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SOBRE A VERDADE E A FIC§qAO
NO DIREITO DA FAMILIA

As concep 6es dominantes nos s6culos dezoito, dezanove
e ainda na primeira metade do s6culo vinte sobre a estrutura
e funcionamento do agregado familiar impunham uma regulamenta¢ao positiva que deixava lugar amplo s ficq6es- de
amor conjugal perpetuo, de paternidade marital-e omitia
o reconhecimento dos vinculos de fdiacao extramatrimonial
como se eles, de facto, nao existissem.
Apesar das reservas que merece a afirma¢ao seguinte,
o casamento dos nossos antepassados mais pr6ximos foi uma
transac¢ao sentimental e nao j'i um contrato fmanceiro estabelecido pela autoridade familiar de uma qualquer linhagem
medieval. Embora subsistissem press6es econ6micas, nao s6
a escolha do c6njuge era urn assunto que escapava cada vez
mais ao controle da grande familia consanguinea como a
vida matrimonial se desemolava corn uma intimidade e urna
autonomia desconhecidas na 6poca anterior ao desabrochar da
familia restrita modema. Mais do que a cooperaglo numa
empresa familiar e na assistencia de todos os membros da
comunidade de sangue, a realiza9ao afectiva (e sexual) dos
c6njuges tornou-se a funqao primordial da familia que nao
excluia, pelo contrario, reclamava a tarefa de educaqao da
prole, outrora reduzida
simples transmissio de urn saber
pratico diversificado em casa alheia, como o prova a generalizagao que conheceu o sistema da <,aprendizagem >. Por6m,
se esta realidade a que se pode chamar o primado do sentirnento
nas rela 6es familiares foi talvez a nota mais saliente da restrigao
da grande familia consanguinea e se a afirmaqao de um qualquer
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nobre ingles do s6culo dezoito segundo a qual o amor nao pesava
grande coisa no balan~o de uma vida se tornou excepcional,
a verdade e que esta determinante afectiva nao conformou
todos os aspectos fundamentais da regulamentaqao legal familiar.
As linita 6es da dissoluio do casamento e a subsistencia do

laqo matrimonial por for~a da lei, independentemente da comunho afectiva dos c6njuges traduziu-se numa ficqo jurldica de
matrim6nio, mera forma sem conte6do real. A comunbho

conjugal ou, mais impressivamente, a ((sociedade conjugal
(na f6rmula institucionalista dos anos trinta ou quarenta do
nosso s6culo) constituia uma entidade distinta de cada urn dos seus

