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Resumo: O presente artigo tem por escopo analisar os conceitos 
empregados por Marcelo Neves ao identi! car uma dissonância en-
tre a atividade legiferante e a concretude normativa de tal ativida-
de, assim como sua hipertro! a simbólica. Tal tema se avulta, ainda 
mais, diante da perplexa realidade que toda a sociedade brasileira 
vivencia, ao desacreditar cada vez mais no Poder Legislativo, pois 
inúmeras leis são produzidas sem que haja condições para que se-
jam aplicadas. Tecer-se-á, também, uma breve evolução do direito 
constitucional, para que se possa, a partir dessa análise, vislumbrar 
aí o surgimento de normas programáticas que traz, de forma ínsita, 
implicações de ordem prática, vale dizer, di! culdades concernen-
tes a sua efetivação. Por ! m, buscar-se-á trazer à discussão o (neo)
constitucionalismo, como uma possível solução para o problema da 
legislação simbólica.

Palavras-chave: Hipertro# a. Programaticidade. Inefetividade. Neo-
constitucionalismo.

Abstract: The present article has for scope analyze the concepts 
employees by Marcelo Neves when identifying a dissonance be-
tween the activity legislating and the concreteness normative 
of such activity, as well as its symbolic hypertrophy. This theme 
looms, even more, in front of the perplexed reality that all Brazilian 
society lives, when discrediting more and more in the Legislative 
Power, because many laws are produced without conditions to be 
applied. It will be woven, as well, a brief evolution of the consti-
tutional right, so that it can, from this analysis, glimpse there the 
appearance of programmatic rules that brings, from form inherent, 
order practice implication, is valid to tell, dif! culties concerning its 
effectiveness. Finally, it will seek to bring into discussion the (neo)
constitutionalism, as a possible solution to the problem of symbolic 
legislation.

Key-Words: Hypertrophy. Programmatically. Ineffectiveness. Neo-
constitutionalism.
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INTRODUÇÃO

Diante da perplexa realidade que a sociedade brasi-
leira vivencia, onde leis são produzidas sem nenhuma 
correspondência prática1, o presente artigo tem por 
objetivo analisar a função político-ideológica presente 
em textos normativos, na medida em que prevalecem 
sobre o signi! cado jurídico-normativo, prejudicando 
a concretização das leis. Abre-se aqui, portanto, um 
novo horizonte acerca do que está implicado política e 
juridicamente no processo de elaboração das normas.

Para a consecução do objetivo a ser almejado no ar-
tigo, numa primeira parte, faremos uma breve discussão 
acerca do direito constitucional: de um constituciona-
lismo liberal a um constitucionalismo social. Essa tran-
sição se faz pertinente, pois é nela onde os governos 
deliberadamente instituíram programas a serem cum-
pridos, sem, no entanto, se preocuparem com a concre-
tização constitucional de tais programas. 

Adiante, delimita-se semanticamente de forma breve 
o signi! cado da expressão simbólico, visto que a expres-
são ganhou, ao longo dos tempos, variadas conceitua-
ções, de acordo com o estudo ao qual que se aplicava. 
Embora se reconheça a di! culdade desta delimitação, 
não somente ao termo simbólico, mas a vários outros 
das ciências sociais, é preciso, para efeitos de pesquisa, 
que se tenha um mínimo de objetividade, para que não 
se caia em armadilhas epistemológicas pós-modernas.2

Posteriormente, analisa-se a legislação simbólica, seu 
conceito, tipologias e algumas de suas consequências. 

1 Em recente publicação em revista de grande circulação 
nacional, fora veiculada a criação de 4,2 milhões de leis no 
país nas últimas duas décadas, sendo que a maioria, numa 
linguagem luhmanniana, não tinha o condão de orientar as 
expectativas conforme as determinações legais. CARELLI E 
SALVADOR, 2011. p. 90-95.

2 Sobre o perigo de se levar a cabo alguns dos conceitos pós-
modernos v., p. ex.: PEREIRA, 2010, p.73-94.
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Por ! m, faremos uma conclusão onde se possa fazer 
uma interconexão entre a legislação simbólica e o neo-
constitucionalismo ou constitucionalismo pós-moderno, 
para assim tentarmos buscar uma solução ao problema.

O SURGIMENTO DE NORMAS 
PROGRAMÁTICAS E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA A ORDEM JURÍDICA

Normas programáticas são normas insculpidas 
constitucionalmente a serem cumpridas em um futuro 
não determinado. Seu surgimento se deu no processo 
de transição do constitucionalismo liberal ao constitu-
cionalismo social. 3

O constitucionalismo liberal se pautava sob valo-
res individuais; baseava-se numa abstenção do Estado. 
Esse depósito de direitos nos indivíduos; essa neutra-
lidade do Estado nas relações de coordenação entre 
os indivíduos se deu justamente para resguardar e ga-
rantir os direitos e garantias individuais anteriormen-
te (ancién regime) não reconhecidos. Desse modo se 
construiu uma teoria jusnaturalista para ! rmar o ser/
indivíduo perante o Estado4. É desse modo que Bob-
bio (2004, p. 24) alude que

a inversão de perspectiva, que a partir de então se torna 
irreversível, é provocada, no início da era moderna, prin-
cipalmente pelas guerras de religião, através das quais 
se vai # rmando o direito de resistência à opressão, o 
qual pressupõe um direito ainda mais substancial e ori-
ginário, o direito do indivíduo a não ser oprimido, ou 

