação legislativa”
6
. 

Recorrendo a Bentham para compreender os motivos de seu abandono pela 

teoria social que o sucedeu, pode-se constatar que o pensamento do filósofo inglês é 

radicalmente utilitarista, entendendo que a fundamentação legítima de um ato de 

governo está em sua conformidade com o princípio da utilidade, ou seja, quando a sua 

“tendência de aumentar a felicidade da comunidade for maior do que qualquer tendência 

que tenha a diminui-la”
7
.  

Além disso, esse mesmo fundamento deveria orientar a produção legislativa, 

e “em se tratando de uma ação conforme ao princípio da utilidade, podemos sempre 

afirmar ou que ela deve ser praticada ou, no mínimo que não é proibido praticá-la”
8
. 

Traduzindo a tese com o emprego das conhecidas modalidades deônticas do 

“obrigatório, do proibido ou do permitido
9
”, poder-se-ia dizer que as ações humanas 

úteis deveriam ser obrigatórias ou, pelo menos, permitidas.  

Ao longo do escrito, Bentham propõe uma metodologia para a identificação 

da utilidade ou inutilidade das ações, em função da quantidade de dor e de prazer que 

elas provocam ou evitam; discorre, longamente, sobre a sua própria teoria da ação 

humana, levando em consideração a consciência, os motivos da ação, os seus 

resultados; para por fim definir uma teoria da sanção e propor uma delimitação entre os 

campos da ética e da legislação
10

. 

Segundo o filósofo inglês, “todo ato que promete ser benéfico, em seu 

conjunto, para a coletividade (incluindo a própria pessoa), todo indivíduo deve praticá-

lo por si mesmo; todavia o legislador não tem o direito de impor à pessoa individual a 

prática de cada um desses atos”
11

. 

Em seu raciocínio, são três as espécies de conduta ética: a prudência (atos 

do sujeito que promovem a sua própria felicidade), a benquerença (atos do sujeito que 

promovem a felicidade alheia) e a probidade (atos do sujeito que não provocam a 

infelicidade alheia). Segundo Bentham, os atos de prudência devem ser deixados à 

consideração do próprio sujeito, portanto, à ética privada, cabendo ao legislador, no 

máximo, impor leves censuras a comportamentos evidentemente autolesivos; os atos de 

                                                 
6
 Ibidem. 

7
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Baraúna. In: _______. Os pensadores. 2. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 02-68. p. 04. 
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ed., Brasília: Universidade de Brasília, 1999. p. 31. 
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benquerença também devem ser deixados a cargo do próprio sujeito, exceto quando se 

tratar de proteger o próximo de um perigo, sem risco ou prejuízo para o benfeitor, 

quando essa ação deve ser tornada obrigatória; e, por fim, os atos de probidade 

constituiriam o campo mais profícuo da arte da legislação
12

, cabendo ao responsável 

impor um sistema de punições que não sejam ineficazes, inúteis ou supérfluas
13

. 

Com essa exposição, pode-se constatar que Bentham carregava consigo a 

crença moderna na possibilidade de um juízo ético universal, presumia a boa intenção 

do responsável pela atividade legislativa e não dava a devida atenção à complexidade do 

jogo de interesses em conflito, que torna problemática, em muitos casos, a identificação 

da opção que promoverá a maior felicidade comum. 

Popper faz uma consideração bastante semelhante ao afirmar que a 

simplicidade dos princípios morais, quando confrontada com a complexidade das 

situações de fato a que eles se aplicam, gera muitas dúvidas quanto à sua concretização 

em cada caso e derruba a crença, também moderna, de que a verdade é manifesta
14

. 

Em todo o caso, a teoria benthamniana da ação traz uma distinção clara 

entre a intenção e as conseqüências, e percepção de que essas últimas podem ocorrer 

num sentido diverso do pretendido, em razão das circunstâncias. 

Essa afirmação, óbvia e presente em muitas outras teorias da ação, como as 

desenvolvidas pela dogmática penal, é, sem embargo, muito importante para trazer à 

reflexão o seguinte problema: a provocação de resultados indesejados ou imprevistos, 

por ser um risco inerente às ações humanas em geral, também está presente nos atos do 

próprio legislador e, como tal, deve ser levada em conta nas pesquisas destinadas a 

fundamentar racionalmente uma proposição legislativa. 

 

3. O MÉTODO JURÍDICO-PROPOSITIVO NA CIÊNCIA JURÍDICA 

 

Miracy Gustin e Maria Tereza Dias mencionam o método jurídico-

propositivo como sendo aquele destinado “ao questionamento de uma norma, de um 

conceito ou de uma instituição jurídica com o objetivo e propor mudanças ou reformas 

legislativas concretas”
15

. No entanto, as autoras advertem que “sendo as pesquisas 

jurídicas um campo especial das Ciências Sociais Aplicadas, toda e qualquer 
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 Ibidem. p. 63-67. 
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 Ibidem. p. 59. 
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 POPPER. Op. Cit. p. 492. 
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investigação deverá ter a finalidade propositiva, por sua própria natureza de ciência 

aplicada”
16

. 

Embora essa segunda afirmação pareça uma excessiva radicalização do 

problema da pesquisa propositiva, tendo em vista determinadas investigações históricas, 

descritivas ou teóricas destinadas primariamente à reconstrução ou à recolocação de 

questões conceituais sem qualquer pretensão de aplicação, pode-se entender a afirmação 

das pesquisadoras mineiras da seguinte maneira: toda e qualquer investigação pode 

servir a uma finalidade propositiva, direta ou indiretamente, mesmo que o próprio 

cientista não o pretenda ou nem sequer se aperceba disso. 

No entanto, é preciso perceber que uma investigação pode ter como 

principal finalidade a proposição de uma solução legislativa alternativa, e que isso não 

representa necessariamente uma atitude alheia ao espírito científico. É verdade que 

muitos juristas emitem manifestações a respeito de textos normativos, e da necessidade 

de sua revisão, sem a sistematicidade e o rigor necessários à sua consideração científica. 

Esse tipo de manifestação, perfeitamente legítimo por sua posição política e 

sua condição social, enquanto cidadão consciente e capaz de intervir nos destinos da 

comunidade que integra, não passará de mera opinião – certa ou errada, não se está a 

discutir – se não for desenvolvida com um método inteligível e, especialmente, se não 

se basear em fundamentos testáveis e criticáveis pela comunidade dos pesquisadores. 

