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RESUMO 

 

A legislação simbólica é o fenômeno pelo qual a criação de leis é motivada não pela 

função jurídico-instrumental, mas sim pela função político-ideológica. Neste trabalho, 

serão examinados os conceitos que pertencem ao universo da legislação simbólica, 

analisando a figura do simbolismo, da lei, da constitucionalização simbólica e das 

categorias e efeitos da legislação simbólica. Além disso, será estudada a existência 

do fenômeno da legislação simbólica no âmbito do direito brasileiro, analisando 

casos específicos de diplomas normativos que apresentam função hipertroficamente 

simbólica. Entre a bibliografia consultada para a elaboração do texto, destaca-se a 

obra de Marcelo Neves, sem dúvidas a de maior relevância existente sobre o tema, 

denominada “A Constitucionalização Simbólica”, em sua versão traduzida do alemão 

para o português. 
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ABSTRACT 

 

The symbolic legislation is the phenomenon through which the creation of laws isn‟t 

motivated by the legal-instrumental function, but by the political-ideological function. 

In this paperwork, the concepts that belongs to the universe of the symbolic 

legislation will be examined, with the analysis of the figures of symbolism, law, 

symbolic constitutionalization and the categories and effects of the symbolic 

legislation. Furthermore, will be studied the existence of the phenomenon on the 

scope of the Brazilian Law, analyzing specific cases of regulatory instruments which 

have hypertrophic symbolic function. Among the consulted bibliography for the 

elaboration of the text, stands out the work of Marcelo Neves, undoubtedly the most 

relevant one on the topic, called “A Constitucionalização Simbólica”, in its german-

portuguese translated version. 
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1. Introdução 

A lei, enquanto principal fonte do direito brasileiro – bem como dos países 

que adotaram o sistema da Civil Law - é fruto da vontade popular, manifestada por 

meio dos representantes eleitos. Seja na esfera federal, estadual, distrital ou 

municipal, o órgão que possui a atribuição de legislar1 deve sempre atuar em prol do 

interesse público, inexistindo margem para o desvio desta regra. 

No entanto, verifica-se, na prática, que o interesse público nem sempre é o 

que motiva o legislador a produzir normas. Tal assertiva pode ser demonstrada pela 

análise do fenômeno da legislação simbólica, pelo qual algumas leis não são 

inseridas no ordenamento jurídico para gerar os efeitos que são esperados de uma 

norma, mas sim em virtude de seus efeitos colaterais, conforme fartamente 

demonstrado pelo jurista Marcelo Neves, em sua conhecida obra “A 

Constitucionalização Simbólica”. 

O presente estudo pretende, partindo de uma análise da própria ideia de Lei, 

adentrar na discussão da legislação simbólica propriamente dita, bem como analisar 

os conceitos que lhe são correlatos, como o simbolismo, a constitucionalização 

simbólica e a tipologia proposta por Kindermann. 

Por fim, analisaremos alguns diplomas legislativos pertencentes ao 

ordenamento jurídico pátrio, buscando identificar características que permitam 

concluir pela existência – ou não – de caráter simbólico. 

 

2. A Lei 

O conceito de lei, conforme bem alertou o eminente jurista Miguel Reale, é, 

muito frequentemente, percebido de maneira equívoca. Em sua acepção genérica, 

lei é toda relação necessária, de ordem causal ou funcional, estabelecida entre dois 

ou mais fatos, segundo a natureza que lhes é própria. Neste sentido amplo, podem 

ser incluídas as leis éticas, as leis sociais e as leis físico-matemáticas. 

                                                           
1
 No âmbito federal, a atribuição de legislar é do Congresso Nacional; no âmbito estadual, das Assembleias Legislativas; no âmbito distrital, 

da Câmara Legislativa do Distrito Federal; no âmbito municipal, das Câmaras Legislativas Municipais. 
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No entanto, as leis éticas trazem uma particularidade, visto que ao 

implicarem diretivas de comportamento, pautando objetivamente as formas de 

conduta humana, são denominadas normas, categoria na qual podem ser incluídas 

as normas morais, as jurídicas e as de trato social, também conhecidas como 

costume social. 

Entre as espécies de normas e regras, destaca-se a norma legal, que por 

variação semântica é conhecida simplesmente como “lei”. 

Disto, no campo do Direito, quando se emprega o termo “lei”, o que se quer 

transmitir é a ideia de uma regra ou de um conjunto ordenado de regras. Partindo-se 

do critério técnico do termo lei, não bastaria que tal regra fosse escrita, tendo em 

vista que outras espécies normativas possuem tal característica, entre as quais, os 

regulamentos, os decretos, as resoluções etc. 

A lei, em seu sentido técnico, só existe quando a norma escrita é constitutiva 

de direito, ou seja, quando inova no ordenamento jurídico, introduzindo algo com 

caráter obrigatório no direito positivo vigente. O direito brasileiro se subordina a uma 

clara gradação de expressões de competência, pela qual a lei constitucional se 

coloca acima de todas as outras. Disto, apenas a lei, em seu sentido técnico, pode 

inovar no direito existente, criando direitos e deveres de maneira regular. 

Por tal motivo, não são leis os decretos e regulamentos, tendo em vista que 

não podem tais espécies normativas ultrapassar os limites impostos pela norma 

legal. As disposições contidas nos decretos e regulamentos que não estejam em 

conformidade com a lei não possuem validade, sendo suscetíveis de impugnação 

por quem se sinta lesado. Neste ponto, Miguel Reale acrescenta que a ilegalidade 

de um regulamento importa num problema de inconstitucionalidade, visto que a 

Constituição Federal distribui as esferas e a extensão do poder de legislar, o que 

distingue a força obrigatória que caracteriza cada ato normativo. 

  

3. A Legislação Simbólica 

Neste ponto, devemos atentar para a delimitação semântica do conceito ora 

estudado, qual seja, o da legislação simbólica. 
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Termos como “simbólico”, “símbolo” e “simbolismo”, são intensamente 

ambíguos no plano da conotação do significado e extensamente vagos no campo 

dos referentes objetais no mundo. Quando tratamos de simbólico, devemos delimitar 

semanticamente, evitando as “falácias de ambiguidade”2, conforme afirma Marcelo 

Neves.  

Partindo-se de uma acepção filosófica abrangente, verifica-se que 

“simbólico” é aquilo que se refere aos mecanismos de intermediação entre sujeito e 

realidade. Marcelo Neves menciona, citando Cassirer, que o comportamento 

humano e o pensamento simbólico são elementos que diferenciam o homem dos 

animais. 

Conforme a antropologia estruturalista de Lévi-Strauss, a cultura é formada 

por um conjunto de sistemas simbólicos verificados na linguagem, nas regras 

matrimoniais, nas relações econômicas, na arte, na ciência e na religião. A 

descontinuidade existente entre significante e significado levaria à desconsideração 

da noção de superabundância dos significantes. 

No âmbito da psicanálise, por outro lado, verifica-se uma divergência 

conceitual entre Freud, Jung e Lacan. 

Para Freud, a relação simbólica corresponde, em sentido lato, a uma forma 

de intermediação entre o pensamento manifesto consciente e o pensamento latente 

inconsciente. O termo “simbolismo” estaria, portanto, relacionado com o emprego de 

símbolos para representar na mente consciente conteúdos mentais inconscientes. 

Por outro lado, em sentido estrito, o simbolismo seria uma relação constante entre o 

símbolo e o simbolizado inconsciente. A relação simbólica freudiana não seria 

passível de descoberta pela associação, constituindo uma comparação 

desconhecida pelo sujeito. 

Jung, posteriormente, sustentou que aquilo que Freud chamava de 

“simbólico”, seria, na realidade, “semiótico”. Na relação semiótica, o sinal representa 

algo de conhecido, havendo uma determinação do conteúdo da significação, 

enquanto o símbolo pressuporia que a expressão escolhida fosse a melhor 

designação possível de um fato desconhecido, porém cuja existência é conhecida. O 

                                                           
2
 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, p. 5. 
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símbolo só estaria vivo, conforme Jung, enquanto expressão de um conteúdo 

incompreensível e desconhecido, pois a partir da tradução consciente de seu 

sentido, sua morte seria reconhecida. Jung, prosseguindo no desenvolvimento de 

sua teoria, considera o símbolo como inconsciente coletivo, desenvolvendo, então, a 

teoria dos “arquétipos” como “imagens primordiais” comuns “a todos os povos e 

tempos”. 

Para Lacan, o “simbólico” seria uma forma de mediação entre o sujeito e o 

outro, cujas relações seriam mediatizadas por um símbolo. Tamanha seria a 

importância de tal elemento para Lacan, o autor sustentava que a função simbólica 

permeava todos os momentos e em todos os níveis da existência humana. O 

simbólico, enquanto registro psicanalítico, seria efetiva condição de singularidade, 

possibilitando a construção da subjetividade. Ao mesmo tempo, o simbólico 

distanciaria o sujeito do real vivido, subordinando a sua “identidade” às estruturas 

dos significantes. 

Na filosofia social, surge o pensamento de Castoriadis, que diferencia o 

simbólico do funcional e do imaginário, criticando a visão funcionalista, 

argumentando que esta explica a instituição pela função que ela desempenha na 

sociedade, reduzindo, portanto, o simbólico ao funcional. Para o pensador, nada do 

que pertence ao campo do simbólico impõe o domínio de um simbolismo 

autonomizado das instituições sobre a vida social. 