3 Para um aprofundamento do tema, v. p. ex.: BONAVIDES, 2007.
4 No entanto, não se pode desconsiderar as crítica às teorias 

jusnaturalistas quando supõem que haveria certos direitos acima 
de qualquer refutação. Nesse sentido, v. p. ex.: BOBBIO, 2004.
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seja, a gozar de algumas liberdades fundamentais: fun-
damentais porque naturais, e naturais porque cabem ao 
homem enquanto tal e não dependem do beneplácito do 
soberano - entre as quais, em primeiro lugar, a liberdade 
religiosa (grifo nosso).

Assim, justi! ca-se a importância de uma teoria li-
beral, pelo menos naquele contexto (antropocêntrico, 
diga-se de passagem, que, no fundo, deu origem à pos-
terior ! loso! a da consciência)5, para ! rmar o homem 
como detentor de direitos. O problema é que a com-
plexidade das relações sociais foi se alargando. Assim, 
viu-se a necessidade de o Estado dar ênfase a aspectos 
sociais, posto as desigualdades reinantes e cruéis do sé-
culo XIX, por exemplo. Nesse sentido, segundo Carva-
lho (2007, p.10) “os direitos sociais permitem às socie-
dades politicamente organizadas reduzir os excessos de 
desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir 
um mínimo de bem-estar para todos”. Desse modo os 
Estados começaram a incorporar em seus textos dispo-
sitivos que tratassem de matérias não somente concer-
nentes aos direitos individuais, mas, igualmente, aos 
direitos ditos de segunda dimensão - sociais. Aqui se 
situa o surgimento de normas programáticas.

5 A ! loso! a calcada na relação sujeito-objeto (da consciência, 
portanto) é, em verdade, o amadurecimento ou fruto do 
antropocentrismo surgido no período pós-medieval, pois o 
homem, em contraposição ao período medieval, passa a ser, sem 
intermediações divinas, o sujeito capaz de conhecer, o sujeito 
que detém a razão, o sujeito, en! m, assujeitador do objeto.  Ao 
! m e ao cabo, o apogeu desse deslocamento epistêmico, pode 
ser vislumbrado, por exemplo, na formulação, no século XIX, 
do Código Civil Napoleônico, onde a razão humana é posta 
como que num topo ou altar. Daí derivou, por exemplo, a idéia 
de completude do sistema jurídico, no sentido de que este, por 
intermédio da lei, era possível de abarcar todas as situações 
concretas das relações sociais. Texto e Norma, portanto, eram 
colados.
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Podemos, então, conceber um paralelo entre o 
constitucionalismo social e o surgimento de normas 
político-ideológicas - programáticas. Os direitos de 
segunda dimensão nasceram numa época na qual as 
condições eram propícias para seu surgimento. É nessa 
esteira que Bobbio (2004, p. 26) defende que os direi-
tos “não nascem todos de uma vez. Nascem quando 
devem ou podem nascer”, pois surgem de acordo com 
as necessidades estruturais de cada época. 

Agora, resta saber qual a implicação de ordem prá-
tica que as normas programáticas carregam6. Essas nor-
mas não possuem o “condão de produzir todos os seus 
efeitos, precisando de uma lei integrativa infraconstitu-
cional” (LENZA, 2011, p. 201). No entanto, tais normas 
produzem um mínimo de efeito, na medida em que ser-
vem para vincular o legislador infraconstitucional. 

No dizer de Silva (apud LENZA, 2011, p. 203) 
normas programáticas “são normas constitucionais de 
princípio institutivo através das quais o legislador cons-
tituinte traça esquemas gerais de estruturação e atri-
buições de órgãos, entidades ou institutos, para que o 
legislador ordinário os estruture em de! nitivo, median-
te lei” (grifo nosso). O problema, ao se traçar esquemas 
gerais, reside em servir primariamente para manter e 
garantir um status quo com a dilatação do problema 
para um futuro indeterminado. Desse modo, segundo 
Neves (2011, p. 105) “há um adiamento retórico da re-
alização do modelo constitucional para um futuro re-
moto, como se esta fosse possível sem transformações 
radicais nas relações de poder e na estrutura social”.

6 Lênio Streck se posiciona de forma contrária às teorias que 
defendem graus de e! cácia às “normas” constitucionais. Isto 
porque Texto e Norma estão em âmbitos diferentes. Não 
haveria como dar sentido (Norma) a um Texto, sem que 
se tenha um caso concreto. Nesse sentido, Cf. STRECK, 
2009. Ademais, o próprio autor a! rma: “continuo a insistir (e 
acreditar) que todas as normas da Constituição têm e! cácia”. 
Nesse último sentido, Cf. STRECK [et al], 2007, p. 80.



Seção I 65

No entanto, Neves (2011, p. 114) não atribui “a 
falta de concretização normativa de determinados dis-
positivos constitucionais simplesmente ao seu caráter 
programático”. Isso porque as normas programáticas 
dependem de “possibilidades estruturais para sua rea-
lização” (NEVES, 2011, p. 114).