Em verdade, a pretensão de camuflar a opinião como ciência é muito 

comum na atitude da dogmática jurídica
17

, e, embora, muitas vezes, as estratégias de 

dissimulação desenvolvidas pelo jurista sejam bem sucedidas, os seus exemplos mais 

gritantes e menos habilidosos acabam contribuindo não só para o descrédito da “teoria 

da legislação”, já diagnosticado por Reale, mas para a própria aceitação do caráter 

científico da teoria jurídica. 

Com esse trabalho, pretende-se sugerir uma linha metodológica geral para o 

desenvolvimento de pesquisas jurídico-propositivas, que vão além da mera opinião, 

embora com a consciência de que a ponderação da conveniência e da oportunidade da 

opção legislativa, pelos legitimados democraticamente a fazê-la, deve ter as conclusões 

da teoria social apenas como um dos fatores para a decisão, e nem mesmo é preciso que 

seja o mais importante deles. 

 

                                                 
16

 Ibidem.  
17

 Ver, a esse respeito, WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito II: a Epistemologia Jurídica 

da Modernidade. Tradução de José Luis Bolzan. 1. Ed. 1. Reimp. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 

2005. p. 57-99. 
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4. O PAPEL DAS CIÊNCIAS SOCIAIS, SEGUNDO KARL POPPER 

 

A influência do pensamento de Karl Popper na epistemologia do século XX 

e a sua aplicação à Ciência Jurídica já foram abordadas em outros textos
18

 e não serão 

objeto de maiores considerações neste escrito. 

Pretende-se, com o presente trabalho, analisar uma das afirmações do 

epistemólogo austríaco, acerca do papel das ciências sociais, constantes de dois 

ensaios
19

 contidos numa de suas obras mais importantes, o livro “Conjectures and 

Refutations”
20

, segundo a qual a principal tarefa das ciências sociais é mapear as 

repercussões sociais involuntárias das ações humanas voluntárias
21

.  

Popper oferece aos leitores o exemplo da mais conhecida afirmação teórica 

das ciências sociais, acessível inclusive para o público não especializado, a “lei da 

oferta e da procura”, que está na base da Ciência Econômica: quem deseja vender algo, 

quando anuncia essa vontade, tende a depreciar o valor de mercado desse bem, 

enquanto o sujeito que pretende comprar eleva o valor de mercado daquilo que deseja 

adquirir, o que seria um caso típico de conseqüência involuntária de um ato voluntário 

e, mais do que isso, de conseqüência indesejada, já que, usualmente, o vendedor não 

deseja reduzir o valor de mercado, nem o comprador pretende elevá-lo
22

. 

Segundo o autor, essa tese é generalizável para todas as situações sociais, já 

que nada acontece exatamente como fora pretendido pelo autor da ação, e que 

frenquentemente é impossível eliminar os resultados indesejáveis
23

.  

Para compreender a tese, é preciso ter em mente duas considerações mais 

gerais sobre o pensamento do autor: 1) o fato de ele fundar toda a sua filosofia da 

ciência no falibilismo, ou seja, na tese da imperfeição do homem, da inevitabilidade do 

erro, no entanto, na fecunda possibilidade aberta pelos erros para que quem os comete 

                                                 
18

 PRADO. Daniel Nicory do. O uso de hipóteses na pesquisa jurídica. In: CONGRESSO NACIONAL 

DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO. 16. 2007, Belo 

Horizonte. Anais eletrônicos... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 1040-1060. Disponível em: < 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/daniel_nicory_do_prado.pdf> Acesso em: 23 fev. 

2011; Idem. A precisão de conteúdo e a relevância da hipótese: outras contribuições do método de Karl 

Popper para a pesquisa jurídica. In: ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO 

NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO. 17. 

2008, Salvador. Anais eletrônicos... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 3126-3142. Disponível 

em: < http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/daniel_nicory_do_prado-2.pdf>  

Acesso em: 23 fev. 2011. 
19

 “Towards a Rational Theory of Tradition” e “Prediction and Prophecy in Social Sciences” 
20

 POPPER. Op. Cit.  
21

 Ibidem. p. 460. 
22

 Ibidem. p. 166-167. 
23

 Ibidem. p. 166. 
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aprenda com eles; 2) o seu famoso combate ao marxismo como teoria científica e como 

ideologia política. 

O falibilismo, cuja origem histórica remonta a Xenófanes, filósofo grego 

pré-socrático, serve de fundamento para a tese das “conseqüências indesejadas”, já que, 

considerando a imperfeição essencial do ser humano, o poder de previsão dos resultados 

dos seus atos, embora seja considerável e constitua a sua própria racionalidade, não é 

infinito; além disso, a execução dos atos, em função de um resultado, nunca 

corresponde perfeitamente ao planejamento. 

Essa possível – ou, segundo Popper, inevitável – divergência entre o 

resultado pretendido, o planejamento para alcançá-lo e a execução dos meios escolhidos 

é conhecida dos juristas, pois encontra um exemplo paradigmático, para a teoria da 

conduta em Direito Penal, no caso dos crimes culposos
24

. 

Já a crítica ao marxismo mereceu a reunião de todos os esforços intelectuais 

de Popper, tanto de seus estudos políticos de inspiração liberal reunidos na obra “A 

Sociedade Aberta e seus inimigos”
25

 quanto nos muitos trabalhos da epistemologia e da 

metodologia das ciências sociais, entre eles os já citados. 

Simplificando o máximo possível a questão, para os propósitos estreitos do 

presente trabalho, embora sem perder de vista a complexidade da crítica popperiana e a 

resposta dos marxistas, pode-se afirmar que Popper rejeita o caráter científico da teoria 

marxista da história por não preencher o seu critério de demarcação, ou seja, a 

testabilidade ou refutabilidade em face da possibilidade de existência de fatos 

demonstráveis objetivamente e que desmentiriam a teoria, se ocorressem.  

Além disso, ele considera muito ambiciosa a sua pretensão de fazer 

previsões científicas incondicionais no campo da história, quando, por outro lado, esse 

tipo de previsão só seria possível em sistemas bem isolados, estacionários e recorrentes, 

que são muito raros mesmo na natureza, e que não são características das sociedades 

modernas
26

. 