Na sociologia, a conceituação de “simbólico” varia de autor para autor, 

merecendo destaque aquela definida na teoria dos sistemas. Para Luhmann, 

verdade, amor, propriedade/dinheiro, poder/direito, arte, crença religiosa e “valores 

fundamentais” constituem exemplos de “meios de comunicação simbolicamente 

generalizados”. O “símbolo” designaria o meio da formação de unidade, sendo a 

simbolização responsável por demonstrar que na diferença reside uma unidade. Em 

situações sociais complexas, os meios simbolicamente generalizados de 

comunicação possibilitam a continuidade da comunicação, servindo ao 

prosseguimento da conexão entre seletividade e motivação. Os meios 

simbolicamente generalizados de comunicação diferenciam-se conforme códigos 

binários de preferência, distinguindo-se da linguagem natural não-especializada, o 

que levaria ao surgimento da ciência, do direito, da economia, da arte etc. Por esta 
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ótica, cada sistema social poderia ser diferenciado pela sua representação simbólica 

como unidade. 

Por outro lado, Luhmann apresenta o conceito de agir simbólico-expressivo 

em contraposição à noção de agir instrumental. O agir instrumental estaria atrelado 

a uma noção de meio-fim, de forma que as necessidades nele envolvidas extraem 

seu sentido na realização dos fins. O agir simbólico-expressivo, por outro lado, 

satisfaz imediatamente as necessidades a que se dirige, de maneira que uma 

alteração do agir pressupõe uma alteração da necessidade. O agir instrumental é 

apenas um dos aspectos da funcionalidade dos sistemas sociais, cuja necessidade 

de articular variáveis simbólico-expressivas se justifica pela redução da 

complexidade de seu ambiente. Em tal processo de redução da complexidade do 

ambiente, os modelos finalístico-instrumentais somente são empregados no 

momento em que os problemas já obtiveram estruturas mais específicas, estando a 

complexidade amplamente absorvida. A legitimação é alcançada a partir do agir 

simbólico-expressivo, e não com base na escolha de meios adequados para a 

realização de um fim futuro. No entanto, não pode haver legitimação caso as 

variáveis instrumentais percam sentido, visto que a relação meio-fim seria 

constantemente bloqueada e as variáveis simbólico-expressivas seriam 

hipertrofiadas. 

Na psicanálise, Jung, Lacan e Freud utilizam o termo “simbólico” com 

conceitos distintos, conforme visto acima, o que, por si só, já demonstra a 

ambiguidade do verbete. 

Por tal motivo, faz-se necessária uma pré-delimitação semântica do 

significado de simbólico no âmbito da legislação simbólica. Os autores alemães 

tratavam o termo simbólico sem maiores reflexões. Marcelo Neves percebeu, então, 

que o simbólico está presente quando o sentido manifesto não é tão relevante 

quanto o sentido latente. Em outros termos, quando a dimensão conotativa é mais 

forte que a denotativa. 

Interesse exemplo de simbolismo no âmbito das relações sociais, pode ser 

encontrado no termo “democracia”, que, por muitas vezes, é usado em função de 

sua forte carga simbólica. Em exemplo mencionado por Marcelo Neves, o termo foi 
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utilizado para batizar a República Democrática Alemã, por mais que o país fosse 

governado por um regime manifestamente autoritário, não guardando nenhuma 

identidade com os princípios e valores democráticos. 

A função manifesta possui, pois, no simbólico, pouca importância 

comparativamente com a função latente. 

É importante reconhecer que o conceito de legislação simbólica não se 

confunde com o de política simbólica, visto que este é mais abrangente e impreciso 

do que aquele. Edelman realizou a distinção entre a política instrumental e a 

simbólica com fulcro na distinção entre símbolos referenciais e símbolos-

condensação. Os símbolos referenciais seriam interpretados igualmente por 

diferentes pessoas, o que facilitaria o pensamento lógico sobre a situação e na 

manipulação dela. Os símbolos-condensação, por outro lado, evocariam as 

emoções associadas com a situação. A política instrumental seria privilégio de 

grupos minoritários que buscam benefícios concretos e a satisfação de interesses 

específicos. A política simbólica, por outro lado, constituiria um conjunto de símbolos 

abstratos. Para a população, portanto, a política seria uma esfera de ações e 

vivências simbólicas. 

Os atos políticos simbolizam a um só tempo tranquilização e ameaça, mas a 

política simbólica serve antes à harmonia social, o que reduz as tensões, 

desempenhando uma função aquietadora da população. 

Edelman sustenta que toda atividade política é simbólica, diante do que não 

haveria sentido em falar-se de legislação simbólica como um problema típico da 

relação entre os sistemas político e jurídico, afinal toda legislação já seria simbólica. 

Por tal motivo, Marcelo Neves entende que a posição de Edelman sobre o simbólico 

não poderia ser aplicável ao debate sobre a legislação simbólica. 

Na discussão sobre a política simbólica, surgiu a figura do direito como 

simbolismo. Arnold foi o primeiro pensador a discorrer sobre o tema, tendo 

sustentado que o direito como um todo exerce uma função eminentemente 

simbólica, visto que o direito é concebido como uma maneira de referir-se às 

instituições governamentais em termos ideais, em vez de concebê-las realístico-

objetivamente. A função simbólica do direito seria, para Arnold, predominante em 
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relação à sua função instrumental. Aqui também Marcelo Neves apresenta 

divergência, sustentando que tal concepção não é aplicável ao estudo específico da 

legislação simbólica. 

Há uma tendência à confusão entre variáveis simbólicas e elementos 

ritualísticos e míticos das atividades políticas e jurídicas. Neste ponto, cumpre 

transcrever o trecho a seguir da obra de Marcelo Neves:  

 

“Para Edelman rituais e mitos são formas simbólicas que permeiam as 
instituições políticas. Haveria, assim, uma relação de gênero e espécies. O 
ritual é concebido como „atividade motora que envolve seus participantes 
simbolicamente numa empresa comum‟, sugerindo-lhes que se encontram 
vinculados por interesses comuns. Define-se, portanto, como uma atividade 
coletiva que tranquiliza os seus participantes da inexistência de dissenso 
entre eles. Os mitos, por sua vez, podem ser concebidos como crenças 
„socialmente comunicadas‟ e „inquestionadas‟. Rituais como atividades 
motoras e mitos como crenças inquestionáveis reforçam-se reciprocamente, 
tendo significados latentes, níveis de conotação, que não se apresentam 
aos agentes e crentes, “presos” a seus significados manifestos, a suas 
referências denotativas. Porém, a esfera do simbólico não se reduziria aos 
rituais e mitos, sendo bem mais abrangente.”

3
 

 

Para Voigt, os mitos, rituais e símbolos devem ser distinguidos. Os mitos são 

os que determinam nossa compreensão de mundo, inviabilizando a prática de 

comportamentos desviantes. Os rituais corroboram a vinculação mítica ao passado 

por meio de contínua e invariável repetição, permitindo que o passado seja 

revivificado, em um processo que Voigt chama de “abolição do tempo”. Os símbolos, 

por fim, são os sinais codificados cujo sentido é compreendido apenas pelo sujeito 

que pode decifrar o código. 

Analisando o pensamento acima exposto, Marcelo Neves afirma que:  

 

“A distinção entre mitos, rituais e formas simbólicas interessa 
especificamente para caracterizar diferenciadamente a legislação simbólica. 
Parece-me que, quando se fala da função hipertroficamente simbólica das 
atividades legiferantes, de leis e de discursos em torno delas, ou seja, 
quando se trata de “legislação simbólica”, não se está, em princípio, 
referindo a formas ritualísticas e míticas. Só eventualmente crenças 
inquestionáveis (mitos) e atividades motoras contínuas e invariavelmente 
repetidas (rituais) estão relacionadas com a legislação simbólica. 

                                                           
3
 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, pp. 27/28. 
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Entretanto, também a legislação instrumental (a força normativa das leis) 
está muito frequentemente fundamentada em rituais (que são 
primariamente ações expressivas) e mitos. Portanto, o que vai distinguir a 
legislação simbólica não é o ritualístico ou o mítico, mas sim a prevalência 
do seu significado „político-ideológico‟ latente em detrimento do seu sentido 
normativo-jurídico aparente”.

4
 

 

Marcelo Neves, ao discorrer sobre o tema, sustenta que a legislação 

simbólica “(...) aponta para o predomínio, ou mesmo hipertrofia, no que se refere ao 

sistema jurídico da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a lei, 

sobretudo em detrimento da função jurídico-instrumental”.5 

Disto, percebe-se que a lei simbólica é aquela que, ao contrário de uma lei 

comum, não se destina ao estabelecimento de normas jurídicas eficazes, capazes 

de regular de maneira adequada uma questão qualquer. Sua principal característica 

é servir como instrumento para a persecução de interesses do legislador, podendo 

ser classificada de três maneiras distintas, conforme o modelo tripartido proposto por 

Harald Kindermann, que observou que a legislação simbólica pode surgir de três 

maneiras distintas: a) Legislação simbólica que confirma valores sociais; b) 

Legislação simbólica que demonstra a capacidade ação do Estado; c) Legislação 

simbólica que adia a solução de conflitos sociais por meio de compromissos 

dilatórios. 

Tal classificação foi adotada por Marcelo Neves, jurista brasileiro que 

analisou profundamente o tema em sua obra denominada “A Constitucionalização 

Simbólica”. 

4. Categorias da Legislação Simbólica 

4.1. Legislação Simbólica que confirma valores sociais 

Nesta categoria, verifica-se que o legislador busca estabelecer a “vitória 

legislativa” de um grupo social, cujos valores passam a ser reconhecidos como 

superiores pelo ordenamento jurídico. 

                                                           
4
 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, pp. 28/29. 

5
 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, p. 23. 
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Um exemplo notório desta modalidade pode ser encontrado na “lei seca” 

estadunidense. 

A 18ª emenda à Constituição dos Estados Unidos da América proibiu a 

fabricação, o comércio, o transporte, a exportação e a importação de bebidas 

alcoólicas no país, inaugurando, em 1920, o período que ficou conhecido como o da 

“Lei Seca”, tendo perdurado até 1933. 