A discrepância entre um programa ! nalístico de 
conteúdo social e a sua concretização se relacionam de 
forma diametralmente inversa. E o descompasso entre 
normas programáticas e sua efetiva concretização é 
tanto, que “a realização do conteúdo dos dispositivos 
programáticos importaria uma transformação radical 
da estrutura social e política” (NEVES, 2011, p. 115). 

A existência de normas programáticas na consti-
tuição serve, inclusive, para con! rmar a tipologia de 
constitucionalização álibi7, na medida em que os go-
vernos, instituindo esses programas, tentam dar respos-
tas a problemas sociais, “encenando o envolvimento e 
interesse do Estado na sua  consecução” (NE-
VES, 2011, p. 116). Nesse ponto, tanto a constitucio-
nalização simbólica (álibi) como o teor programático 
das normas constitucionais convergem a um ponto. É 
desse modo que Neves (2011, p. 116) conclui que 

a constitucionalização álibi, está, portanto, intimamen-
te associada à presença excessiva de disposições consti-
tucionais pseudoprogramáticas. Dela não resulta nor-
matividade programático-# nalística, antes o diploma 
constitucional atua como álibi para os agentes políticos.

7 Em correspondência com a legislação simbólica, Neves 
(2011) desloca a tipologia tricotômica de Kindermann para 
o problema da constitucionalização simbólica que, por sua 
vez, possui maiores abrangências estruturais do que aquela. 
No entanto, por não se tratar do objeto de estudo do presente 
trabalho, não iremos abordá-lo. Ressalte-se, apenas, que há 
certas similitudes.
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Daí porque o perigo em idolatrar determinados 
princípios programáticos, na medida em que podem 
servir primariamente a ! ns político-ideológicos e não 
especi! camente normativo-jurídicos. É nesse sentido 
que Bonavides (2004, p. 245) aduz que “de todas as nor-
mas constitucionais a programática é indubitavelmen-
te aquela cuja fragilidade mais suscita dúvida quanto à 
sua e! cácia e juridicidade, servindo assim de pretexto 
cômodo à inobservância da Constituição”. Assim, ana-
logicamente, criam-se (melhor: deslocam de realidades 
diversas para terras brasileiras)8 princípios que justi! cam 
a não-concretização de determinados direitos por parte 
do Estado, como o da “reserva do possível”, por falta ou 
limitação de meios e recursos. 

QUAL O SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO 
“SIMBÓLICO”?

O termo simbólico nos reporta a múltiplos signi! -
cados. É desse modo que Neves faz incursão em vários 
autores com o objetivo de delimitar semanticamente 
a expressão. 

Em Cassirer (apud NEVES, 2011, p. 6), “o termo 
‘simbólico’ é utilizado para indicar todos os mecanis-
mos de intermediação entre sujeito e realidade”. Desse 
modo todo o conhecimento seria simbólico; o sim-
bólico seria inerente à condição de conhecimento; o 
simbólico estaria atrelado a uma visão epistemológica 
tradicional. É uma visão muito ampla, portanto, não se 
adota no trabalho.

Buscando excluir cada classi! cação que emprega o 
termo simbólico, Neves (2005, p. 3-4), interpretando 
Cassirer, Lévi Strauss e Edelman, respectivamente, diz 
que “não confunde o simbólico com o semiótico, nem 

8 Para uma crítica de teorias “importadas” acriticamente para o 
Brasil, Cf. STRECK (2011).
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de! ne a estrutura social simplesmente como simbóli-
ca, nem reduz a política à dimensão do simbólico”.

Há também uma visão do simbólico sob a perspec-
tiva lógica. Segundo esse posicionamento “o conceito 
de simbólico está vinculado basicamente à distinção 
entre linguagem arti! cial e linguagem ordinária, to-
mando um sentido bem diferente daquele que é veicu-
lado na discussão antropológica, ! losó! ca, psicanalíti-
ca e semiótica” (NEVES, 2011, p. 18).

O simbólico, nesse entender, serve como uma medida 
capaz de facilitar o entendimento da linguagem. Desse 
modo, Carnap (apud NEVES, 2011, p. 18) alude que “a 
brevidade e a clareza da linguagem simbólica, nunca pre-
sente na linguagem natural, facilitam ‘extraordinariamen-
te’ as operações, comparações e inferências”.

Na teoria dos sistemas de Luhmann, o simbólico 
serve para distinguir a linguagem especializada da 
não-especializada, surgindo, desse modo, a linguagem 
especializada das ciências. Assim, “a diferenciação de 
cada sistema social está associada à sua representação 
simbólica como unidade” (NEVES, 2011, p. 20). Ain-
da há em Luhmann uma diferença entre agir instru-
mental e agir simbólico-expressivo. Este último estaria 
voltado para resultados imediatos, pois “satisfaz ime-
diatamente as necessidades a que se dirige” (NEVES, 
2011, p. 20). Aquele primeiro teria uma relação de 
meio-! m a ser perseguida, pois a realização dos resul-
tados se dá em momento posterior.