Por fim, o autor considera o marxismo um exemplo de “teoria da 

conspiração”, segundo a qual o que quer que ocorra numa sociedade, inclusive os 

eventos desagradáveis como a guerra, o desemprego, a pobreza, a escassez, é resultado 

                                                 
24

 Para uma revisão ampla e aprofundada da teoria da ação, ver GUARAGNI, Fábio André. As teorias da 

conduta em Direito Penal: um estudo da conduta humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-

finalista. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
25

 POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus inimigos. Tradução de Milton Amado. 3. ed. Belo 

Horizonte: Itatiaia, 1998. 2v. 
26

 Idem. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. reimp. London; 

New York: Routledge, 2006. p. 457. 
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direto dos planos de indivíduos ou grupos humanos maus e poderosos
27

. Ao contrário 

dessa visão, as conspirações autênticas são poucas e, mesmo quando ocorrem, 

raramente são bem sucedidas, pois os atos praticados pelos conspiradores, ao 

repercutirem no ambiente social, fogem ao seu controle, e podem produzir outros 

efeitos, diversos dos pretendidos
28

. 

Popper enfatiza que o próprio Marx teria vislumbrado os efeitos 

involuntários das condutas humanas voluntárias, e que o capitalista não seria 

necessariamente um “conspirador demoníaco”, mas alguém tão imbricado na rede de 

relações sociais quanto o próprio proletário que ele explora. Segundo o autor, no 

entanto, essa específica visão de Marx fora abandonada por boa parte dos teóricos 

marxistas que o sucederam, e que teriam insistido nas teorias da conspiração
29

. 

Em todo o caso, essa longa digressão serve para demonstrar que, embora 

Popper tenha enveredado pela reflexão sobre a metodologia das ciências sociais com 

um objetivo político bastante específico – o combate ao marxismo como ciência e como 

ideologia – as suas conclusões são bastante úteis e generalizáveis para além dos 

exemplos paradigmáticos. 

O estudo dos efeitos involuntários e, especialmente, indesejados, dos atos 

humanos voluntários, serve não somente ao já citado caso dos crimes culposos, na teoria 

do delito, a que o jurista já está acostumado, mas, antes, é um roteiro metodológico 

bastante fértil para o empreendimento de pesquisas jurídico-propositivas. 

Qual seria afinal a utilidade desse estudo? Segundo Popper, além da 

curiosidade científica, ele seve para preparar a comunidade para esses efeitos 

involuntários e, se possível, para combatê-los, evitando-os ou atenuando-os, mas, é 

claro, com a consciência de que esses novos atos, instruídos pela teoria, provocarão 

novos efeitos involuntários
30

. 

 

5. RUMO A UMA TEORIA RACIONAL DA LEGISLAÇÃO 

 

Compreendidos os elementos do pensamento popperiano que interessarão 

ao presente trabalho, pode-se afirmar que uma teoria racional da legislação não se 

satisfaz apenas com a consideração dos efeitos voluntários (previstos e desejados) de 

uma alteração legislativa, mas precisa cogitar também os efeitos involuntários dessa 
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 Ibidem. p. 459. 
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 Ibidem. p. 460. 
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 Ibidem. p. 460-461. 
30

 Ibidem. p. 167. 
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alteração, em especial os indesejáveis, ou seja, os que ocorrem no sentido oposto ao 

pretendido com a alteração, e podem simplesmente torná-la ineficaz ou, pior, agravar o 

problema social que se pretendeu combater. 

Os efeitos indesejáveis das alterações legislativas podem ser identificados, 

pelo menos, em dois âmbitos diferentes: 1) na sua posição sistemática, ou seja, nas 

relações do novo texto normativo com o ordenamento preexistente; 2) nas suas 

condições de eficácia social, ou seja, nas relações do novo texto normativo com o 

mundo da vida. 

Com efeito, o surgimento de uma nova norma a partir de um texto 

produzido pelos sujeitos autorizados sempre se dá num contexto normativo que a 

antecede e que exerce sobre ela uma função de controle. Reale já constatava que “uma 

das principais formas de seguro contra os desmandos do poder consiste em não acolher 

as suas opções normativas como atos isolados, mas sim como elos ou momentos, cujo 

significado é inseparável do sentido geral do ordenamento”
31

. Segundo o jusfilósofo 

paulista, o sistema é uma limitação permanente ao voluntarismo do legislador, visto que 

“no instante mesmo em que, graças à interferência do poder, se dá a objetivação de uma 

regra de direito, esta se insere no contexto normativo já vigente, subordinando-se a uma 

totalidade de sentido que a transcende”
32

. Assim, essa mesma garantia do cidadão 

contra o arbítrio do detentor do poder, é também uma limitação para as alterações 

legislativas bem intencionadas. 

O primeiro problema, resultante das relações intrassistêmicas das normas 

resultantes do novo texto com o restante do ordenamento, consiste na sua 

incompatibilidade com parte do ordenamento preexistente (chamada de “antinomia”, na 

tradição juspositivista
33

), que resultará em sua invalidade (inconstitucionalidade ou 

ilegalidade) quando o conflito ocorrer com norma hierarquicamente superior, ou na 

revogação dos dispositivos contrários, quando o conflito ocorrer com norma 

hierarquicamente igual ou inferior. 

Para uma teoria racional da legislação, é preciso saber identificar não só a 

incompatibilidade que leva à invalidação – e, com efeito, existem órgãos, na estrutura 

dos parlamentos, especializados nessa verificação, as Comissões de Constituição e 

Justiça – mas também a que leva à revogação de dispositivos contrários, que podem 

levar ao surgimento de lacunas do ordenamento.   

                                                 
31

 REALE. Op. Cit. p. 134. 
32

 Ibidem. 
33

 BOBBIO. Op. Cit.  
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Assim, o primeiro passo é a correção da incompatibilidade que levaria à 

invalidação da nova norma, pois a sua permanência resultaria na inocuidade da 

alteração, bem como a correção, se possível da incompatibilidade revogadora – se ela 

não for exatamente o objetivo da alteração – e, quando isso for impossível, o 

estabelecimento de regras de transição para os setores do mundo da vida que seriam 

afetados pela ausência de regulamentação. 

No entanto, os problemas das relações sistemáticas entre a nova norma e o 

ordenamento preexistente não se resumem à incompatibilidade, total ou parcial. Ao 

contrário, outras questões, muito mais difíceis de identificar do que o conflito direto, 

podem levar à diminuição dos efeitos pretendidos ou, até, à produção dos efeitos 

opostos, indesejados, portanto, no momento da produção normativa. 