Marcelo Neves traz à baila o posicionamento de Joseph R. Gusfield, 

informando que:  

 

“(...) a sua tese central afirma que os defensores da proibição de consumo 
de bebidas alcoólicas não estavam interessados na sua eficácia 
instrumental, mas sobretudo em adquirir maior respeito social, constituindo-
se a respectiva legislação como símbolo de status. Nos conflitos entre 
protestantes/nativos defensores da lei proibitiva e católicos/imigrantes 
contrários à proibição, a „vitória legislativa‟ teria funcionado a um só tempo 
como „ato de deferência para os vitoriosos e de degradação para os 
perdedores‟, sendo irrelevantes os seus efeitos instrumentais. Embora 
contestada quanto à sua base empírica, é de reconhecer que a contribuição 
de Gusfield possibilitou uma nova e produtiva leitura da atividade 
legislativa.”

6
 

 

Frise-se que os efeitos gerados pela lei seca foram, de fato, completamente 

opostos ao que se poderia esperar, como é comum nas normas produzidas no 

âmbito da legislação simbólica. Ao invés de acabar com o consumo de álcool, com 

os problemas sociais, entre outros, a lei gerou a desmoralização das autoridades, o 

aumento da corrupção, explosões da criminalidade em diversos estados e, o 

enriquecimento das máfias que dominavam o contrabando de bebidas alcoólicas. 

Tanto é assim que a emenda constitucional foi revogada brevemente, 

apenas treze anos após a sua edição, sob o argumento de que a legalização das 

bebidas alcoólicas geraria mais empregos, elevaria a economia e aumentaria a 

arrecadação de impostos. 

Ainda na análise desta modalidade de legislação simbólica, Marcelo Neves 

menciona a legislação sobre o aborto na Alemanha, bem como as normas sobre os 
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estrangeiros na Europa, demonstrando que a confirmação de valores, em cada 

caso, detinha um papel muito mais simbólico do que efetivo:  

 

“Outro caso consiste na discussão que se desenvolve sobre o aborto na 
Alemanha, especialmente a partir dos anos setenta. Blankenburg enfatiza 
que os participantes da discussão em torno da legalização do aborto estão 
informados de que as violações do § 218 do Código Penal Alemão (StGB) 
„são muito frequentes e que punições ocorrem apenas em casos 
excepcionais‟. Conclui, então, com base inclusive em decisões do Tribunal 
Constitucional Federal, que no conflito sobre a legalização do aborto trata-
se da „confirmação simbólica de pretensões normativas‟, e não da 
„imposição efetiva‟ dessas. 

Um outro exemplo, muito significativo para a experiência social europeia 
mais recente, é a legislação sobre estrangeiros. O debate a respeito de uma 
legislação mais rigorosa ou mais flexível em relação aos estrangeiros seria 
predominantemente simbólico: nesse caso, a legislação teria uma força 
simbólica muito grande, na medida em que influenciaria a visão que os 
nacionais têm dos imigrantes – como estranhos e invasores, ou como 
vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, de associação e, portanto, „parte 
da sociedade‟. Primariamente, a legislação funcionaria como „etiqueta‟ em 
relação à figura do imigrante estrangeiro.”

7
 

 

Os atos legislativos que confirmam de maneira simbólica valores sociais 

convencem o grupo “glorificado”/dominante de que seus valores foram admitidos 

pelo direito, influenciam o comportamento das instituições e exteriorizam quais 

culturas possuem legitimação e dominação pública, bem como quais são 

dominados/desviantes. 

Diante do exposto, verifica-se que tal categoria de legislação simbólica 

busca diferenciar grupos sociais e seus respectivos valores e interesses, criando ou 

reforçando uma hierarquia valorativa no seio da sociedade por meio da inovação 

legislativa. 

 

4.2. Legislação Simbólica que demonstra a capacidade de ação do Estado ou 

legislação-álibi 

                                                           
7
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A lei simbólica que demonstra a capacidade de ação do Estado, também 

chamada de legislação-álibi, é aquela que tem como objetivo precípuo assegurar a 

confiança nos sistemas jurídicos e político. 

A legislação-álibi surge para apaziguar os ânimos dos cidadãos insatisfeitos 

com determinada realidade, mesmo que não resolva o problema de maneira eficaz. 

A preocupação do legislador, em tais casos, é com a demonstração da capacidade 

de ação do Estado, que, após a exteriorização de insatisfação da população, emite 

uma resposta pronta e rápida em forma de lei. 

Tal resposta legislativa introduz um sentimento de “bem-estar” na sociedade, 

gerando uma redução generalizada das tensões existentes, garantindo a 

permanência do grupo detentor do poder e o esvaziamento das manifestações 

sociais. 

A legislação-álibi pode surgir como resposta a demandas latentes da 

sociedade – como melhorias na educação e na saúde – ou a eventos pontuais – 

como crimes bárbaros amplamente divulgados na imprensa. Neste sentido, confira-

se a ilustrada opinião de Marcelo Neves:  

 

“Mas não só de forma genérica evidencia-se a legislação-álibi. Em face da 
insatisfação popular perante determinados acontecimentos ou da 
emergência de problemas sociais, exige-se do Estado muito 
frequentemente uma reação solucionadora imediata. Embora, nesses 
casos, em regra, seja improvável que a regulamentação normativa possa 
contribuir para a solução dos respectivos problemas, atitude legiferante 
serve como um álibi do legislador perante a população que exigia uma 
reação do Estado.”

8
 

 

Neves aponta dois exemplos de legislação-álibi: o da prestação de contas 

dos políticos nos períodos eleitorais e o da lei que buscou controlar a venda de 

peixes causadores de doenças na Alemanha: 

  

“Nos períodos eleitorais, por exemplo, os políticos prestam conta do seu 
desempenho, muito comumente, com referências à iniciativa e à 
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participação no processo de elaboração de leis que correspondem às 
expectativas do eleitorado. É secundário, então, se a lei surtiu os efeitos 
socialmente “desejados”, principalmente porque o período da legislatura é 
muito curto para que se comprove o sucesso das leis então aprovadas. 
Importante é que os membros do parlamento e do governo apresentem-se 
como atuantes e, portanto, que o Estado-Legislador mantenha-se 
merecedor de confiança no cidadão (...) (...) Kindermann refere-se ao caso 
de peixes acometidos por nematódeos que, conforme uma reportagem de 
TV alemã (1987), estariam sendo comercializados, provocando doenças 
intestinais nos consumidores. Os problemas econômico-sociais resultantes 
da redução do consumo provocado pela reportagem levaram o Governo 
Federal da Alemanha a expedir um Decreto muito abrangente e detalhado, 
que deveria garantir o não-acesso ao comércio de todo e qualquer peixe 
acometido, tendo sido recebido com satisfação pelo público e servido para 
mostrar que o Estado „tinha os problemas sob controle‟. Com isso, 
obtinham-se efeitos positivos para  a regularização do comércio de 
pescados, embora, sob o ponto de vista instrumental, o problema ou risco 
da comercialização e consumo de peixes contaminados permanecesse fora 
do controle estatal, dependendo antes das medidas dos comerciantes de 
pescados.”

9
 

 

Interessante manifestação desta modalidade de legislação simbólica é a de 

mecanismo de exposição simbólica das instituições. Um exemplo interessante deste 

fenômeno ocorreu nos Estados Unidos, com a legislação sobre os meios de 

comunicação. Conforme observa Marcelo Neves, as leis sobre controle dos veículos 

de comunicação teriam permanecido sem efeitos regulativos reais, porém teriam 

servido para garantir a aparência de que o Estado estivesse tomando precauções 

mínimas para zelar pela responsabilidade da mídia, bem como espantar dúvidas 

sobre a racionalidade da imprensa americana. Nesta hipótese, a legislação-álibi não 

teria surgido vinculada a relações concretas entre políticos e eleitores, ou entre o 

governo e a opinião pública, mas sim, genericamente, à exposição positiva e 

abstrata do Estado. Tal atuação é marcada pelo caráter preventivo, não muito 

presente nesta categoria de legislação simbólica. Isto porque a promulgação do 

diploma normativo ocorre em momento posterior à deflagração de qualquer 

demonstração de insatisfação por parte dos cidadãos. 

A legislação-álibi busca dar a aparência de solução de um determinado 

problema social ou da vontade do Estado em atuar em prol do bem comum. Na 

prática, observa-se que tal espécie de legislação simbólica não apenas deixa os 

problemas sem solução, como também dificulta o processo de resolução. Existe uma 

crença instrumentalista nos efeitos da lei, segundo a qual se reconhece como sendo 
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da legislação a função de solucionar os problemas sociais. No entanto, faz-se 

necessário reconhecer que tal tese é falaciosa, visto que a lei não é instrumento 

apto a alterar substancialmente a realidade de forma direta, visto que a norma é 

confrontada por diversas outras variáveis orientadas por outros códigos e critérios 

sistêmicos. Neste ponto da argumentação, já é possível perceber que a solução dos 

problemas sociais passa por variáveis não normativo-jurídicas. 