membros e o conceito de «,bern da famlia a que alguns diplomas constitucionais, como o nosso de 1933, faziam apelo,
constrangia por varias formas a vida e a morte da familia,
desde a reparti¢ao rigida e desigual dos papeis dos c6njuges
e a dura hierarquia nas relaq6es paterno-filiais, ate ' dificuldade
extrema da dissolu¢ao do vfnculo e reconstruqao do lar conjugal
com novos parceiros. E esta a imagem institucional do casamento e da familia - a ((c6lula social bisica) - da primeira
metade do s6culo vinte e pode admitir-se que a concep¢ao
individualista do C6digo de Napoleao nao era substancialmente
diversa, apesar de nao fazer uso da terminologia pr6pria dos
textos legais vigentes num passado mais recente.
Menos ostensivas mas nao menos evidentes e dolorosas
foram as fic¢aes positivas e negativas de fdia¢ao que os sistemas
legais acolheram at6 as modernas reformas que um grande
n6mero de paises sentiu necessidade de realizar. Fic¢Ses que
consistiam na atribuiqao de paternidades falsas ao marido sem
possibilidades suficientes de impugna¢ao e ainda nas dificuldades
do reconhecimento da paternidade natural, que chegavam 'a
proibi¢o nos casos de fdia¢ao natural adulterina.
Embora as explicaq6es destes fen6menos sociais sejam sempre
parcelares nao 6 dificil crer que, em boa parte, o horror '
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chamada ilegitiniidade tenha encontrado o seu fundamento na
rigorosa disciplina da sexualidade que a burguesia florescente
delineou em favor dos padr6es de eficficia e rentabilidade,
incompativeis, no seu entender, corn a livre expressao da
libido e corn a toler.ncia da sexualidade extra-conjugal. Os
crit6rios de <perfomance>, essenciais no projecto pedag6gico
de socializa~ao da infancia e no quadro dos valores socials
dominantes, nao podiam aceitar que, por exemplo, o futuro
rei Luis XIII, enquanto crian~a, se divertisse em jogos sexuais
corn a sua mae e corn as aias, segundo reza o diirio detalhado
que o circunspecto m6dico da corte pressurosamente redigiu;
como nao podia suportar que os jovens permanecessem integrados no mundo dos adultos corn grave atropelo da sua
inocencia, quer em casa, onde outrora toda a familia dormia
em conjunto, quer na escola, onde a diferencia~ao dos grupos
etirios foi desconhecida at6 ao s6culo xvi. A sexualidade
pr6-matrimonial, a experimenta~ao de vairios parceiros, foi
censurada e a 6nica salva~ao para os infractores era o casamento.
Do mesmo modo se cultivava o desvalor da vida sexual extraconjugal, embora haja boas razaes para supor que se tratava
de uma atitude hip6crita, ao menos no que respeita i infidelidade do marido, a quem nao ficava mal manter um ninho de
amor, fora do lar conjugal.
Al6m da disciplina rigorosa do corpo e do primado da
<<performance>, 6 razoivel supor-se que outra explica !o complementar do horror ilegitirmidade se encontre na preocupa~ao de
transmitir, de geraqao em geraqao, uma heranqa cultural. Os etn6logos e soci6logos da Famflia descobrem em todas as sociedades
que de algum modo superaram as preocupa 6es meramente
fisiol6gicas de sobrevivencia e que, assim, possuem uma cultura
mais ou menos complexa cuja transmissio querem assegurar,
uma condenaqao da ilegitimidade, por mais liberais que se mostrem quanto sexualidade pr6 ou extramatrimonial. Entende-se
18 - Bol. da Fac. de Dir., Vol. LI
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que o nascimento fora do matrim6nio nio propicia ao filho
una docalizaao social# 6ptima para a sua socializaFio, no
sentido da aquisiio dos valores essenciais da vida da sua
comunidade. Isto sera' assim quer porque pode nao haver da
sua
parte dos progenitores umna intenio de se entregarem
patrifamiliar
estrutura
a
educaFao total, quer porque, sendo
linear e correndo-se o risco de o pai ser desconhecido, o filho
pode ficar excluldo da linlia familiar paterna corn ofensa do
sistema global da Familia. Estas circunstincias prejudicam a
continuidade perfeita do complexo cultural das geraF6es e,
ao que parece, sio particularmente sentidas pelos estratos socials
domiinantes ji que sobre eles impende o 6nus da eficaz transmissio da sua cultura se quiserem continuar dominantes. Nio
admira que a nova classe social florescente dos sdculos dezoito e
dezanove, portadora de urna ideologia que soube impor a
todas as camadas da populaao, estivesse especialmente
preocupada corn a consolidaao dos seus padr6es de vida atraves
das gera 6es sucessivas e procurasse garantir a socializaqao
mais eficiente dos seus filhos.
Nestas condiq6es, portanto, a filiaqio fora do casamento
significava urna rotura da intersecqao estabelecida entre o sexo,
-a procriaFao e o matrim6nio, pois ou surgia de progenitores
nao casados ou, pior ainda, ulna vez que ficava excluldo o
remendio do casamento subsequente, de progenitor ou progenitores casados. Neste iltimo caso, quando o c6njuge ad6ltero
era a mulher, a presunqlo «pater is est quem nuptias demonstrant)
ervia para atribuir urna paternidade ficticia o marido da infractora ficando este corn escassas possibilidades de a impugnar,
pois era muito restrito o n6mero de causas determinadas por
lei que podiam fundamentar em juizo essa pretensao. Assim,
note-se, o homem, Pnico membro da familia conjugal corn
plenos direitos de direco e representaFao, via-se obrigado a
:suportar uma atribuiFo de paternidade falsa; a regra pater
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is est... )>nao Ihe conferia um direito mas antes impunha urea
pesada obrigaqao.
Tamb6m a paternidade adulterina de um marido ou a progenitura fora de qualquer casamento infringia os padr6es sexuais
vigentes que confmavam a sexualidade s fronteiras do matrim6nio tornando-se dificil, quando nao impossivel, o reconhecimento juridico dos vinculos naturais, estabelecendo-se deste
modo o que se pode chamar a ficqao negativa, por omiss-o,
corn o inevitaivel prejuizo dos filhos dessas uni6es socialmente
reprovadas.