Além da posição sistemática, as condições de eficácia social dos novos 

textos normativos podem levar à produção de conseqüências muito diferentes das 

pretendidas, e precisam ser conhecidas com profundidade, para que a alteração 

legislativa realmente seja considerada a mais correta.  

Dois exemplos recentes podem ilustrar a questão. Em sua abordagem, dar-

se-á mais atenção aos problemas decorrentes da posição sistemática das novas normas, 

mas também serão indicadas, eventualmente, as condições de eficácia social e suas 

conseqüências imprevistas. 

 

5.1. Exemplos recentes da produção de efeitos indesejados por uma alteração 

legislativa 

 

5.1.1. A Lei nº 12.015/2009 

 

Em 2009, foi publicada a Lei nº 12.015
34

, que realizou diversas alterações 

no título dos crimes sexuais, na parte especial do Código Penal, levando, entre outras 

coisas, à unificação dos crimes sexuais violentos, antes divididos em estupro (art. 213) e 

atentado violento ao pudor (art. 214), e, a partir de então, reunidos sobre o primeiro 

nomem juris (estupro), com uma definição que alcança também as hipóteses normativas 

antes tratadas como atentado violento ao pudor. Além disso, alterou-se o tratamento dos 

crimes sexuais contra crianças e adolescentes, antes derivados do tipo comum com a 

referência ao conceito de “violência presumida” e, a partir de então, previstos em tipo 

                                                 
34

 BRASIL. Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818585/lei-12015-09> Acesso em: 23 fev. 2011. 
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autônomo, especial, sem a consideração da presunção de violência, mas levando em 

conta a vulnerabilidade como conceito norteador da proibição das relações sexuais com 

menores de 14 (catorze) anos
35

. 

Fazendo uma análise do parecer apresentado pela relatora da emenda 

substitutiva ao projeto de lei que resultou no citado diploma normativo
36

, pode-se 

observar que, por exemplo, a mudança da descrição do bem jurídico protegido, referido 

pela redução original do Código como sendo os “costumes”, para uma noção mais 

atualizada de “liberdade sexual”, orientou-se pela noção do respeito à dignidade 

humana, e não pela proteção da moralidade social dominante. 

Além disso, a criação do tipo de “estupro de vulnerável” teve o objetivo de 

impedir que “em juízo a presunção de violência seja analisada pelos magistrados de 

acordo com a compleição física das meninas que estejam à sua frente”
37

. 

Por fim, o objetivo do projeto não foi “ampliar as penas, mas (...), em todos 

os casos em que a criança for vítima, a pena será agravada, pela sua condição de 

desenvolvimento”
38

. No entanto, se essa não foi a intenção, em geral, certamente não 

havia o desejo de dar um tratamento mais brando aos infratores e sim, como regra, de 

manter as penas atuais, e aumentá-las quando as vítimas forem crianças. 

Será que a alteração provocou, no caso, os efeitos desejados? 

Num primeiro ponto, a redação do novo tipo penal inviabiliza, de fato, a 

antiga tese da relativização da presunção de violência, mas não exclui completamente a 

possibilidade de apreciar a “compleição física das meninas”, como critério para a não 

incriminação, já que permanece, no Direito Penal, o erro de tipo como causa de 

exclusão do dolo e, portanto, da tipicidade, exceto quando couber a punição a título de 

culpa, o que não é o caso dos crimes sexuais.  

Portanto, a relação sistemática do novo tipo de estupro de vulnerável, com a 

parte geral do Direito Penal, permite que a punição do sujeito que mantém relação 

sexual com menor de 14 (catorze) anos não seja automática, mas leve em consideração 

as circunstâncias particulares em que o seu erro de tipo seria justificado (apenas para 

                                                 
35

 “Estupro de vulnerável. Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 

de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.” BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/ 

codigo-penal-decreto-lei-2848-40> Acesso em: 15 fev. 2011. 
36

 Idem. Câmara dos Deputados. Parecer do Relator, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

da exploração sexual de crianças e adolescentes, à emenda substitutiva global de plenário nº 1 ao 

Projeto de Lei nº 4.850, de 2005. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/564750.pdf> 

Acesso em: 15 fev. 2011. 
37

 Ibidem. p. 3.  
38

 Ibidem. 
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usar um exemplo hiperbólico, quando, além da compleição física precocemente 

amadurecida, a adolescente mentisse a respeito da idade, quando questionada pelo réu, e 

até lhe apresentasse documento de identidade falsificado). 

Até aqui, tratou-se apenas da limitação dos efeitos desejados pelas relações 

sistemáticas do novo texto normativo. No entanto, o evento mais notável, no caso da Lei 

nº 12.015/2009, foi a produção de efeitos não desejados pelo legislador. É que, com a 

unificação dos crimes sexuais violentos, os sujeitos antes condenados por estupro e 

atentado violento ao pudor, em concurso material, por terem praticado mais de um tipo 

de ato sexual com a mesma vítima, que, na opinião predominante da jurisprudência, 

nem sequer admitia o reconhecimento da continuidade delitiva
39

, passaram a poder ser 

condenados como autores de crime único, pois a nova figura do estupro constituiria um 

tipo misto alternativo
40

, afastando a figura do concurso e, na prática, reduzindo à 

metade as penas anteriores. 

Em verdade, não se pode deixar de dizer que, já na vigência da lei antiga, a 

tese do concurso material era uma interpretação jurisprudencial excessivamente severa, 

em função da especial reprovação moral dos crimes sexuais, que se mostrava 

incoerente, inclusive, com o posicionamento da mesma jurisprudência a respeito da 

possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes patrimoniais 

semelhantes, porém não idênticos
41

. 