Outra concepção de simbólico estaria na obra de 
Freud. Aqui, ao contrário dos conceitos já apresenta-
dos, o autor vê uma possibilidade de estabelecer al-
gumas similitudes entre o conceito freudiano e o seu. 
Nesse sentido, Neves (2011, p. 22) assevera que 

talvez possa vislumbrar-se uma analogia com a concep-
ção de simbolismo freudiana, na medida em que nela 
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se distingue entre o signi# cado latente e signi# cado 
manifesto. Poder-se-ia, então, a# rmar que na legislação 
simbólica o signi# cado latente prevalece sobre o seu sig-
ni# cado manifesto.

Em outras palavras, haveria uma mudança de sen-
tido de um texto eminentemente jurídico ganhando 
signi! cação política, onde a signi! cação prevalece so-
bre o sentido. Tal será a concepção de simbólico que 
tomaremos no presente estudo.

Deslocando conceitos da linguística, como discur-
so denotativo e discurso conotativo, para o campo sim-
bólico e instrumental, Gus! eld (apud NEVES, 2011, 
p. 22) diz que “a distinção entre ação instrumental e 
ação simbólica é, em muitos aspectos, similar à dife-
rença entre discurso denotativo e conotativo”. Assim, 
na medida em que o discurso denotativo refere-se à 
realidade, a conceitos de forma clara e precisa, parale-
lamente, a ação instrumental estaria vinculada a ! ns 
! xos e não desviados. Por outro lado, o discurso cono-
tativo estaria vinculado a outro campo de signi! cação. 
Assim, similarmente, Gus! eld (apud NEVES, 2011, 
p. 22) diz que “o agir simbólico é conotativo na medi-
da em que ele adquire um sentido mediato e impreciso 
que se acrescenta ao seu signi! cado imediato e mani-
festo”. Ou seja, o discurso conotativo, nesse contexto, 
ganha mais importância do que o discurso denotativo; 
a linguagem manifesta perde força ante o discurso la-
tente ou colateral.

Feito essas considerações, cabe agora conceituar 
em qual sentido empregamos o termo simbólico no 
contexto da legislação. Quando se diz que há uma hi-
pertro! a simbólico-legiferante quer-se referir “ao pre-
domínio, ou mesmo hipertro! a, no que se refere ao 
sistema jurídico, da função simbólica da atividade legi-
ferante e do seu produto, a lei, sobretudo em detrimento 
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da função jurídico-instrumental” (NEVES, 2011, p. 
23). Ou seja, no caso da legislação simbólica, o que há 
é o predomínio da função simbólica sobre a expressiva 
e a instrumental, e não sua exclusividade, pois “na prá-
tica dos sistemas sociais estão sempre presentes essas 
três variáveis” (NEVES, 2011, p. 23).

LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA: UM ESBOÇO

O estudo da legislação simbólica, ou melhor, o mo-
mento onde se dá a formação da legislação simbólica, 
como não poderia deixar de ser, é no processo de ela-
boração da norma. Neves (2011, p. 30) situa a legisla-
ção simbólica como sendo 

um momento de con1 uência concentrada entre sistemas 
político e jurídico, com produção de textos cuja referên-
cia manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas que 
serve, primária e hipertro# camente, a # nalidades políti-
cas de caráter não especi# camente normativo-jurídico.

E se se concluísse isto, num primeiro momento, 
seria perigoso. Primeiro porque seria pressupor que 
só haveria normatização das condutas sociais quando 
houvesse uma lei elaborada para aquele ! m. É querer 
reduzir a complexidade social à elaboração de normas 
jurídicas. Em outras palavras, é reduzir o social ao ju-
rídico. No entanto, o próprio autor faz uma ressalva 
quando diz que “a complexidade do ambiente social 
dos sistemas social e político é muito acentuada, para 
que a atuação do Estado através da legislação possa ser 
apresentada como instrumento seguro de controle so-
cial” (NEVES, 2011, p. 29).

Sociologicamente falando, o Estado não possui o 
condão de regular todas as condutas sociais, não pos-
sui o poder de criar por inteiro o direito, pois “outros 
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direitos com ele se articulam de modo diverso” (SAN-
TOS, 2006, p. 176). 

Nesse intuito de retirar a produção total do direito 
das mãos do Estado criam-se mecanismos paralelos à 
sua administração “operando por via expedita e pouco 
regulada, com vista á obtenção de soluções mediatas 
entre as partes” (SANTOS, 2006, p. 176). Nesse diapa-
são, conceitos como Justiça Restaurativa a  ̂oram como 
uma solução rápida e e! caz em contraposição a mode-
los arcaicos e tradicionais.

A legislação simbólica pode aparecer de diversas 
maneiras. Para isso, Neves se apropria da tipologia tri-
cotômica proposta por Kindermann. O autor faz uma 
ressalva em não incluir as declarações (que se apre-
sentam nos preâmbulos) na categoria de legislação 
simbólica, em contraposição a Noll, pois “isso só se 
justi! ca quando as declarações estejam em desconfor-
midade com o próprio sistema constitucional em vigor 
ou em descompasso com a realidade constitucional” 
(NEVES, 2011, p. 32).