Sobre o tema, assim se manifestou Marcelo Neves:  

 

“Nesse sentido, pode-se afirmar que a legislação-álibi constitui uma forma 
de manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra outras 
alternativas, desempenhando uma função „ideológica‟. Mas parece muito 
limitada e simplista a concepção que considera, no caso da legislação-álibi, 
o legislador como quem ilude e o cidadão como iludido. Em primeiro lugar, 
deve-se observar que, em face da „perda da realidade da legislação‟ em um 
mundo que se transforma aceleradamente, confundem-se o real e a 
encenação, „desaparecem também os contornos entre desejo e realidade, 
ilusão e auto-ilusão tornam-se indiferenciáveis‟, de tal maneira que „líderes 
políticos não são apenas produtores, mas também vítimas de interpretações 
simbólicas‟. A legislação-álibi implica uma tomada de papéis sociais tanto 
pelas elites que encenam, quanto por parte do público-espectador, não 
podendo ser restringida a atividades conscientes das elites para alcançar 
seus fins, uma vez que tentativas de manipulação desse tipo „tornam-se 
usualmente conhecidas‟ e tendem ao fracasso. Entretanto, embora sejam 
relativizáveis os conceitos de manipulação e de ilusão, é evidente que a 
legislação-álibi pode induzir „um sentimento de bem-estar‟, com isso levar à 
„resolução de tensão‟ e, portanto, servir à lealdade das massas.”

10
 

 

O uso abusivo e imoderado da legislação-álibi acaba sendo lesivo aos 

próprios interesses do legislador, tendo em vista que, se, por um lado, tal 

modalidade de legislação simbólica acalma os ânimos da população insatisfeita, por 

outro, tende a desgastar a imagem das instituições políticas e jurídicas, levando a 

uma descrença generalizada da sociedade na capacidade de ação do Estado. Neste 

sentido, confira-se o entendimento de Marcelo Neves:  

 

“Por fim, é importante salientar que a legislação-álibi nem sempre obtém 
êxito em sua função simbólica. „Quanto mais ela for empregada, tanto mais 
frequentemente fracassará.‟ Isso porque o emprego abusivo da legislação-
álibi leva à „descrença‟ no próprio sistema jurídico, „transtorna 
persistentemente a consciência jurídica‟. Tornando-se abertamente 
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reconhecível que a legislação não contribui para a positivação de normas 
jurídicas, o direito como sistema garantidor de expectativas normativas e 
regulador de condutas cai em descrédito; disso resulta que o público se 
sente enganado, os atores políticos tornam-se cínicos.”

11
 

 

4.3. Legislação Simbólica como fórmula de compromisso dilatório 

Enquadra-se nesta categoria a lei cuja função hipertroficamente simbólica 

destina-se a adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. 

Em outros termos, o corpo legislativo promulga uma lei a despeito da existência de 

diferenças político-ideológicas inconciliáveis, buscando apenas dar ao público a 

aparência de capacidade de composição democrática das divergências. É, grosso 

modo, uma forma de “não resolver” um problema. 

O que explica a concordância das partes envolvidas na aprovação do texto 

legislativo é justamente a crença de sua ineficácia, fundando-se o acordo não no 

conteúdo do diploma normativo, mas sim no adiamento da solução do conflito para 

um futuro indeterminado. 

Como exemplo desta categoria, Marcelo Neves menciona o caso da lei 

norueguesa sobre empregados domésticos, promulgada em 1948:  

“Como „compromisso-fórmula dilatório‟, expressão utilizada por Schmitt em 
relação à constituição de Weimar, enquadra-se perfeitamente o caso da Lei 
norueguesa sobre empregados domésticos (1948), investigado muito 
habilidosamente por Aubert. A função manifesta dessa Lei teria sido a 
regulamentação de relações de trabalho; instrumentalmente o seu fim 
haveria sido a melhora das condições de trabalho dos empregados 
domésticos e a proteção dos seus interesses. A suavidade das normas 
sancionadoras a serem aplicadas às donas de casa nas hipóteses de 
violação do diploma legal, dispositivos punitivos cujas dificuldades de 
aplicação decorriam da própria Lei, constituía um fator importante para 
garantir a sua ineficácia. Também a forte dependência pessoal dos 
empregados domésticos em relação às donas de casa atuava como 
condição negativa de efetivação do texto legal. Foi exatamente essa 
previsível falta de concretização normativa que possibilitou o acordo entre 
grupos „progressistas‟ e tendências „conservadoras‟ em torno do conteúdo 
da Lei. Os primeiros ficaram satisfeitos porque a Lei, com os seus 
dispositivos sancionatórios, documentava a sua posição favorável a 
reformas sociais. Aqueles que eram contrários à nova ordem legal 
contentaram-se com a falta de perspectiva de sua efetivação, com a sua 
„evidente impraticabilidade‟. Dessa maneira, abrandava-se um conflito 
político interno através de uma „lei aparentemente progressista‟, „que 
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satisfazia ambos os partidos‟, transferindo-se para um futuro indeterminado 
a solução do conflito social subjacente”

12
 

 

5. Os efeitos da Legislação Simbólica 

Neste ponto da argumentação, cumpre tecer alguns comentários específicos 

quanto aos efeitos da legislação simbólica. 

A legislação simbólica é caracterizada por ser normativamente ineficaz e 

dotada de um alto grau de hipertrofia simbólica. A medida desta hipertrofia não se 

encontra em uma medida apresentável numericamente, mas sim no problema da 

falta de vigência social da norma. Isto porque, no âmbito do sistema jurídico, a 

eficácia diz respeito à regulação da conduta, enquanto a vigência social se refere à 

asseguração das expectativas. Embora a eficácia seja mensurável, a vigência não 

pode ser. 

Um elevado grau de ineficácia pode demonstrar a inexistência de orientação 

generalizada das expectativas normativas de acordo com a lei, seja tal percepção 

por parte dos cidadãos, das organizações, dos grupos ou do próprio Estado. 

Partindo-se da premissa de que a função primária do direito reside no fortalecimento 

de determinadas expectativas (e não na realização de determinado comportamento), 

é possível afirmar que a legislação simbólica só tem lugar quando a vigência social 

da norma é prejudicada. Em tal hipótese, o texto da norma além de ser incapaz de 

dirigir normativamente a conduta, caracteriza-se por não orientar de forma 

generalizada as expectativas normativas, faltando-lhe, portanto, normatividade. 

Os efeitos da legislação simbólica não possuem um caráter exclusivamente 

negativo (falta de eficácia normativa e vigência social), visto que há leis que 

compartilham desta característica e não possuem nenhuma função simbólica. O 

sentido positivo da legislação simbólica se revela através da produção de efeitos 

relevantes para o sistema político, de natureza não-jurídica.  

As características dos efeitos produzidos variam conforme o tipo da 

legislação simbólica. 
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Na legislação destinada à confirmação de valores sociais, verifica-se a 

existência de três efeitos socialmente relevantes. Como tais atos servem para 

convencer a população da consistência de determinado comportamento, 

tranquilizam os indivíduos do grupo glorificado, lhes transmitindo a sensação de que 

seus valores estão devidamente incorporados pelo ordenamento jurídico. Além 

disso, as principais instituições da sociedade passam a reverberar a lógica posta 

pela lei, o que amplifica sobremaneira sua força simbólica. Por fim, tal modalidade 

de legislação simbólica, ao distinguir as culturas detentoras de legitimação e 

dominação pública das consideradas “desviantes”, gera profundos conflitos entre o 

grupo glorificado e o grupo degradado. 

Na legislação-álibi, observa-se um esvaziamento das pressões sociais sobre 

o sistema político, constituindo respaldo eleitoral ao grupo detentor do poder, 

podendo, ainda, verificar-se uma exposição simbólica das instituições estatais como 

capazes e, portanto, merecedoras da confiança pública. 

Na legislação como fórmula de compromisso dilatório, cuja função precípua 

é a de adiar conflitos políticos sem a devida resolução, verifica-se o efeito da 

manutenção do status quo, com uma “representação” convincente por parte dos 

grupos políticos divergentes. 

 

6. A Constitucionalização Simbólica 

Prosseguindo na análise, faz-se necessário o exame do conceito de 

constitucionalização simbólica, profundamente estudado pelo jurista Marcelo Neves, 

em sua conhecida obra “A Constitucionalização Simbólica”. 

A constitucionalização simbólica constitui a reprodução do fenômeno da 

legislação simbólica no âmbito da constituição. 

Como é sabido, as constituições ganharam papel de destaque nos Estados 

contemporâneos, exercendo verdadeira superioridade hierárquica quanto às demais 

normas contidas no ordenamento. Tal fato pode ser ilustrado pela ferramenta do 

controle de constitucionalidade, presente na realidade de diversos países, pela qual 

as normas infraconstitucionais podem ser questionadas quanto à sua 
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constitucionalidade, seja pelo aspecto formal, seja pelo aspecto material. Caso 

reconhecida a inconstitucionalidade de uma norma, esta passa a ser expurgada do 

ordenamento jurídico, tamanha a dimensão do mecanismo de controle ora 

analisado. 

No âmbito do constitucionalismo contemporâneo, entende-se que todo 

Estado possui uma constituição, seja real ou normativa. Mesmo quanto aos Estados 

que ostentam uma postura incompatível com o caráter constitucional, verifica-se que 

a discussão é reduzida ao problema axiológico ou moral da fundamentação do 

Estado ou do direito. 

O conceito de constituição tem origem no pensamento de Aristóteles. Em 

seu pensamento, a constituição era concebida, de maneira abrangente, como a 

ordem da pólis. A constituição seria a ordem dos Estados em relação aos cargos 

governamentais e à determinação do poder governamental no Estado, além de reger 

a finalidade/fim da comunidade. Tal conceituação já previa elementos estruturais e 

teleológicos, equiparando a Constituição ao Estado. 

Na sociedade moderna, a constituição passa a ser identificada como carta 

de liberdade ou pacto de poder. Nas revoluções burguesas do final do século XVIII, 

surge o constitucionalismo moderno, cujo sentido aponta tanto para o sentido 

normativo do termo quanto para a função constituinte de poder, abrangente e 

universal da Constituição. 

A partir daí, intensificou-se a multiplicação de sentidos do termo constituição, 

firmando-se quatro tendências de definições, quais sejam, a “sociológica”, a 

“jurídico-normativa”, a “ideal” e a “cultural-dialética”. 