A percepção desse efeito – a redução, na prática, à metade, das penas dos 

condenados pela prática de mais de um tipo de ato sexual contra a mesma vítima no 

mesmo contexto – e a intensa reprovação moral que esses comportamentos continuam 

recebendo, já provocaram uma surpreendente reação de alguns tribunais, como o 

Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha seguido a tese do crime único em alguns 

julgados da Sexta Turma
42

, considerou, em outros precedentes, da Quinta Turma, a 

                                                 
39

 DELMANTO, Celso et alli. Código Penal comentado: acompanhado de comentários, jurisprudência, 

súmulas em matéria penal em legislação complementar. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 235. 
40

 DELGADO, Yordan Moreira. Comentários à Lei nº 12.015/09. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 

2289, 7 out. 2009. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/13629>. Acesso em: 22 fev. 2011. 
41

 DELMANTO. Op. Cit. p. 234-235; DELGADO. Op. Cit. 
42

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Relator Desembargador Convocado Haroldo 

Rodrigues. Habeas Corpus nº 167517. Julgado em 17/08/2010. Disponível em: < 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15941089/habeas-corpus-hc-167517-sp-2010-0057558-8-stj> 

Acesso em: 23 fev. 2011. , HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 12.015/09. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 

RETROATIVIDADE. CONDUTAS PRATICADAS CONTRA A MESMA VÍTIMA E NO MESMO 

CONTEXTO. CRIME ÚNICO. ORDEM CONCEDIDA. 

1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC nº 144.870/DF, da relatoria do eminente Ministro Og 

Fernandes, firmou compreensão no sentido de que, com a superveniência da Lei nº 12.015/2009, a 

conduta do crime de atentado violento ao pudor, anteriormente prevista no artigo 214 do Código Penal, 
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nova figura de estupro como tipo misto cumulativo e não alternativo e, além disso, que 

não caberia nem sequer o reconhecimento da continuidade delitiva entre as duas 

espécies, por falta de homogeneidade na forma de execução
43

. 

Essa polêmica jurisprudencial, provocada involuntariamente pela alteração 

legislativa, coloca em pauta duas questões principais: primeiro, as relações sistêmicas 

da nova norma podem produzir efeitos inesperados e até indesejados; segundo, o 

desenvolvimento judicial do Direito é capaz ou de neutralizar ou de agravar esses 

efeitos. Mesmo que a posição jurisprudencial conservadora do status quo ante se 

consolide como majoritária, a mera reabertura da discussão sobre o cabimento da 

continuidade delitiva entre as diversas práticas sexuais violentas já constituiu um efeito 

indesejado e inesperado da alteração. 

 

5.1.2. Lei nº 11.705/2008 

                                                                                                                                               
foi inserida àquela do art. 213, constituindo, assim, quando praticadas contra a mesma vítima e num 

mesmo contexto fático, crime único de estupro. 

2. Tendo em vista que o paciente foi condenado por ter praticado, mediante grave ameaça, conjunção 

carnal e coito anal contra a mesma vítima e no mesmo contexto, é de rigor, pelo princípio da 

retroatividade da lei penal mais benéfica, o afastamento da condenação pelo atentado violento ao pudor. 

3. Habeas corpus concedido para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da 

pena, nos termos da Lei nº 12.015/2009, destacando que deverá ser refeita a análise das circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 
43

 Idem. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Relatora Ministra Laurita Vaz. Habeas Corpus 

78667. Julgado em 22/06/2010.  Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15464894/habeas-corpus-hc-78667-sp-2007-0053406-5-stj> 

Acesso em: 23 fev. 2011. “HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

CONDENAÇÃO PELOS CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 

12.015/2009. REUNIÃO DE AMBAS FIGURAS DELITIVAS EM UM ÚNICO CRIME. TIPO MISTO 

CUMULATIVO. CUMULAÇÃO DAS PENAS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.º, § 2.º DA LEI N.º 8.072/90. 

1. Antes da edição da Lei n.º 12.015/2009 havia dois delitos autônomos, com penalidades igualmente 

independentes: o estupro e o atentado violento ao pudor. Com a vigência da referida lei, o art. 213 do 

Código Penal passa a ser um tipo misto cumulativo, uma vez que as condutas previstas no tipo têm, cada 

uma, "autonomia funcional e respondem a distintas espécies valorativas, com o que o delito se faz plural" 

(DE ASÚA, Jimenez, Tratado de Derecho Penal, Tomo III, Buenos Aires, Editorial Losada, 1963, p. 

916). 2. Tendo as condutas um modo de execução distinto, com aumento qualitativo do tipo de injusto, 

não há a possibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva entre a cópula vaginal e o ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal, mesmo depois de o Legislador tê-las inserido num só artigo de lei. 3. Se, 

durante o tempo em que a vítima esteve sob o poder do agente, ocorreu mais de uma conjunção carnal 

caracteriza-se o crime continuado entre as condutas, porquanto estar-se-á diante de uma repetição 

quantitativa do mesmo injusto. Todavia, se, além da conjunção carnal, houve outro ato libidinoso, como o 

coito anal, por exemplo, cada um desses caracteriza crime diferente e a pena será cumulativamente 

aplicada à reprimenda relativa à conjunção carnal. Ou seja, a nova redação do art. 213 do Código Penal 

absorve o ato libidinoso em progressão ao estupro -classificável como praeludia coiti -e não o ato 

libidinoso autônomo, como o coito anal e o sexo oral. 4. Diante da declaração de inconstitucionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal do § 1º do art. 2.º da Lei 8.072/90, e após a publicação da Lei n.º 

11.464/07, afastou-se do ordenamento jurídico o regime integralmente fechado antes imposto aos 

condenados por crimes hediondos, assegurando-lhes a progressividade do regime prisional. 5. Ordem 

parcialmente concedida, apenas para afastar o regime integralmente fechado de cumprimento de pena. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/150574/lei-3-75-rio-de-janeiro-rj
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Em 2008, por meio da Lei 11.705, foram promovidas diversas alterações no 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), com o objetivo de tornar mais rigoroso o 

tratamento dado aos motoristas que dirigem sob o efeito de bebidas alcoólicas. Essa 

modificação ficou popularmente conhecida como “lei seca” e teve muita repercussão 

nos meios de comunicação, sobretudo em razão das ações de fiscalização
44

 realizadas 

nas principais cidades do país, logo após o início da vigência da lei. 

O número de mortes e de ferimentos graves em acidentes de trânsito, no 

Brasil, é frequentemente comparado, pelos meios de comunicação, aos de grandes 

conflitos armados, tamanha é a sua proporção
45

.  

Diante de um incontestável problema social e de um diagnóstico bastante 

razoável – de que a ingestão de álcool é uma das principais causas dos acidentes graves 

-, o Poder Executivo experimentou algumas alternativas: primeiro, tentou proibir a 

venda de bebidas alcoólicas à margem das rodovias federais, por meio da Medida 

Provisória nº 415/2008
46

; depois, o Congresso Nacional abrandou a proibição, 

excluindo os estabelecimentos situados em zona urbana, segundo a lei local.  