Passando à classi! cação, Kindermann (apud NE-
VES, 2011, p.33) diz que o conteúdo da legislação 
simbólica pode ser: con! rmar valores sociais, demons-
trar a capacidade de ação do Estado e adiar a solução 
de con  ̂itos sociais através de compromissos dilatórios.

No caso da primeira classi! cação, 

os grupos que se encontram envolvidos nos debates ou 
lutas pela prevalência de determinados valores veem a 
‘vitória legislativa’ como uma forma de reconhecimento 
de ‘superioridade’ ou predominância social de sua con-
cepção valorativa, sendo-lhes secundária a e# cácia nor-
mativa da respectiva lei (NEVES, 2011, p. 33).

Dessa forma, cada segmento social vai tentar con-
vencer o legislador que a sua valoração sobre um de-
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terminado ideal se sobrepõe ao do “grupo adversário”, 
vale dizer, que a sua pretensão de validade9, haberma-
sianamente falando, se sobrepõe à pretensão de valida-
de doutros grupos, para que dessa forma, essa mesma 
pretensão se transforme numa “vitória legislativa”, sem 
que haja, contudo, um mínimo de chances de aplicabi-
lidade fática de tal vitória. Por outro lado, o ideal seria, 
seguindo Habermas (1998, p. 172), que fossem “válidas 
son aquellas normas (y sólo aquellas normas) a las que 
todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen 
prestar su asentimiento como participantes en discur-
sos racionales”. O problema é que a con! rmação de 
um valor em detrimento do outro não resulta da ade-
quada convergência e assentimento sobre a formação 
das normas. E isto é patente no ordenamento jurídico 
brasileiro, onde a política, por exemplo, constantemen-
te deturpa o processo de elaboração de textos legais.

Um exemplo prático e de fácil entendimento sobre 
a con! rmação de valores sociais é o caso típico, na Eu-
ropa, da legislação sobre estrangeiros. O debate seria 
predominantemente simbólico, “na medida em que 
in  ̂uenciaria a visão que os nacionais têm dos imigran-
tes – como estranhos e invasores, ou como vizinhos, 
colegas de trabalho, de estudo, de associação e, portan-
to, ‘parte da sociedade’” (Kindermann apud NEVES, 
2011, p. 35). Nesses casos, o estrangeiro ganha um ró-
tulo simbólico. A e! cácia da lei, portanto, ganha im-
portância secundária, simbólica ou latente. O Direito, 
ao ! m e ao cabo, acaba ganhando uma função mera-
mente “catalogadora” de con  ̂itos sociais. Fenômeno 
inadmissível, diante da conjuntura transformadora que 
assume o Direito nesses tempos pós-88. É desse modo 

9 Para uma interessante abordagem do estudo habermasiano 
aplicado ao direito e suas implicações no processo, v. p. ex. : 
BRITTO, 2003. p. 283-292.
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que se fala em constitucionalização do Direito (penal, 
administrativo, civil etc).10

Na segunda classi! cação proposta por Kindermann 
(apud NEVES, 2011, p. 36), a legislação simbólica 
funciona como legislação-álibi, vale dizer, serve como 
instrumento para dar con! ança aos cidadãos nos sis-
temas político e jurídico. Assim “o legislador, muitas 
vezes, sob pressão direta do público, elabora diplomas 
normativos para satisfazer as expectativas dos cidadãos, 
sem que com isso haja o mínimo de condições de efe-
tivação das respectivas normas” (NEVES, 2011, p. 36). 
Essa tipologia, talvez, seja a que mais se enquadra à 
realidade brasileira, quando leis são produzidas diante 
de casos imediatistas.

Desse modo, a produção de leis se torna, sob certo 
prisma, uma obrigação que ajuda a construir o arca-
bouço prático da legislação simbólica. O legislador se 
vê obrigado a criar leis, mesmo que estas sejam despro-
vidas de vigência social, pois o que está em jogo não é a 
efetiva concretude de tais normas, e sim a justi! cação 
e con! rmação, por meio destas, da existência do órgão 
em que “trabalha”. Resumindo: as leis são produzidas 
para justi! car a existência de um órgão que, basica-
mente, produz leis. Justi! cativa, portanto, meramente 
simbólica ou política e não prática ou jurídico-norma-
tiva. É o sistema político se sobrepondo ao jurídico; é 
o desacoplamento estrutural, ou melhor, a corrupção 
sistêmica prevalecendo, contrariando a teoria apregoa-
da por Luhmann (Apud NEVES, 2011, p. 65), ao con-
ceituar a Constituição como “um sistema acoplado en-
tre direito e política.” Haveria, assim, uma exploração 
da política pelo direito, bloqueando e impedindo que 
o código do direito (lícito/ilícito) prevaleça.

10  BARROSO, 2006, passim.
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O Estado, portanto, identi! ca-se como o senhor de 
todos os problemas; o garante de todas as controvér-
sias sociais através de produção de leis; aparece, en! m, 
como “instituição merecedora da con! ança pública” 
(NEVES, 2011, p. 39). Todavia, nas sociedades pós-
modernas hipercomplexas e hipervariáveis, onda há 
uma grande demanda de con  ̂itos a serem dirimidos, 
! ca difícil de o Estado se comprometer em resolver to-
dos os problemas sociais. Daí tanto a existência como 
a importância, que ressaltamos anteriormente, acerca 
de outros modelos de resolução de con  ̂itos.