Lassalle foi o responsável por formular a definição “sociológica” clássica de 

Constituição, para quem esta seria o conjunto de relações de poder realmente 

existentes em um país. Embora tenha recebido grande adesão, verificou-se, 

posteriormente, que o pensamento não era pioneiro, tendo em vista a formulação 

apresentada em 1844 por Engels sobre a Constituição inglesa. Seu mérito foi 

receber uma recepção fora dos limites do socialismo, o que a expandiu 

sobremaneira. Foi conhecida também como “histórico-universal”, pois todos os 

países possuem ou possuíram, sempre, uma constituição real. 
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Além do conceito sociológico de Constituição, Lassalle a examinou sob a 

ótica socioeconômica e sociopolítica, considerando as normas jurídicas 

constitucionais como mera expressão da Constituição “real”, com a qual travariam 

verdadeira relação de dependência. Tal visão sofreu críticas, tendo em vista o seu 

desconhecimento do fato de que o ordenamento jurídico constitucional possui 

relativa autonomia quanto ao processo real de poder, chegando até mesmo a 

condicioná-lo. Os fatores materiais de poder e a ordem jurídica constitucional 

possuem implicações recíprocas, sendo possível concluir que a teoria de Lassalle 

não alcançou tal conclusão. 

Diametralmente oposta, surge a teoria da Constituição “jurídico-normativa”, 

que acompanhou o pensamento da Teoria Pura do Direito. Para tal vertente, a 

Constituição seria o escalão de direito positivo mais elevado, só podendo ser 

revogado ou alterado por meio de um procedimento especial, mais dificultoso que 

quanto ao procedimento de alteração das leis ordinárias. Haveria, portanto, uma 

identificação entre o ordenamento jurídico e o Estado. 

Na concepção “ideal”, a Constituição corresponde ao ideal constitucional do 

Estado burguês de direito, no seio das revoluções burguesas dos séculos XVIII e 

XIX. A Constituição estaria associada com o Estado constitucional, limitando-se o 

problema da Constituição à sua dimensão axiológica ou moral. Tal concepção 

somente considera Constituição aquela que corresponde a um determinado padrão 

valorativo ou a princípios ideais. Há, no art. 16 da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789 uma clara expressão do idealismo constitucional, 

cujos termos dispõem que “qualquer sociedade em que não esteja assegurada a 

garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem 

Constituição.” Tal concepção é eminentemente liberal, detendo como pressupostos 

um sistema de garantia da liberdade burguesa, a divisão de poderes e uma forma 

escrita. Conforme a tese jurídica que baseou esta definição, os Estados totalitários e 

autoritários não teriam Constituição. 

Opondo-se às visões anteriormente analisadas, surgem as concepções 

“dialético-culturais” de Constituição, resultando esta da relação recíproca entre o 

dever-ser constitucional e o ser constitucional. A Constituição normatizada é 

compreendida, aqui, como expressão parcial de um todo. Smend propôs uma 
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variante desta concepção, assinalando que o Estado é concebido como processo de 

integração, sendo a Constituição conceituada como a normatização legal de 

aspectos particulares desse processo, ou seja, sua ordem jurídica. Para Smend, a 

Constituição não se restringiria a uma estrutura de sentido normativa, visto que 

também corresponde à realidade. 

Nas concepções dialético-culturais o dever-ser surge como conexão de 

sentido. Tal conexão, no entanto, é condicionada pelo ser, dele recebendo seu  

significado social. Enquanto para Heller a Constituição, em seu sentido estritamente 

jurídico, constitui uma estrutura normativa, para Smend, diferentemente, a realidade 

política pertenceria ao direito constitucional. 

Avançando na discussão, cumpre trazer à baila as duas facetas da 

constitucionalização simbólica trazidas por Marcelo Neves, quais sejam, o sentido 

negativo e o sentido positivo. 

O sentido negativo da constitucionalização simbólica se revela pela 

observação de que o texto constitucional não é suficientemente concretizado 

normativo-juridicamente de forma generalizada. A concretização constitucional 

abrange tanto os participantes diretos do procedimento de interpretação-aplicação 

da Constituição quanto o próprio público, envolvendo, portanto, a ideia de realização 

constitucional. A falta generalizada de concretização das normas constitucionais, 

como acontece, por exemplo, na constitucionalização simbólica, pode gerar a 

própria impossibilidade de distinção entre abordagens internas e externas. 

No âmbito da constitucionalização simbólica, o problema não se restringe à 

desconexão entre disposições constitucionais e condutas dos agentes públicos e 

privados, não sendo, portanto, uma mera questão de eficácia como direcionamento 

normativo da ação. O cerne da questão reside na vigência social das normas 

constitucionais, tendo em vista a ausência generalizada de orientação das 

expectativas normativas conforme as determinações do texto constitucional, que 

estaria, portanto, desprovido de normatividade. Trazendo à questão a terminologia 

da teoria dos sistemas, não lhe corresponderiam expectativas normativas 

congruentemente generalizadas. 



20 
 

 
 

Partindo-se da concepção formulada por Haberle, o problema da 

constitucionalização simbólica passa a estar vinculado à uma não-inclusão de uma 

“esfera pública” pluralista no processo de concretização constitucional. Além disso, 

as disposições constitucionais não são relevantes para os órgãos estatais 

vinculados estritamente à sua interpretação-aplicação. Na constitucionalização 

simbólica, a atuação estatal é orientada no sentido de violar a Constituição contínua 

e casuisticamente. 

De outro giro, em seu sentido positivo, a constitucionalização simbólica 

desempenha um forte papel político-ideológico. O problema ideológico é verificado 

na impossibilidade de realização do modelo transmitido, dadas as condições sociais. 

Perde-se, portanto, transparência em relação ao fato de que a situação social 

correspondente ao modelo constitucional simbólico só poderia tornar-se realidade 

mediante uma profunda transformação da sociedade. 

Daí, é possível notar a presença do “constitucionalismo aparente”, que 

implica uma representação ilusória da realidade constitucional, sendo bastante 

conveniente à defesa do próprio sistema político. Permanecem, então, inalterados 

os problemas que seriam normatizados com base nas respectivas disposições 

constitucionais. De outro lado, dificulta o caminho das mudanças sociais em direção 

ao pretendido Estado constitucional. O discurso do poder passa a ser ilustrado pela 

invocação permanente e contínua da Constituição como estrutura normativa 

garantidora dos direitos fundamentais, da separação dos poderes e do processo 

democrático. Conforme visto anteriormente, a própria função ideológica da 

constitucionalização simbólica possui seus limites, pois a situação pode inverter-se a 

partir de uma tomada de consciência do abismo existente entre a ação política e o 

discurso constitucionalista. 

A diferença entre a legislação simbólica e a constitucionalização simbólica 

reside na maior abrangência desta quanto às dimensões social, temporal e material. 

Isto porque a legislação simbólica afeta um domínio específico, qual seja, aquele 

regulado pela lei que possui sua função simbólica hipertroficamente considerada, 

enquanto na constitucionalização simbólica o sistema jurídico é afetado como um 

todo, visto que é na Constituição Federal que ele encontra seu fundamento. Daí, é 
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possível reconhecer que o processo da constitucionalização simbólica é mais 

profundo que o da legislação simbólica. 

Além disso, cumpre transcrever a opinião de Marcelo Neves quanto ao tema:  

 

“Também não se confunde o problema da constitucionalização simbólica 
com a ineficácia de alguns dispositivos específicos do diploma 
constitucional, mesmo que, nesse caso, a ausência de concretização 
normativa esteja relacionada com a função simbólica. É sempre possível a 
existência de disposições constitucionais com efeito simplesmente 
simbólico, sem que daí decorra o comprometimento do sistema 
constitucional em suas linhas mestras. Fala-se de constitucionalização 
simbólica quando o problema do funcionamento hipertroficamente político-
ideológico da atividade e texto constitucionais afeta os alicerces do sistema 
jurídico constitucional. Isso ocorre quando as instituições constitucionais 
básicas – os direitos fundamentais (civis, políticos e sociais), a „separação‟ 
de poderes e a eleição democrática – não encontram ressonância 
generalizada na práxis dos órgãos estatais nem na conduta e expectativa 
da população. Mas sobretudo no que diz respeito ao princípio da igualdade 
perante a lei, o qual implica a generalização do código „lícito/ilícito‟, ou seja, 
a inclusão de toda a população no sistema jurídico, caracterizar-se-á de 
forma mais clara a constitucionalização simbólica. Pode-se afirmar que, ao 
contrário da generalização do direito que decorreria do princípio da 
igualdade, proclamado simbólico-ideologicamente na Constituição, a 
„realidade constitucional‟ é então particularista, inclusive no que concerne à 
prática dos órgãos estatais. Ao texto constitucional simbolicamente 
includente contrapõe-se a realidade constitucional excludente. Os direitos 
fundamentais, a „separação‟ de poderes, a eleição democrática e a 
igualdade perante a lei, institutos previstos abrangentemente na linguagem 
constitucional, são deturpados na práxis do processo concretizador, 
principalmente com respeito à generalização, à medida que se submetem a 
uma filtragem por critérios particularistas de natureza política, econômica 
etc. Nesse contexto só caberia falar de normatividade restrita e, portanto, 
excludente, particularista, em suma, contrária à normatividade generalizada 
e includente proclamada no texto constitucional. Mas as „instituições 
jurídicas‟ consagradas no texto constitucional permanecem relevantes como 
referências simbólicas do discurso do poder.”