A MP 415 foi profundamente alterada e resultou na Lei 11.705. O sentido 

das modificações promovidas pelo Legislativo pode ser resumido por um trecho do 

parecer do deputado Hugo Legal, relator do projeto de lei de conversão: “o 

endurecimento das relações do condutor de veículo automotor com a ingestão de bebida 

alcoólica deve prevalecer sobre as medidas baseadas na proibição de venda do 

produto”
47

. 

A opção legislativa foi pela valorização da autonomia moral do condutor – 

impondo-lhe penas mais graves, caso dirija sob a influência de álcool – ao invés de um 

proibicionismo paternalista – que seria a pura e simples proibição de venda de bebidas 

às margens das rodovias, afetando todos aqueles que fazem bom uso da própria 

                                                 
44

 BLITZ da lei seca prende 14 em São Paulo em quatro dias. Folha Online. 14/07/2008. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u422091.shtml>  Acesso em: 23 fev. 2011; TOMAZ, 

Kleber. SOUFEN JR, Jorge. Blitz da lei seca prende 5 e multa mais 5 no centro de SP. Folha Online. 

27/06/2008.  Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u416743.shtml>  

Acesso em: 23 fev. 2011. 
45

 BRASIL registra 254 mil mortes no trânsito em oito anos. G1. 20/09/2007. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL107911-5598,00.html>  Acesso em: 23 fev. 2011. 
46

 BRASIL. Medida Provisória nº 415, de 21 de janeiro de 2008. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Mpv/415.htm> Acesso em: 22 fev. 2011. 
47

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer às emendas do Senado Federal ao projeto de lei de 

conversão Nº 13, de 2008. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/568656.pdf> 

Acesso em: 22 fev. 2011. 
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liberdade, consumindo álcool apenas quando são passageiros do veículo, e abstendo-se 

de fazê-lo quando são motoristas. 

Deixando de lado questões acessórias, passar-se-á a analisar a alteração 

promovida no art. 306 do Código de Trânsito, que contém o tipo penal da embriaguez 

ao volante. A redação original dizia ser crime “conduzir veículo automotor, na via 

pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano 

potencial a incolumidade de outrem”
48

. Com essa definição, o crime exigia a exposição 

da incolumidade de alguém a risco potencial, sendo definido, pela doutrina 

predominante, como crime formal e de perigo concreto, além, é claro, de envolver 

conceitos mais abertos – influência de álcool ou substância análoga, exposição de 

outrem a dano potencial. 

Com a alteração promovida pela Lei 11.705/2008, o tipo passou a ser 

“conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de  álcool por 

litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência”
49

. 

Pode-se observar, em primeiro lugar, que foi suprimida uma exigência do 

tipo anterior, a saber, a exposição da incolumidade de outrem a risco potencial, 

bastando a condução do veículo sob efeito de substância psicoativa, transformando-o 

num crime de mera conduta e de perigo abstrato. Além disso, no caso particular do 

álcool, optou-se por uma técnica muito específica de aferição da influência da 

substância: a sua concentração no sangue do motorista. 

É preciso lembrar que a mesma lei incluiu o Parágrafo Único no art. 306, 

com a seguinte redação: “o Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre 

distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste 

artigo”
50

, o que o torna uma lei penal em branco quanto ao meio de prova. 

Logo em seguida, foi promulgado o Decreto nº 6.488, de 19 de junho de 

2008, prevendo, em seu art. 2º, II, que o equivalente da concentração de seis decigramas 

por litro de sangue, seria de “três décimos de miligrama por litro de ar expelido dos 

pulmões”
51

, no “teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro)”
52

. 
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 BRASIL. Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103494/codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97>  Acesso em: 

23 fev. 2011. 
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 Ibidem. 
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 BRASIL. Decreto nº 6.488, de 19 de junho de 2008. Disponível em: < 
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O caso da Lei 11.705/2008 é emblemático para os propósitos do presente 

trabalho, pois os efeitos inesperados e indesejados por ela produzidos decorreram tanto 

da suas relações sistemáticas, ou seja, com o restante do ordenamento, quanto de suas 

condições de eficácia social, ou seja, de suas relações com o mundo da vida. 

Tratando primeiro de sua efetividade, a nova redação do tipo penal, ao 

incluir, como elementar do crime, a concentração de álcool no sangue, passou a 

demandar, como único meio idôneo, a prova técnico-pericial que, além do exame de 

sangue, pode ser apenas, e no máximo, o emprego do etilômetro (conhecido como 

“bafômetro”) que mede a concentração de álcool no ar expelido pelos pulmões, nos 

termos da equivalência definida em regulamento. 

Portanto, para ser aplicada, em primeiro lugar, seria preciso dotar os órgãos 

de fiscalização de equipamentos adequados e suficientes para o seu trabalho. Logo no 

início da vigência da “lei seca”, quando as “blitz” eram mais intensas e ostensivas, 

noticiou-se, frequentemente, a insuficiência de bafômetros para dar conta de todas as 

abordagens aos motoristas possivelmente ébrios
53

. 

Note-se que, nas cidades pequenas e médias do interior do país, que muitas 

vezes nem sequer contam com órgãos próprios de controle do trânsito, e precisam do 

apoio das polícias para fazê-lo, a falta de equipamentos pode ser um problema crônico e 

quase intransponível, amenizado apenas pela eventual existência de postos da polícia 

rodoviária em seu território, mais bem aparelhados, e que possam fazer operações 

especiais em determinadas épocas do ano (feriados e festas profanas) em que o consumo 

de álcool e os acidentes tendem a aumentar. 

Uma discussão muito conhecida na ciência jurídica pode ajudar a esclarecer 

a questão. No século XIX, o constitucionalista alemão Ferdinand Lassalle, no clássico 

“A Essência da Constituição”, fez uma análise bastante pragmática das relações entre os 

textos normativos e os fatores reais de poder, concluindo que, quando as constituições 

escritas não se fundamentam nessa correspondência, elas são meras “folhas de papel” 

que sucumbem necessariamente perante as forças vitais do país
54

.  

Essa tese foi um profundo golpe na ilusão de onipotência dos juristas dos 

últimos séculos e, embora frequentemente seja criticada por seu radicalismo – ao 
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Disponível em: 
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entender que as forças reais sempre prevalecem sobre o texto escrito – mesmo os seus 

opositores mais célebres acabam tendo que reconhecer, em parte, o seu acerto. 