Desse modo o emprego abusivo da legislação-álibi 
resulta em consequências, isso porque “leva à ‘descren-
ça’ no próprio sistema jurídico, ‘transforma persisten-
temente a consciência jurídica’” (Kindermann apud 
NEVES, 2011, p. 40). O Direito e a Política caem em 
descrédito, portanto.

Um exemplo que ocorreu no Brasil, e que pode-
mos situá-lo como um caso de legislação-álibi, ou seja, 
o Estado aparecendo como solucionador de con  ̂itos 
foi um projeto de lei que adveio em decorrência do 
emblemático Caso de Realengo. O fato ocorreu no dia 
7 de abril de 2011, na cidade do Rio de Janeiro, onde 
Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, invadiu a 
escola armado com dois revólveres e começou a dispa-
rar contra os alunos presentes. O fato teve repercussão 
nacional e internacional. No dia 15 de abril, a Câmara 
Municipal da Estância de Atibaia, no Estado de São 
Paulo, aprova um Projeto de Lei que dispõe, consoante 
seu art. 4º que “a entrada dos alunos, deverá possuir 
catracas, onde serão passados os cartões magnéticos 
para ! car registrado o horário que o aluno entrou e 
saiu da escola” (CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE ATIBAIA, 2011). A justi! cativa do projeto se baseia 
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no caso de Realengo quando o vereador que o pro-
pôs aduz que “esse Projeto de Lei também aumenta 
a segurança em relação às pessoas que entram como 
visitantes nas escolas, para que em nosso Município 
não se repita o triste caso de Realengo-RJ, que cho-
cou não só o nosso país como o mundo todo”. Obser-
va-se nitidamente, nesse caso, o Estado e o governo 
aparecendo como capazes de darem respostas prontas 
e rápidas à população. Desse modo a “legislação-álibi 
pode induzir ‘um sentimento de bem-estar’, com isso 
levar à ‘resolução de tensão’ e, portanto, servir à lealda-
de das massas” (Edelman, Kindermann e Hegenbarth 
apud NEVES, 2011, p. 40). E o pior: em o Estado não 
cumprindo esse desiderato, corre o risco de se alegar 
o princípio da reserva do ! nanceiramente possível, 
como dito linhas acima.

No que diz respeito à terceira classi! cação proposta 
por Kindermann, tem-se a legislação simbólica como 
fórmula de compromisso dilatório, ou seja, transfere-
se para um futuro indeterminado a real solução do 
problema. Desse modo, “as divergências entre grupos 
políticos não são resolvidas por meio do ato legislati-
vo, que, porém, será aprovado consensualmente pelas 
partes envolvidas, exatamente porque está presente a 
perspectiva da ine! cácia da respectiva lei” (NEVES, 
2011, p. 41).

Um exemplo que Neves dá a respeito dessa tipolo-
gia, é o caso da Lei Norueguesa sobre empregados do-
mésticos de 1948. A lei foi aprovada consensualmente: 
de um lado os empregados acreditavam de fato que 
seus anseios iriam ser alcançados e efetivados; por ou-
tro lado, os empregadores também ! caram satisfeitos, 
pois pela maneira que a lei se apresentava, ! cava nítida 
a perspectiva de sua impraticabilidade (NEVES, 2011, 
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p. 42). Desse modo, a lei servia para apaziguar os âni-
mos de ambos os lados, sem, contudo, ter condições 
estruturais para que pudesse ter vigência social11.

Quanto aos resultados, a legislação simbólica pro-
duz efeitos indiretos e latentes. São efeitos que não estão 
diretamente ligados à falta de e! cácia e efetividade da 
norma; são efeitos “colaterais” (NEVES, 2011, p. 49). 
Por exemplo, Neves (2011, p. 49) cita o caso de uma “lei 
tributária ser intensamente e! caz e efetiva, mas produ-
zir recessão, desemprego ou in  ̂ação.” Outro exemplo, 
seria “a criação de uma lei que imponha censura aos 
meios de comunicação que terá consequências sobre a 
criação artística” (NEVES, 2011, p. 49). 

Ainda um exemplo bastante interessante, seria o 
caso de implicações da participação de um jurista na 
elaboração de um anteprojeto de código civil, penal, 
tributário, etc. Nesse caso, ele seria mais respeitado e 
renomado no meio jurídico. Similarmente, “um bu-
rocrata que elabora um importante projeto de lei terá 
maiores chances de promoção na estrutura administra-
tiva. Também muito relevante é a atividade legislativa 
para a carreira política” (NEVES, 2011, p. 50). Portan-
to, os efeitos latentes, nesses casos, se identi! cam com 
interesses pessoais e políticos.