13
 

 

7. A “Jurisprudência Simbólica” – Análise do Voto do Ministro Marco Aurélio 

no julgamento do HC 82424 

Interessante caso que introduz à presente discussão a figura da 

jurisprudência simbólica é o Habeas Corpus nº 82424, julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal em 2003. 
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 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, pp. 100/101. 
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O julgamento versava sobre a possível prática do crime de racismo realizada 

por Siegfried Ellwanger Castan, escritor brasileiro conhecido por contestar o 

Holocausto. Conforme sua tese, o genocídio de seis milhões de judeus nos campos 

de concentração alemães na segunda guerra mundial teria sido uma farsa. Para 

tanto, Ellwanger apresentou argumentos 14  como o contido no relatório de Fred 

Leuchter Jr., que sugere que haveria uma impossibilidade físico-química da 

existência de câmaras de gás para a execução de seres humanos nos campos de 

concentração nazistas. 

Ao apreciar o Habeas Corpus nº 82424, o Supremo Tribunal Federal 

indeferiu o pedido, mantendo a condenação imposta contra o escritor, por sete votos 

a três, vencidos os ministros Moreira Alves, Carlos Ayres Britto e Marco Aurélio, cujo 

voto adentrou na discussão da “jurisprudência simbólica”, conceito oriundo dos 

estudos de Kindermann e Marcelo Neves sobre a legislação simbólica. 

Cumpre transcrever o trecho que interessa ao presente estudo do voto do 

Ministro Marco Aurélio: 

 

“A teoria do simbolismo no direito surgiu a partir da doutrina alemã, com os 
estudos de Kindermann, discutida no Brasil principalmente pelo professor 
Marcelo Neves, no livro „A Constitucionalização Simbólica‟. Por meio dessa 
teoria, acredita-se que muitas vezes o Estado faz leis destituídas de eficácia 
para solucionar as mazelas nacionais, mas com grande carga simbólica, 
visando a dar uma resposta imediata aos anseios da população. 

Marcelo Neves, sobre o tema, aduz: „Quando a nova legislação constitui 
apenas mais uma tentativa de apresentar o Estado como identificado com 
os valores ou fins por ela formalmente protegidos, sem qualquer novo 
resultado quanto á concretização normativa, evidentemente estaremos 
diante de um caso de legislação simbólica‟. Kindermann propõe três 
justificativas para a adoção deste tipo de legislação, quais sejam: a) 
confirmar valores sociais; b) demonstrar a capacidade de ação do Estado e 
c) adiar a solução de conflitos sociais por meio de compromissos dilatórios. 

Pode-se, perfeitamente, trazer a teoria do simbolismo para o âmbito desta 
Suprema Corte. Mais especificamente, para o caso em questão. É que o 
Tribunal, à medida que venha a relativizar a garantia da liberdade de 
expressão, enquadrando como manifestação racista o livro de autoria do 
paciente, bem como as publicações de que fora editor, terminará por 
praticar função simbólica, implementando uma imagem politicamente 
correta perante a sociedade. Estaríamos, então, diante de uma hipótese de 
„Jurisprudência Simbólica‟, sobressaindo a defesa do pensamento 
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 Os argumentos apresentados por Ellwanger foram amplamente refutados pelos historiadores 
contemporâneos, visto que o escritor apresentou conclusões desprovidas do devido método científico. 
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antinazista, quando em jogo se faz, isto sim, a liberdade de expressão, de 
pensamento, alfim, de opinião política. 

Na quadra vivida, aumenta-se o clamor social por um maior rigor penal 
relativamente aos fatos de grande repercussão. Assim, muitas vezes ocorre 
uma verdadeira inversão de valores, conduzindo à falta de 
proporcionalidade entre a lesão decorrente do crime e o gravame a ser 
suportado pelo autor. O Judiciário então surge como o representante do 
Estado para garantir à sociedade a punição, o que foi interpretado por 
Kindermann, relativamente às leis, como „confirmação de valores sociais‟. 

O sofrimento que o povo judeu vivenciou nos campos de concentração, as 
humilhações de terem sido segregados, a quantidade de vidas fulminadas, 
de valores desperdiçados em nome da fúria assassina de Hitler e de uma 
pretensão de superioridade descabida são fatos inegáveis e que jamais 
serão esquecidos pela humanidade. 

Mas não são os campos de extermínio que estão em julgamento neste 
habeas. Nem mesmo a doutrina nazista, ou o pensamento da supremacia 
da raça ariana. O que está em jogo é a possibilidade de o paciente 
manifestar o ponto de vista próprio e alheio por meio de livro, ainda que de 
forma não condizente com o pensamento que se espera do homem médio, 
da sociedade diante de fatos elucidados. 

Poder-se-ia identificar, ainda, uma manifestação de jurisprudência-álibi 
neste julgamento, ou seja, a Corte sendo sensível aos anseios da 
sociedade. Há uma expectativa generalizada de que o Brasil se constitua 
em uma sociedade livre, aberta, plural, democrática, sem demonstrações de 
racismo ou de preconceito. Sintonizado com tal esperança, o Judiciário 
delimita a liberdade de expressão, demonstrando uma „indignação‟ quanto 
aos pensamentos anti-semitas, e, assim, mantém a confiança dos cidadãos. 
Parafraseando Marcelo Neves, quando este fala sobre a legislação, a 
jurisprudência-álibi seria a tentativa de dar a aparência de solução aos 
problemas sociais vivenciados, ou, no mínimo, a pretensão de convencer o 
público das boas intenções do julgador. 

Poder-se-ia afirmar que a determinação constitucional de imprescritibilidade 
do crime de racismo seja uma manifestação de simbolismo sem 
precedentes no mundo. A imprescritibilidade revela-se uma das maiores 
exceções às garantias dos direitos fundamentais.”

15
 

 

Da leitura do voto vencido proferido pelo Ministro Marco Aurélio, podemos 

notar que a obra de Marcelo Neves subsidiou a formulação de uma nova categoria 

simbólica, qual seja, a jurisprudência simbólica. Conforme exposto, aos julgados do 

Poder Judiciário seriam aplicáveis as mesmas conclusões já registradas quanto à 

legislação simbólica. Anote-se que o caso ora discutido, o HC nº 82424, foi 

amplamente noticiado pela imprensa – nacional e internacional –, o que acabou 

aumentando a potencialidade do simbolismo, visto que expôs as discussões do 

julgamento a um grande universo de espectadores. 
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 Voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento do HC 82424, julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal em 16/09/2003, sob a relatoria do então Ministro Moreira Alves. 
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Por mais que discordemos das formulações contidas na obra de Ellwanger 

(visto que completamente desprovidas de método científico), forçoso reconhecer que 

lhe assistiria o direito de assim se manifestar, apresentando sua “visão” da história, 

mesmo que distorcida quando comparada à visão tradicionalmente percebida. Por 

tal motivo, o voto do Ministro Marco Aurélio parece ter captado bem a essência do 

fenômeno simbólico no âmbito das decisões do Poder Judiciário, indicando, 

inclusive, duas categorias em que o caso poderia se inserir: a de legislação que 

confirma valores sociais e a de legislação-álibi. 

De fato, o Supremo Tribunal Federal incluiu Ellwanger e todos os indivíduos 

que se manifestam no sentido de negar o holocausto no grupo dos “degradados”, 

para utilizar a expressão apresentada por Marcelo Neves, ao mesmo tempo em que 

glorificou o grupo social dos judeus, reconhecendo, de certo modo, a “superioridade” 

de sua concepção valorativa. Além disso, a decisão atendeu ao apelo popular 

existente de aumentar a repressão criminal contra o racismo (o que é um tanto 

quanto perigoso, visto que práticas não-racistas podem acabar sendo incluídas 

nesta perseguição). 

Neste ponto, merece reflexão a profundidade da decisão tomada pelo STF. 

Ao adotar tal tese, flexibilizando o direito fundamental da liberdade de expressão em 

prol da intangibilidade de uma versão histórica, nos parece que a Corte causou um 

severo prejuízo às instituições jurídicas e políticas brasileiras. Isto porque tal medida 

foi uma forma de calar uma discussão, tornando latentes as conclusões que dela 

poderiam derivar. Diferente seria caso o escritor houvesse incitado o ódio, 

ridicularizado, menosprezado ou agredido, de alguma maneira, o povo judeu. Pelo 

que é possível se elucidar da leitura do acórdão proferido no HC nº 82424, o autor 

não cometeu nenhum gesto que se aproximasse de uma agressão, mas sim, e tão 

somente, realizou uma revisão histórica, mesmo que muito distante da realidade. A 

Corte, ao admitir a condenação penal do escritor pelo crime de racismo, estaria, em 

última análise, esvaziando a ciência histórica, visto que o debate de idéias, a 

confrontação de percepções e a dialética são fundamentais para o desenvolvimento 

da disciplina. 

É possível afirmar que há uma tendência ao aumento de decisões deste tipo 

no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a ampla publicidade dada aos 
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julgamentos contemporaneamente. O advento da internet, a criação da TV Justiça e 

o aumento generalizado do acesso à informação contribuem para a ampliação da 

identificação entre os cidadãos e as decisões judiciais. Disto, decorre que a opinião 

pública surge como uma variável determinante nas ações judiciais (sobretudo nas 

julgadas pelo Pretório Excelso), afastando, por vezes, a aplicação da técnica jurídica 

ao caso concreto. 

Como bem alertou o eminente Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal 

Federal teria, no caso concreto, exercido jurisprudência simbólica, fazendo com que 

a função latente/política da decisão fosse hipertrofiada, ao passo que a esfera 

instrumental/jurídica fosse subjugada. 

 

8. Leis simbólicas no ordenamento jurídico brasileiro 

Feitas estas breves considerações conceituais, passemos à análise de 

diplomas normativos que podem – ou não – ser enquadrados nas diferentes 

categorias da legislação simbólica. 

