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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: Análise crítica das propostas de MacCormick sobre a relação entre o Direito Penal 

e Sociedade Civil, mais concretamente, entre Direito e Moral, apresentadas em Institutions of 

Law - an essay in Legal Theory (Oxford, 2007). A dinâmica entre os conceitos de Direito e 

Moral admite uma análise crítica da relação dicotómica de reciprocidade e interdependência 

que subjaz a esta relação, sendo-nos possível, in fine, vislumbrar um padrão de comportamento 

entre as duas variáveis, quer no decurso da história mundial quer na actualidade. Partindo do 

conceito de ‘direito universal de punir’ de Locke, MacCormick contempla a evolução histórica 

do Direito Penal. Considera que o direito de punir transferiu-se da esfera individual do ofendido 

ou do seu clã para o direito penal e sistema de justiça criminal, o que contribui para a 

manutenção e consolidação da paz social e da civilidade. A observância do princípio do Estado 

de Direito e o respeito pelos Direitos Humanos exige restrições na actuação judicial e policial 

que facilitam a paz social e a confiança entre os agentes da sociedade civil. Por outro lado, a 

sociedade civil desenvolve mecanismos de autocontrolo interno e externo do comportamento 

dos seus agentes, reforçando ou rejeitando determinadas condutas consideradas indesejáveis ou 

condenáveis em cada sociedade. Ambos os mecanismos de controlo, quer judicial e policial 

quer social e psicológico, permitem a prevalência da confiança e paz social, interrompida de 

quando em vez por padrões comportamentais desviantes do pretendido pela sociedade, em 

determinado momento. A análise crítica desenvolve-se em três hipóteses ou momentos 

essenciais: (1§) análise dos crimes e ofensas; (2§) moralismo legal; (3§) crimes corporativos, 

acompanhando as propostas de MacCormick para cada uma destas questões. Para uma maior 

clareza dos raciocínios que apresentamos, recorreremos a fluxogramas e gráficos para melhor 

ilustrar a nossa exposição, por vezes divergente, do pensamento do autor. Metodologias - As 

metodologias de abordagem hipotético-dedutiva e os métodos de procedimento histórico, 

monográfico e estruturalista foram os selecionados por considerarmos que são os que melhor 

satisfazem os propósitos da investigação. Assim, a aplicação da Teoria da Utilidade Esperada 

à análise económica do instituto do caso julgado conduziu-nos à formulação de hipóteses de 

carácter geral e abstracto, e a investigação de momentos históricos e de grupos sociais permitiu-

nos a elaboração de uma proposta de Nova Ordem Moral. Propomos o que nos parece constituir 

um padrão de comportamento verificado entre Direito e Moral - que apelidamos de Nova 

Ordem Moral - e que retiramos da análise crítica de momentos históricos distintos na sua 

génese, mas convergentes no resultado (Revolução Cultural chinesa, actividade de Gandhi, 

terrorismo fundamentalista). Partindo do padrão proposto, procuraremos compreender o 

comportamento de fenómenos actuais (ex.: proibição do uso do burkini) que colocam em 

dicotomia os conceitos de Direito e Moral. Concluiremos pela necessidade urgente de 

implementação da paz e civilidade que se constituem como pedra angular e fim último da 

dicotomia Direito-Moral. 
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