11 Ressalte-se que se trata de vigência social, e não jurídica. A 
vigência jurídica diz respeito às potencialidades que a lei 
tem em produzir efeitos propriamente jurídicos. No caso sub 
judice, a lei possuía vigência jurídica, posto que foi aprovada e, 
desde então, estava apta para produzir efeitos jurídicos. Nesse 
sentido, para uma diferenciação entre e! cácia jurídica e social, 
v. p. ex. TEMER (2005), p. 23 No entanto, não possuía vigência 
social; não possuía o condão normativo; não possuía a força 
de normar. Resumindo: não possuía força normativa. Nesse 
último sentido, Gilmar Ferreira Mendes, em apresentação ao 
trabalho de Konrad Hesse, A Força normativa da constituição, 
que serviu de base para a aula inaugural na Universidade de 
Freiburg (RFA), em 1959 (LENZA, 2011, p. 149).
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A questão da legislação simbólica não se refere so-
mente à ine! cácia jurídico-normativa dos textos legais; 
não se trata, somente da “discrepância entre o direito 
formalmente vigente e o direito socialmente e! caz” 
(SANTOS, 2006, p. 163). Assim, “não é su! ciente a 
não-realização do vínculo instrumental ‘meio-! m’ que 
resulta abstratamente do texto legal (programa ! nalís-
tico) para que venha a discutir-se sobre a função hiper-
tro! camente simbólica de uma lei” (NEVES, 2011, p. 
51). Desse modo, Neves (2011, p. 52) coloca o proble-
ma da hipertro! a simbólica na falta de vigência social, 
adotando, para isso, um conceito peculiar de vigência 
social, relacionado à falta de vivencia social.

Portanto, há legislação simbólica quando não há 
respeito à vigência social da norma legal; quando o 
texto não serve para orientar, genericamente, as ex-
pectativas normativas. No entanto, não se pode conce-
ber que a legislação simbólica produza apenas efeitos 
negativos, pois há efeitos positivos. Aqueles estariam 
relacionados à falta de vigência e e! cácia social; à dis-
crepância entre a hipertro! a simbólico-legiferante e a 
concretude jurídico-normativa da respectiva função. 
Como bem preleciona Neves (2011, p. 53) os desdo-
bramentos positivos se caracterizam por produzir “efei-
tos relevantes para o sistema político, de natureza não 
especi! camente jurídica”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, podemos dizer que vi-
vemos numa verdadeira solidão constitucional12. Isso 

12 Gabriel Garcia Marquez apud STRECK, 2006, p. 4. O termo 
é utilizado no sentido de se conferir à Constituição pouca 
e! cácia, não havendo correspondência entre linguagem 
constitucional e a realidade subjacente.
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não quer dizer que não devamos “socializar a constitui-
ção”. Desse modo, para que a realidade da legislação 
simbólica seja contornada, embora não sem di! culda-
des, requer esforços tanto no nível da teoria - doutriná-
rio - como no nível da prática.  

No primeiro caso, conceitos como neoconstitucio-
nalismo e ativismo judicial13 ganham importância na 
medida em que servem para consubstanciar um ide-
ário de constituição que seja concretizada aqui, agora 
e hoje, e não ali, acolá e amanhã. Do contrário, serve 
de álibi para os governos. É desse modo que pode-
mos fazer uma espécie de releitura existencialista da 
Constituição, no sentido de fazer de tudo para que seja 
cumprida e efetivada hoje, nesse momento, agora. Daí 
porque o papel importante do judiciário em “compre-
ender o dom sutil do direito como um vir-a-ser heideg-
geriano”. (SARAIVA, 2011, p. 114)

O neoconstitucionalismo se baseia e fornece novos 
postulados, e são nesses postulados que devemos nos 
abeberar para uma (nova) teoria da Constituição e do 
Direito. Essa nova teoria se baseia em três marcos: um 
histórico, um ! losó! co e outro teórico. No histórico 
evidenciam-se as constituições do pós-segunda guerra 
na Europa; no marco ! losó! co temos uma reaproxi-
mação do direito à moral, visto as mazelas que se co-
meteram anteriormente sob o respaldo da legalidade; 
e, por ! m, no marco teórico temos um novo modelo de 
interpretação constitucional, a expansão da jurisdição 
constitucional e a força normativa da Constituição.14 
Portanto, é nessa esteira que Dromi (apud LENZA, 

13 No tocante a ativismo judicial, é importante ressaltar a 
divergência entre alguns autores acerca de seu papel. 
Dito de outro modo: alguns autores o concebem de forma 
positiva; outros, porém, de forma negativa e prejudicial para a 
Democracia. Nesse sentido, Cf. divergência doutrinária entre 
STRECK (2011) e COELHO (2009). 

14  Barroso, op. cit.



2011, p. 58) aponta para um modelo constitucional do “por 
vir” respaldado “na verdade15, solidariedade, consenso, conti-
nuidade, participação, integração e universalidade”.