Émile Durkheim já havia constatado, no prefácio à segunda edição de As 

Regras do Método Sociológico, que “desagrada ao homem abrir mão do poder sem 

limites sobre a ordem social que durante muito tempo se atribuiu e, por outro lado, 

parece-lhe que, se existem verdadeiras forças coletivas, está necessariamente condenado 

a suportá-las sem poder transformá-las”
55

. 

Nesse sentido, Konard Hesse, quase um século depois, respondeu a Lassalle 

que, no conflito entre a Constituição escrita e as forças reais, nem sempre o texto é a 

parte mais fraca, e é possível promover alguma espécie de mudança por meio do texto 

normativo, sobre esse poder que se impõe e tenta resistir
56

. 

No entanto, o próprio Hesse precisa reconhecer que “quanto mais o 

conteúdo de uma Constituição corresponder à natureza singular do presente, tanto mais 

seguro há de ser o desenvolvimento de sua força normativa”
57

. Sendo assim, se Lassalle 

pode ter se excedido em seu pessimismo, a principal mensagem a extrair de seu texto é 

a seguinte: o constituinte (e muito menos o legislador ordinário) não é inteiramente livre 

para produzir diplomas normativos, nem mesmo se um grande desastre destruir todos os 

registros da tradição jurídica da nação
58

. 

Retornando à questão da “lei seca”, se o Estado for incapaz, por 

insuficiência de recursos orçamentários, para a compra de todos os etilômetros 

necessários, ou até mesmo pela incapacidade do parque industrial de atender, no curto 

ou no médio prazo, a toda a nova demanda gerada pelo início da vigência da nova lei, a 

sua efetivação estará seriamente comprometida em todos os lugares em que os órgãos 

de fiscalização não tiverem os instrumentos de trabalho apropriados. 

No entanto, esse não foi o principal “efeito colateral” da Lei 11.705/2008: o 

maior problema dela decorrente, e que ameaça torná-la completamente inútil como 

instrumento a serviço do sistema penal, é a sua relação sistemática com o direito de não 

se autoincriminar, consensualmente reconhecido na dogmática processual penal 

                                                 
55

 DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Tradução de Pietro Nasssetti. 1. ed. 3. reimp. 

São Paulo: Martin Claret, 2008. p. 27 
56

 MENDES, Gilmar Ferreira. Apresentação. In: HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. 

Tradução e apresentação de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991. p 5.  
57

 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução e apresentação de Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991. p 20. 
58

 LASSALLE. Op. Cit. p. 11. 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 13. Jan/jun 2016                              87 

 

brasileira, cujo exemplo mais evidente é o direito ao silêncio, mas que nele não se 

esgota
59

. 

Com efeito, o direito de não produzir prova contra si mesmo é reconhecido 

até mesmo em outros ramos do Direito Processual e, embora seja, num caso ou no 

outro, relativizado ou neutralizado com a instituição, no caso de recusa do réu, de uma 

presunção relativa, analisada em conjunto com o contexto probatório, de que o resultado 

do exame lhe seria desfavorável
60

, no processo penal essas presunções são inaceitáveis 

e, além disso, a chamada “lei seca” não deixou nenhuma margem para o suprimento da 

prova técnica por outros meios, como era possível na redação original do CTB. 

O que também tornou emblemático o caso da Lei nº 11.705/2008 foi o 

reconhecimento, pelos próprios tribunais, de que houve um equívoco em sua redação
61

, 

gerando efeitos contrários aos pretendidos, e capaz de torná-la “letra morta”, já que, por 

um lado, a prova técnica – ou por exame de sangue, ou por etilômetro – é 

indispensável
62

, e, por outro, o suposto autor do crime não pode ser obrigado a se 

submeter à sua realização
63

. 
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Enfrentando um problema adicional, relativo à aplicação da lei penal no 

tempo, e que não será objeto de discussão nesse trabalho, o Tribunal de Justiça do 

Amapá, num julgado, chegou a apelidar a Lei 11.705/2008 de “paradoxo penal”
64

, 

diante de seus evidentes defeitos de técnica legislativa. 

O referido diploma normativo é o melhor exemplo, na memória recente, dos 

efeitos indesejados comentados ao longo do presente trabalho e, por isso, serve de alerta 

para futuras propostas de alteração do ordenamento. Não custa lembrar que, mesmo que 

o direito de não produzir prova contra si mesmo não fosse reconhecido em nosso 

                                                                                                                                               
específicos. Com efeito, ao entendermos que o indivíduo não é obrigado a se autoincriminar (produzir 

prova contra si mesmo) e, em razão disso, não ser obrigado a se submeter ao teste de bafômetro ou a 

exame de sangue e, também, que o crime previsto no art. 306 do CTB exige a realização de prova técnica 

específica, poderíamos, sem dúvida alguma, tornar sem qualquer efeito prático a existência do sobredito 

tipo penal que veio à lume, justamente, com o objetivo de refrear esse tipo de prática criminosa.  

É extremamente tormentoso deparar-se com essa falha legislativa. O que se inovou com o objetivo de 

coibir mais eficazmente os delitos de trânsito ocasionados pela influência do álcool pode tornar-se 

absolutamente ineficaz, bastando o indivíduo não se submeter ao exame de sangue ou em aparelho de ar 

alveolar pulmonar.  Entretanto, não se pode perder de vista sobretudo em matéria penal que se rege, antes 

de tudo, pela estrita legalidade e tipicidade da sujeição do juiz à lei. Com efeito, ao substituí-la pela 

sujeição ao sentimento pessoal de justiça do magistrado, estaríamos, a bem da verdade, desvinculando a 

atividade judicial, na medida em que a consideração do que seria justo ou injusto, no caso concreto, 

estaria confiada ao alvedrio do intérprete. Seria assim o arbítrio na aplicação do direito que, fora de 

controle, colidiria inevitavelmente com princípios fundamentais como o da segurança jurídica.”  
64
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embriaguez, a produção de prova técnico-científica indicando que o agente, no momento da infração, 

tinha em seu fluxo sanguíneo concentração alcoólica igual ou maior que 6 decigramas/litro, elr não 

contida na redação anterior e que somente poderá ser provada mediante extração de amostra de sangue 

para análise ou pelo método do ar alveolar, obtido pelo equipamento etilômetro (popular bafômetro-

