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CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO E O DIREITO PENAL 
 
RESUMO: Abordaremos o tema da democracia direta e a discussão quanto ao seu uso 
disfuncional refletido no ataque aos direitos de minorias sociais, situação que se coloca a partir 
de um discurso populista de caráter penal conservador e de ódio aos indesejados. Não raras 
vezes, iniciativas e consultas populares têm como finalidade bloquear ou neutralizar garantias 
de direitos para agrupamentos da sociedade como os indígenas, os imigrantes, as mulheres, as 
minorias raciais, homossexuais etc. Essas propostas se guiam em regra por dois caminhos: o da 
restrição aos direitos sociais, culturais e econômicos e o do recrudescimento das normas penais 
em detrimento dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Nas duas conjunturas 
procura-se sancionar coletividades sob o fundamento de que se está a atender a vontade popular. 
Com efeito, por meio da democracia formal se relativiza a democracia substancial, redundo 
naquilo que Ferrajoli nomeia de paradoxo democrático. Fala-se, nesse sentido, do risco de a 
manifestação popular estabelecer uma tirania ou ditadura da maioria. Diante de tal cenário, seria 
possível então advogar contrariamente aos instrumentos de participação direta, pois estes 
terminariam por acionar a emotividade social de maneira despropositada. A manifestação 
popular direta, sem maiores mediações institucionais, teria um alto potencial de ensejar decisões 
irracionais. Levando em conta essa circunstância, seria muito mais prudente manter as decisões 
públicas sob o monopólio dos representantes políticos nos órgãos estatais, pois estes num 
ambiente moroso de enfrentamentos e barganhas podem chegar a posições políticas mais 
racionais. Em chave oposta, argumenta-se nesta apresentação que a tirania da maioria não é um 
elemento inerente aos institutos de democracia direta e que a compreensão desse fenômeno 
exige uma análise de contextos sociais, políticos e normativos institucionais. Objetivando 
fundamentar essa perspectiva, serão apresentados alguns dados e análises referentes à aplicação 
dos institutos de democracia direta nos Estados Unidos e Suíça. Ao final, conclui-se que os 
mecanismos de democracia direta devem ser desenvolvidos dentro de determinado 
ordenamento jurídico de modo a potencializar a participação cidadã no controle do poder e 
impedir ou dificultar que temas populistas de caráter punitivista conservador sejam 
apresentados para a decisão direta popular.  
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