8.1 A Lei nº 10.741/2003 – O Estatuto do Idoso 

Recentemente, em 03/01/2014, em entrevista à Rádio CBN16, Jorge Félix, 

diretor do Centro de Estudos da Economia da Longevidade, declarou que o Estatuto 

do Idoso é "lei simbólica", citando alguns dispositivos da norma em questão que 

reforçam sua tese. 

Entre os dispositivos citados, destacam-se os arts. 15, 22 e 24, abaixo 

transcritos: 

 

"Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 
do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de: 
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 Íntegra do áudio da entrevista disponível em: http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-
cbn/2014/01/03/ESTATUTO-DO-IDOSO-E-LEI-SIMBOLICA.htm#ixzz2q7soPXvr <Acesso em 11/01/2014>. 

http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-cbn/2014/01/03/ESTATUTO-DO-IDOSO-E-LEI-SIMBOLICA.htm#ixzz2q7soPXvr
http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-cbn/2014/01/03/ESTATUTO-DO-IDOSO-E-LEI-SIMBOLICA.htm#ixzz2q7soPXvr
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(...) 

II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;" 

“Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão 
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e 
à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 
conhecimentos sobre a matéria." 

“Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais 
voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e 
cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento." 

 

Conforme sustenta o entrevistado, nenhum dos dispositivos transcritos 

encontrou sua concretização normativa, havendo diferentes motivos em cada caso.  

Na hipótese do artigo 15, verifica-se que a previsão de um médico 

especialista em geriatria em cada unidade ambulatorial se distancia, em muito, das 

possibilidades atuais da saúde brasileira. Um fato que corrobora a tese seria a 

implantação do programa denominado “Mais Médicos”, pelo qual o Governo Federal 

pretende trazer até 15 mil médicos do exterior com o intuito de suprir a carência de 

mão de obra especializada na área. Enquanto tal carência não é suprida, a previsão 

contida no dispositivo em análise continua sendo vastamente desrespeitada, 

constituindo verdadeira exceção o seu cumprimento. Ora, certo é que o legislador 

conhecia tal realidade ao elaborar o texto normativo, havendo fortes indícios, 

portanto, que tenha incluído o artigo para, através da sua função hipertroficamente 

simbólica, aliviar as pressões sociais existentes. 

No caso dos artigos 22 e 24, verifica-se que o legislador introduziu a ideia de 

que a velhice e o envelhecimento deveriam constar das disciplinas escolares e dos 

conteúdos apresentados pelos meios de comunicação, sem criar, no entanto, 

mecanismos para que a norma exercesse sua função instrumental. Isto porque a 

fiscalização das previsões contidas no Estatuto do Idoso cabe, precipuamente, aos 

Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos 

na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Tais órgãos, conforme destacou o 

especialista ouvido na entrevista, não possuem uma estrutura adequada para o 

cumprimento de sua função, sendo providos os seus cargos por representantes da 

sociedade civil não-remunerados. Neste ponto, verifica-se outro forte indício da 

função eminentemente simbólica da lei, tendo em vista que o legislador “criou” 
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direitos sem garantir os meios da devida fiscalização, o que, em última análise, 

esvazia a própria força normativa de diversos pontos do Estatuto. Segundo Jorge 

Félix, a criação de conselhos deveria ser realizada diretamente pelo poder público, o 

que geraria maiores condições de realização de fiscalização efetiva. 

Cumpre observar que o Estatuto do Idoso surgiu, entre outras variáveis, em 

virtude de pressões oriundas de pactos e tratados internacionais. Exemplificando tal 

assertiva, cumpre trazer à baila o artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, da Organização das Nações Unidas, que assim dispõe: 

 

"Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle." 

 

Tal leitura levaria ao aumento do espectro da categoria da legislação-álibi, 

visto que o símbolo, aqui, se prestaria, também, a aliviar as tensões no âmbito 

internacional. Como se sabe, na ideia original de legislação-álibi, formulada por 

Kindermann e aprofundada por Marcelo Neves, a função simbólica se destinaria a 

apaziguar as tensões no plano interno, transmitindo à população a ilusória sensação 

de capacidade de ação do Estado. Aqui, no entanto, a preocupação iria além, visto 

que o Estatuto do Idoso não exerce função simbólica apenas internamente, mas sim 

sobre toda a comunidade internacional. 

 

8.2 O Projeto de Decreto Legislativo nº 234/2011 – A “Cura gay” 

Nos últimos anos, muito se discutiu quanto ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 234/2011, conhecido popularmente como a autorização da “cura gay”. Tal projeto, 

já arquivado, buscava sustar a aplicação do art. 3º, parágrafo único, e do art. 4º, da 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1/99, de 23 de março de 1999, 

abaixo transcritos: 
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“Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a 
patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão 
ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não 
solicitados. 

Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços 
que proponham tratamento e cura das homossexualidades. 

Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de 
pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo 
a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais 
como portadores de qualquer desordem psíquica.” 

 

Conforme se depreende da leitura dos artigos transcritos, a sustação de sua 

aplicação ensejaria a viabilização de tratamentos psicológicos buscando tratar a 

homossexualidade, o que, por via oblíqua, geraria a presunção de que tal prática 

consistiria verdadeira doença. 

O que se verifica, in casu, é uma típica expressão da legislação simbólica 

que busca confirmar valores sociais. O grupo glorificado seria o dos 

religiosos/conservadores, enquanto o grupo degradado seria o dos homossexuais. 

Os valores do grupo glorificado estariam se impondo através da “vitória legislativa”, o 

que, felizmente, não ocorreu, tendo em vista a notícia de que o Projeto de Decreto 

Legislativo foi arquivado17 em 02 de julho de 2013, após meses de intensa pressão 

por parte de setores da sociedade. 

As consequências da aprovação do projeto seriam nefastas, tendo em vista 

que resultaria no reforço dos valores sociais que alimentam o preconceito à minoria 

social constituída pelos homossexuais. Inexiste, no Estado Democrático de Direito, 

espaço para tamanho retrocesso quanto aos direitos fundamentais, sendo louvável a 

manifestação da Câmara dos Deputados, unânime18, diga-se de passagem, pelo 

arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo. 
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Conforme matéria veiculada em portal eletrônico e disponível em:  
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/07/camara-decide-arquivar-projeto-que-autoriza-cura-gay.html 
<Acessado em 11/01/2014> 
18

 Ressalvado o posicionamento do PSOL, que, representado pelo Deputado Federal Jean Wyllys (RJ), em uma 
posição mais definida quanto à importância da questão, solicitou que o requerimento de arquivamento fosse 
rejeitado, para que a Câmara pudesse votar a rejeição da proposta por mérito. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/07/camara-decide-arquivar-projeto-que-autoriza-cura-gay.html
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8.3 A Lei Complementar nº 104/2001 – A norma geral antielisão/antievasão 

tributária 

No âmbito do Direito Tributário, muito se discute quanto à figura da elisão 

fiscal, que corresponde à conduta do contribuinte que busca praticar atos que 

representem fatos geradores de obrigações tributárias, suavizando a carga tributária 

quanto às operações que envolvem seu patrimônio. O sistema constitucional 

brasileiro, consoante respeitável parcela da doutrina, permite tal prática, sobretudo 

através dos princípios da legalidade tributária, da tipicidade tributária e da segurança 

jurídica. A diferença entre a evasão fiscal e a elisão fiscal seria, em última análise, a 

licitude desta. 

No entanto, a Lei Complementar nº 104/2001 alterou o parágrafo único do 

art. 116 do Código Tributário Nacional, que passou a apresentar a seguinte redação: 

 

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos 
que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos 
em lei ordinária.”  

 

Para parte da doutrina, estabeleceu-se, então, a norma geral antielisão no 

Direito Tributário pátrio, enquanto outros defendem que a nova norma seria 

antievasão. 

Em profundo estudo dedicado ao tema19, Eduardo Cabral Moraes Monteiro 

sustenta que a interpretação de que o dispositivo veda a elisão fiscal é descabida, 

sendo inconstitucional qualquer prática do Estado neste sentido. No entanto, o autor 

                                                           
19

 MONTEIRO, Eduardo Cabral Moraes, TUTELA CONSTITUCIONAL DA ELISÃO TRIBUTÁRIA E O PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ARTIGO 116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL COMO EXEMPLO DE LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA. 
Revista do Curso de Direito da UNIFACS, n. 116 (2010): Fevereiro. Disponível em 
<                                                                > <Acesso em 11/01/2014> 
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entende que a terminologia utilizada (sobretudo em função do verbo “dissimular”) foi 

escolhida com base na força simbólica que detém. O autor entende que tal norma 

poderia ser classificada como legislação-álibi e, concomitantemente, como fórmula 

de compromisso dilatório. Neste sentido, cumpre transcrever o seu posicionamento 

sobre o tema:  

 

“Como legislação-álibi pretende conferir aparência de que o Estado está 
preocupado com a questão de abastecer os  cofres  públicos  e  de  que  o  
legislador  irá  resolvê-la.  Tem serventia  até  mesmo  como  forma  de  
propaganda  (evidentemente  enganosa)  perante as nações  estrangeiras  
e  o  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI),  ou  seja,  aos  credores 
internacionais.  Tal entendimento, evidentemente, foi prevalente na época 
da publicação da lei complementar nº 104, quando o  Brasil ainda era 
devedor do FMI. Contudo, atualmente, em  que  tal  situação  se  apresenta  
mais  favorável,  pode  ser  que  tal  dispositivo  sirva  de justificativa  para  
angariar  recursos  em  face  dos  gastos  com  políticas  públicas  as  mais 
diversas. 