Decreto nº 6.488/08), não podendo ser suprida por outros meios, tais como exames clínicos ou prova 

testemunhal; 3) Inexistindo prova material técnico-científica de que o condutor, ao tempo do fato, 

ocorrido antes da edição da chamada "Lei Seca", estava com concentração alcoólica igual ou superior a 

06 (seis) decigramas por litro de sangue, não há que se falar na ocorrência do delito de embriaguez ao 

volante, incidindo, na espécie, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, expresso no art. 2º, 

parágrafo único, do Código Penal e no art. 5º, inc.XL, da Constituição da República, segundo o qual, 

mesmo aos fatos ocorridos sob a égide da lei anterior, se aplica a nova legislação, quando esta for mais 

benéfica ao réu; 4) A "lei seca", portanto, dada a sua deficiente elaboração, criou um paradoxo penal, eis 

que é mais benéfica para os casos pretéritos em que a prova não foi feita por meio de exame de sangue ou 

bafômetro e por outro lado, abriu uma "brecha" para que os condutores que venham a ser abordados em 

estado de embriaguez possam se livrar do apena-mento invocando o direito a não auto-incriminação, o 

que tornará praticamente impossível comprovar o nível de dosagem alcoólica fixado pela lei; 5) Recurso 

conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante do cometimento do crime tipificado no art. 

306 do CTB, mantida a condenação e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direito pelo cometimento do crime tipificado no art. 309 do mesmo diploma. 
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ordenamento, a produção de efeitos dessa regra já estaria comprometida pelas suas 

condições de eficácia social. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os estudos acima permitem as seguintes conclusões: 

A tese de Karl Popper, segundo a qual o papel das ciências sociais é estudar 

os efeitos involuntários das ações humanas voluntárias, embora tenha como exemplo 

paradigmático a chamada “lei da oferta e da procura”, da Ciência Econômica, é 

generalizável para outros campos do saber humanístico, e pode ser aplicada à Ciência 

Jurídica. Os juristas já estão acostumados a esse tipo de discussão, por exemplo, no caso 

dos crimes culposos, estudado pela teoria da conduta no Direito Penal. 

Um campo especialmente fértil para a aplicação da tese popperiana é o das 

pesquisas jurídico-propositivas, cuja principal finalidade é a reflexão sobre um quadro 

normativo vigente e suas deficiências, para a formulação de propostas de alteração, sem 

que isso represente a mera expressão de uma opinião pessoal do jurista, e sim um 

trabalho sujeito ao controle metodológico característico do conhecimento científico. 

Segundo Miguel Reale, a teoria “clássica” da legislação, que viveu seu auge 

no século XIX, com a obra de Jeremy Bentham, caiu em descrédito nas últimas décadas, 

em razão do seu conteúdo iluminista e moralizante, desatento às complexidades 

características do processo legislativo e da aplicação de seus produtos. 

A tese popperiana do estudo dos “efeitos colaterais” dos atos humanos 

voluntários pode ser um eixo metodológico importante para as pesquisas jurídico-

propositivas e uma pequena contribuição para uma teoria racional da legislação. 

Para tanto, é preciso perceber que os efeitos indesejados de um texto 

normativo, como resultado de uma ação humana voluntária, podem ocorrer tanto em 

razão de sua posição sistemática, ou seja, de suas relações com o restante do 

ordenamento, como de suas condições de eficácia social, ou seja, de suas relações com 

o mundo da vida. 

No presente trabalho, foram apresentados dois exemplos recentes de 

alterações legislativas na área penal, as leis nº 12.015/2009 e 11.705/2008, que 

pretenderam, no primeiro caso, uniformizar o tratamento dos crimes sexuais e aumentar 

as penas para os atos praticados contra crianças e adolescentes, mantendo a mesma 

reprovação quanto aos demais delitos, e, no segundo caso, instituir a chamada “lei 
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seca”, aumentando o rigor no tratamento dado aos indivíduos que conduzem veículos 

automotores sob o efeito de bebidas alcoólicas. 

Acontece que, no caso da lei de crimes sexuais, a alteração representou a 

reabertura da discussão a respeito da possibilidade de reconhecimento da continuidade 

delitiva entre os fatos antes descritos como atentado violento ao pudor e os que desde 

então eram definidos como estupro, levando a um abrandamento, na prática, das penas, 

para os sujeitos que praticarem as duas espécies de ato sexual forçado contra a mesma 

vítima, o que não estava entre os propósitos do Legislativo ao promover a alteração. 

Mais evidente ainda é o caso da “lei seca”, já que a radical modificação na 

figura típica do art. 306 do CTB, que passou a definir, como elementar do crime, a 

concentração de álcool no sangue, tornou indispensável a prova pericial para a 

condenação, quer seja por exame de sangue, quer pelo teste em aparelho de ar alveolar 

pulmonar (etilômetro).  

A mudança promovida pelo legislador deparou-se com duas situações 

geradoras de efeitos indesejados: primeiro, a incapacidade do Estado, em todas as suas 

esferas, de prover os órgãos de fiscalização de trânsito com os equipamentos adequados 

para essa medição, sobretudo nas cidades pequenas e médias; segundo, e especialmente, 

a relação entre a indispensabilidade de prova técnica a ser extraída do corpo do próprio 

réu, e o direito de não produzir prova contra si mesmo, consensualmente reconhecido 

pela dogmática processual penal.  

Assim, os órgãos de trânsito que não dispuserem dos aparelhos apropriados 

não poderão dar cumprimento à lei e, mesmo onde eles existirem, a recusa do suposto 

autor do crime à realização de algum dos exames admissíveis inviabilizará a sua 

aplicação, já que não pode ser suprida por outros meios, ante a minuciosa especificidade 

da figura típica por ela instituída. 

Uma teoria racional da legislação não pode ter a pretensão de excluir o 

componente político da decisão legislativa, mas apenas de instruir a decisão com o 

alerta de que qualquer proposta de modificação do ordenamento não produz somente os 

efeitos desejados, mas sempre efeitos inesperados e até frontalmente contrários aos 

desejados, além de, a depender de sua posição sistemática e de suas condições de 

eficácia social, nem sempre produzir os efeitos desejados com a intensidade desejada. 

O estudo dos efeitos indesejados produzidos por alterações legislativas 

recentes, e comparáveis às que se pretende propor, para a realização de projeções dos 

efeitos futuros, deve ser um dos principais instrumentos de trabalho das pesquisas 

jurídico-propositivas. 
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