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1. Democracia é um complexo de valores, não se 

podendo defini-la à luz de critérios isolados, de natureza 

pluralista; é um produto da cultura ocidental, possibilitando 

um maior bem-estar pela maior mobilidade nas relações 

intra e intergrupos. O fundamento político-jurídico está na 

garantia dos direitos individuais e das liberdades públicas, 

asseguradas nas ações de um judiciário liberto de limitações 

para a plenitude da imparcialidade dos julgamentos. A 

liberdade da vida humana é sempre a liberdade social, é o 

modo de expressar que a dignidade da vida depende de cada 

um de nós. Dizia Kelsen, na Teoria General del Estado, 

que: “A liberdade do indivíduo, que fundamentalmente é 

impossível, perde pouco a pouco a importância diante da 

comunidade social”; todavia, funda-se a liberdade nas 

prerrogativas da natureza humana. O estado de direito não 



 

2 
 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

funciona no vácuo, e não é esta a hora da liberdade 

entendida como um capricho individual; há um novo 

endereço que á a sua encarnação na sociedade justa. O 

grande problema das democracias ocidentais é conciliar a 

liberdade, imprescindível à dignidade do homem, com as 

exigências de segurança cada vez mais complexas. O 

descrédito da normalidade jurídica suscita desconfiança na 

opinião pública a respeito da continuidade e permanência 

da política legislativa do Estado. O Direito é 

ontologicamente a projeção do homem na sociedade 

mediante o exercício de sua liberdade social, traçando os 

limites através da conduta jurídica. Numa democracia, a 

sociedade nacional busca viver sob o império da lei. A falta 

de segurança jurídica, com o mínimo de certeza e de direitos 

garantidos aos indivíduos, incorre na arbitrariedade e no 

despotismo. A negação do mínimo de segurança relativa 

aos direitos fundamentais é uma negativa da própria justiça 

para com os cidadãos. Os valores supremos da democracia, 

tais como a liberdade e a justiça, seriam vazios de conteúdo 

se não fossem desenvolvidos num clima de segurança 

jurídico-social. A justiça sem segurança seria um programa 

teórico, e a segurança sem justiça seria o domínio do 

arbitrário. É no sistema de equilíbrio entre as liberdades 

individuais e a ordem sociopolítica, que se inspira o bem 

comum, que se preservam institucionalmente os preceitos 

de direito, salvaguardando-se mediante a atuação de 
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sanções na medida em que resultem vulnerados através de 

procedimento legal. A autoridade não pode jamais coartar a 

liberdade no sentido de opor-se à sua expansão e destruí-la. 

A autoridade não é senão uma forma de exercício da 

liberdade. A autoridade justa não pode aniquilar a criatura 

humana nem subordiná-la aos fins que não estão à altura do 

homem. 

 

2. A crise de nossa época é a crise da fé na liberdade, 

e a vida diária nos grandes centros urbanos traduz-se em 

desordem, desassossego, num estado de insatisfação que 

nem sempre encontra o complemento dialético da 

satisfação, desembocando às vezes, por isso, na neurose. O 

humanismo atual encontra-se frente a um homem 

massificado, despojado de sua personalidade, convertendo-

se em órgão de um processo suprapessoal e coletivo, dentro 

de um regime de massa dominado pelo Estado. As 

desigualdades de renda, educação, as perspectivas de 

emprego e as probabilidades de vida, entre indivíduos e 

grupos sociais, caracterizam nossa sociedade. O enorme 

recrudescimento na extensão das divisões de trabalho, 

proporcionada com a industrialização, acarreta padrões 

altamente complexos de desigualdade relacionados com a 

educação e o emprego. Quando se analisa as desigualdades, 

acodem-nos à mente questões tais como os direitos políticos 

e jurídicos, proventos merecidos e imerecidos, poder, 
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vantagens, distinções e status e acesso às oportunidades 

educacionais, ao lado dos obstáculos discriminatórios 

enfrentados por todos que estruturam as desigualdades 

sociais. A criminalidade deve ser encarada como um fator 

sociopolítico, e como tal deve ser tratada. Os grupos de 

indivíduos mais expostos às pressões geradas pelas formas 

de desorganização social apresentam logicamente maiores 

probabilidades de ignorar ou impingir as normas sociais. 

Vivemos num conflito cultural, numa sociedade consumista 

em que o homem busca a qualquer preço a aquisição de 

status e, nesta perseguição, viola todos os preceitos ético-

jurídicos. 

 

3. Surge sempre o questionamento da relação de 

causalidade omissiva. Quando uma omissão se equipara a 

uma ação, ou melhor, quando o não evitar um resultado é 

equiparado à omissão deste? Mezger-Blei, no Strafrecht, I, 

Allgemeiner Teil, colocaram o problema sob o ângulo 

puramente causal, e desta forma a pergunta seria: Quando 

uma omissão é causa de um resultado? Tal questão tem sido 

respondida no plano da injuridicidade ou da tipicidade, 

quando se responde que é porque existe um determinado 

dever de impedir o resultado. A omissão como evento 

independentemente da conduta, a qual é sempre ativa, 

consiste sempre no não fazer quando não se deveria fazer e, 

consequentemente, não fazer quando se deveria fazer. Há 
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uma estrutura típica omissiva na qual o comportamento do 

agente seria a não execução de um “atuar esperado pelo 

ordenamento jurídico”, isto é, inexecução juridicamente 

reprovável. 

 

 