Nesse campo  de  ampliação  dos  gastos  públicos  em  setores  de  
recursos  escassos, como saúde e políticas sociais, Gustavo Amaral elucida 
que se o Estado está obrigado a sempre ter recursos para prestar as 
utilidades que lhe são demandadas, então, por dever de coerência, há que  
se reconhecer o direito de obter esses recursos. Mas seja no campo da 
receita  pública,  seja  no  campo  da  própria  contenção  de  gastos,  há  
direitos  individuais, como  as  garantiras  tributárias,  a  vedação  ao  
confisco,  o  direito  à  percepção  dos vencimentos e proventos. 

Referido dispositivo  parece  também  ter  sido  instituído  como  forma  de  
um compromisso  dilatório  para  a  solução  do  impasse  criado  entre  as  
bases  opostas (empresariais e governistas) dentro do Congresso Nacional. 
Nesse aspecto, as soluções são procrastinadas  para  um  futuro  debate  
por  meio  da  promulgação  de  um  texto  normativo ineficaz.  A  tentativa  
de  restrição  do  campo  da  elisão  utilizando-se  de  termo  que  denota 
evasão não pode ser interpretada como vontade de enfrentar 
normativamente a questão.” 

 

8.4 A Lei nº 12.858/2013 – A destinação de 75% das receitas dos royalties para 

a educação 

Nos últimos anos, o gasto público com a educação aumentou muito no país, 

sem que se tenha verificado a esperada melhoria de qualidade do setor. Um dos 

dispositivos mais representativos desta categoria é a Lei nº 12.858, de 9 de 

setembro de 2013, promulgada em meio às manifestações sociais que pararam o 

país no segundo semestre de 2013. Cumpre transcrever o trecho da lei que importa 

ao presente estudo: 
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“Art. 2º Para fins de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do 
art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal, serão destinados 
exclusivamente para a educação pública, com prioridade para a educação 
básica, e para a saúde, na forma do regulamento, os seguintes recursos: 

I - as receitas dos órgãos da administração direta da União provenientes 
dos royalties e da participação especial decorrentes de áreas cuja 
declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 
2012, relativas a contratos celebrados sob os regimes de concessão, de 
cessão onerosa e de partilha de produção, de que tratam respectivamente 
as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, 
e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma 
continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva; 

II - as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
provenientes dos royalties e da participação especial, relativas a contratos 
celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, sob os regimes de 
concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que tratam 
respectivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 
de junho de 2010, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra 
ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica 
exclusiva; 

III - 50% (cinquenta por cento) dos recursos recebidos pelo Fundo Social de 
que trata o art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, até que 
sejam cumpridas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação; e 

IV - as receitas da União decorrentes de acordos de individualização da 
produção de que trata o art. 36 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 
2010. 

§ 1º As receitas de que trata o inciso I serão distribuídas de forma prioritária 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que determinarem a 
aplicação da respectiva parcela de receitas de royalties e de participação 
especial com a mesma destinação exclusiva. 

§ 2º A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 
tornará público, mensalmente, o mapa das áreas sujeitas à individualização 
da produção de que trata o inciso IV do caput, bem como a estimativa de 
cada percentual do petróleo e do gás natural localizados em área da União. 

§ 3º União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicarão os recursos 
previstos nos incisos I e II deste artigo no montante de 75% (setenta e cinco 
por cento) na área de educação e de 25% (vinte e cinco por cento) na área 
de saúde.” 

 

A leitura do dispositivo revela que 75% dos royalties e da participação 

especial relativos às atividades elencadas nos incisos I e II serão destinados à 

educação, o que, conforme declarou o Ministro da Educação Aloizio Mercadante, 

aumentará o investimento na educação do país em uma quantia definida entre R$ 

368 bilhões a R$ 500 bilhões nos próximos trinta anos. 
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No entanto, observa-se que a lei possui uma função simbólica hipertrofiada 

em relação à sua função instrumental, tendo em vista que a melhoria do sistema 

educacional brasileiro passa por uma série de outras medidas que não o mero 

aumento de investimento. 

Conforme aponta um relatório publicado pelo Banco Mundial em 13 de 

dezembro de 201020, os gastos realizados com educação no Brasil não estariam 

gerando os efeitos esperados. Entre os erros apontados pelo estudo, destacam-se a 

insuficiência de qualificação dos professores, a fragilidade da educação infantil, a 

falta de qualidade no ensino médio, a ineficiência generalizada dos gastos públicos, 

o alto grau de corrupção e a má administração das verbas. 

Além disso, o relatório destaca a necessidade urgente de se criar 

mecanismos para atrair os profissionais mais capacitados para a docência, como o 

apoio para a formação continuada e a recompensa pelo desempenho. Na realidade 

atual, a carreira docente tornou-se, nos termos do estudo, “uma profissão de baixa 

categoria”, atraindo “o terço inferior dos estudantes do ensino médio”. 

Em entrevista sobre a realidade educacional brasileira concedida à Gazeta 

do Povo, Richard Murnane, economista e professor da Universidade de Harvard, 

declarou que:  

 

“Dinheiro por si só não é a maneira de pensar a questão. Os pontos-chave 
são as experiências que os alunos têm diariamente; elas precisam mudar. 
Muitas vezes os professores não mudam a maneira como ensinam. Se as 
experiências dos alunos não são tão diferentes, eles não aprendem mais. 
Eu não estou dizendo que dinheiro não importa; ele importa se for bem 
usado. O realmente necessário é ter instrutores melhores. Gastar mais 
dinheiro comprando livros não vai automaticamente levar a um ensino 
melhor. O desafio é melhorar a instrução, e isso pode precisar de recursos 
extras. Mas prover recursos extras não faz isso acontecer automaticamente. 
(...) Os recursos devem seguir, não guiar. É preciso começar 
desenvolvendo um plano concreto para melhorar o aprendizado dos alunos. 
E como deve ser este plano? Depende do local e da natureza da situação. 
Se o problema é as crianças não estarem matriculadas ou não 
frequentarem as aulas regularmente, então a política inicial deve ser 
diminuir o custo das famílias de baixa renda para mantê-las na escola. Há 
muitos exemplos de políticas, em diversos países, que diminuem o custo de 
ter crianças frequentando escolas e levaram ao aumento de taxas de 

                                                           
20

 Conforme notícia veiculada em portal eletrônico e disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-12-13/brasil-precisa-de-mais-eficiencia-nos-gastos-em-educacao-
diz-estudo-do-banco-mundial <Acesso em 11/01/2014> 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-12-13/brasil-precisa-de-mais-eficiencia-nos-gastos-em-educacao-diz-estudo-do-banco-mundial
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-12-13/brasil-precisa-de-mais-eficiencia-nos-gastos-em-educacao-diz-estudo-do-banco-mundial
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matrícula e frequência entre as de renda baixa. (...) Muitos países 
investiram em medidas que fizeram as escolas distantes ficarem mais 
próximas das moradias das crianças. Um estudo recente na Índia mostrou 
uma política de dar bicicletas aos alunos. O Brasil tem há anos uma política 
de transferência de renda, o Bolsa Família, que auxilia famílias pobres com 
a condição de que elas mandem os filhos para a escola. Todas estas 
estratégias se provaram eficientes para aumentar o número de crianças 
estudando. Se o problema é falta de frequência dos professores, dar um 
incentivo que seja atrelado à presença regular pode fazer uma real 
diferença. Outro problema é a falta de conhecimento e de habilidade dos 
professores para ensinar com eficácia. Neste caso, os incentivos, sozinhos, 
não são boa estratégia. O desafio talvez seja como capacitá-los melhor.”

21
 

 

Diante do exposto, é possível notar que as leis que aumentam os 

investimentos na educação surgem como uma forte expressão da legislação-álibi, 

buscando aliviar as tensões sociais decorrentes das mazelas que afetam o setor, 

sem maiores preocupações quanto à efetiva melhora na qualidade do ensino. 

   

9. Conclusão 

A legislação simbólica, conforme demonstrado no presente trabalho, é uma 

prática lesiva à manutenção do estado democrático de direito, pois, ao esvaziar, 

desde o nascimento, a possibilidade de concretização normativa da lei, afeta as 

instituições políticas e jurídicas profundamente. 

A legislação que confirma valores sociais, a legislação-álibi e a legislação 

que busca adiar a solução de conflitos através de compromissos dilatórios 

constituem categorias bem delineadas do fenômeno da legislação simbólica, embora 

um diploma normativo possa, ao mesmo tempo, figurar em mais de uma das 

classificações. 

Grande parte do foco deste trabalho situou-se no âmbito conceitual, o que se 

justifica pela grande complexidade existente na terminologia da legislação simbólica. 

A pré-delimitação conceitual realizada permitiu que o estudo avançasse, pautando-

se, sobretudo, no magistério de Marcelo Neves sobre o tema, permitindo a 

elucidação de diversas questões. 
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 T           í                                            ô     “G z       P   ”: 
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/conteudo.phtml?id=1422629 <Acesso em 11/01/2014> 

http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/conteudo.phtml?id=1422629
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O fenômeno da legislação simbólica no direito positivo brasileiro se 

apresenta como um grave problema, havendo, conforme demonstrado no 

desenvolvimento da monografia, farta produção legiferante neste sentido. Esta infeliz 

realidade é fruto de uma série de variáveis inter-relacionadas, entre as quais, o 

modelo democrático adotado, a cultura política e, até mesmo, as coberturas da 

imprensa sobre determinados fatos. 

A conscientização política generalizada seria uma importante aliada na 

mitigação do fenômeno, tendo em vista que, com a exata compreensão do papel da 

lei enquanto norma abstrata reguladora das relações jurídicas, se verificaria, por via 

oblíqua, a racionalização da produção legislativa, evitando-se, assim, a hipertrofia da 

função político-simbólica em detrimento da função jurídico-instrumental. 
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