No ativismo judicial temos a participação cada vez maior 
do Judiciário como garantidor e concretizador dos direitos 
fundamentais. E isto se dá pelo descrédito que o legislativo ga-
nha, justamente pela sua função hipertro! camente simbólica 
em detrimento de sua função jurídico-instrumental. É certo 
que, quando se passam certos limites (leia-se: limites semân-
ticos), há o perigo de haver uma verdadeira juristocracia. Se 
de um lado é cediço que texto e norma não signi! ca a mesma 
coisa, por outro lado, o intérprete não pode se assujeitar do 
texto dando-lhe interpretação solipsista, pois o intérprete está 
inserido num contexto de pré-compreensibilidade (num con-
texto intersubjetivo)16. Portanto, temas desse jaez parecem ser 
(um) o risco da democracia que, nem por isso, deve ser deixa-
do de lado, muito pelo contrário. A! nal: o Judiciário é quem 
tem, de forma preponderante, o dever de dirimir con  ̂ito. Sen-
do assim, resta óbvio que a judicialização de políticas públicas, 

15  No sentido de prometer somente aquilo que for viável.
16  Pré-compreensão não quer dizer preconceitos ou juízos pessoais de 

valor. A! nal, no transcorrer do século XX, passamos de um paradigma 
da consciência para um paradigma da intersubjetividade. Nas palavras 
de STRECK (2010/2011) “o Dasein, em seu modo prático de ser-no-
mundo, desde sempre já se move – compreensivamente – em um todo 
de signi! cados – que em Ser e Tempo recebe o nome de signi# cância 
– e é desta relação fática de compreensão afetivamente disposta que 
brotam as signi! cações das palavras. Dito de outro modo: articulamos 
as palavras que temos disponíveis projetando sentidos a partir deste todo 
de signi! cados. Ou seja, o discurso – que é o modo de manifestação 
da linguagem – é articulado sempre imerso nesta dimensão de (pré) 
compreensibilidade da signi! cância”. E continua o mesmo autor: 
“Nessa medida, a questão da signi! cância, da estrutura prévia do 
enunciado e da constituição existencial (prévia) da compreensão são 
as questões nucleares para a correta introdução ao problema da pré-
compreensão e sua relação com a verdade”. Resumindo: ninguém pode 
falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ou ainda, o Judiciário não 
pode “dizer” qualquer coisa sobre o Direito. Cf. mais uma divergência 
doutrinária, ainda entre Streck e Coelho, sobre o conceito de (pré) 
compreensão, in STECK (2010/2011). 
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por exemplo, não pode ! car marginalizado ante o po-
der judiciário. No entanto, a questão se a! gura de for-
ma complexa, quando ! zermos a seguinte indagação: 
qual a zona limítrofe que se estabelece para diferen-
ciar uma questão contingencial e, portanto, inevitável 
(judicialização de políticas públicas), de uma questão 
que, segundo alguns, põe em risco a democracia (ati-
vismo judicial)? O ativismo seria consequência de ju-
dicializações ou não?

Outro ponto que favorece o ativismo judicial é o 
controle difuso de constitucionalidade, pois todos os 
juízes são aptos para declarar a inconstitucionalidade 
de uma lei em casos concretos. Assim, a jurisdição es-
taria sendo aplicada de forma direta nas relações con-
cretas, e não somente em abstrato, até porque se assim 
o fosse, seria um verdadeiro golpe ao Estado Democrá-
tico de Direito, tendo em vista que os legitimados para 
proporem ação direta de (in)constitucionalidade são 
somente aqueles previstos no art. 103 da Constituição 
de 1988.

Quanto à solução prática que ressaltamos, esta pare-
ce a ser a mais importante. De nada adianta em se criar 
novas teorias, novos rumos a serem seguidos, se os ho-
mens que fazem parte dessa realidade não se ressigni! -
carem constantemente diante dessa (nova) realidade17, 
criando hábitos constitucionais; criando uma cultura 
constitucional; criando, en! m, um agir constitucional. 
Reconstruir diariamente a Constituição nas relações 
sociais diárias; incorporar os seus atributos nas nossas 
relações de tal modo que possamos agir de conformi-
dade com seus mandamentos. Eis o principal. É nesse 
sentido que Saraiva (2011, p. 113), aproximando esse 

17 Com “nova realidade”, queremos nos referir ao fato de as 
Constituições terem ganhado, no contexto pós-segunda 
guerra, uma nova roupagem (no Brasil, especi! camente, no 
pós-88).  A Constituição, sem dúvidas, nesses tempos, tem que 
ser o epicentro de todo o ordenamento jurídico.
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sentimento constitucional com a ideia de pertença faz 
uma indagação re  ̂exiva:

porque a Constituição, esta fenomenal obra da cul-
tura humana, também não pode caber dentro de cada 
um de nós?! A! nal, se é ela a grande e superior organi-
zadora do Estado e supervisora das relações de poder 
e de convivialidade, merece ser tida e percebida como 
nota comum da harmonia social, ou seja, é a (nossa) 
boa lei de todos.

E aqui, seguindo Brito (1994 apud Leite, 2007, p. 
60), invocando Kant, “não se trata de dizer qual é o 
bem a atingir nem o que se deve fazer para o alcançar. 
Apenas se diz como se deve agir, indica-se como se 
deve actuar, a forma como o homem deve actuar para 
agir bem”. A questão fundamental, portanto, é a con-
cretização constitucional consubstanciada no nosso 
agir, e não criar novas leis e emendas à Constituição.

É desse modo que para um contorno da legislação 
simbólica não se precisa criar desmesuradamente no-
vas leis, muito pelo contrário, a in  ̂ação legislativa é 
condição para que a função simbólica em textos legais 
prevaleça; não se precisa, por ! m, dessa compulsão 
em legislar. Daí vem a importância em depositar a es-
perança, com cautela, em uma nova Hermenêutica e 
Jurisdição Constitucional.
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