Pode dizer-se que actualmente o Direito da Famflia tende
a conformar-se sob a inspiracao de urn principio de verdade:
as prescriq6es jurdicas tendem a reconhecer as aspiraq5es, as
necessidades e a situaqao real, biol6gica e afectiva, dos membros da comunidade familiar.
Pensando no direito matrimonial, verifica-se que a alteraqao
mais profunda na concepqao da familia consiste no reconhecimento de um direito
felicidade individual conjugal.
A realizaqgo afectiva dos parceiros matrimoniais liberta-se do
constrangimento imposto pela ideia societiria da familia tida
como urn ente supra individual e, hoje em dia, o «bem da
fanilia, resulta do somat61io do bern de cada um dos seus
membros, da'felicidade que o agregado familiar pode proporcionar a cada urn, agora senhor e nao servidor da Failia.
0 reconhecimento deste direito felicidade individual tern
determinado miltiplos aspectos da regularnentaqlo juridica da
vida familiar cujo denoninador conmum 6, pode dizer-se,
a repartiqao flexivel das fun 6es dos c6njuges, de acordo
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corn as aspiraq6es e exigencias particulares e consoante o
quadro circunstancial em que a familia se move num certo
momento (ciclo familiar). Por outro lado, tern favorecido
uma tendencia no sentido da admissibilidade mais ampla do
div6rcio quer pelo recurso ao m6tuo consentimento quer,
na falta deste, pela via da constata¢ao judicial da rotura do
matrim6nio (doutrina da rotura). A ideia de verdade, no
sentido que lhe atribuimos, ji levou algu6m a dizer que
nao 6 catastr6fico o aumento not6rio das cifras do div6rcio,
sendo at6 desejavel que muitas mais pessoas, a quen a familia
nao satisfaz, dissolvam os vinculos matrimoniais e procurem
noutra situa~ao a felicidade conjugal que nao experimentam.
Nao se trata de aligeirar o comprormisso afectivo que funda
o casal - pensa-se mesmo que os lagos sentimentais que unem
a familia sao mais apertados do que nunca - mas antes de
reconhecer a falibilidade da uniao familiar que pode ser tanto
mais susceptivel de crise quanto mais intima.
Conio o direito matrimonial tamb6m o direito da filiaqao
tem evolufdo bastante nos ditimos dez ou quinze anos, sob
pressao de um movimento favorivel aos filhos nascidos fora
do casamento.
0 trinmio sexo-casamento-procriaqao ou, como ji se
escreveu, a sexualidade legal deixa de se impor como no
passado prdximo aconteceu. A liberalizaqao progressiva do
aborto e a divulgago oficial dos m6todos contraceptivos distinguem .radicalmente, em termos culturais, a sexualidade da
procriaqgo e a consciencia social aceita hoje melhor as manifestaq6es sexuais de solteiros e as proprias relaq6es sexuais
adulterinas. Nos E.U.A.N., segundo um inquerito levado a
cabo em 1968, oitenta e sete pot cento das mulheres e cinquenta
e oito pot cento dos homens entregavam-se a actividades sexuais
que outrora lhes suscitavam sentimentos de culpa. Em 1975,
quinze por cento dos casamentos franceses foram precedidos
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de coabitaqio, sendo a percentagem de trinta por cento na
regiao de Paris. Na Dinarnarca esta cifra eleva-se a oitenta
por cento e a percentagem de nascimentos fora do casamento
6 de vinte e um por cento (em Portugal ronda pelos sete
por cento). A infracqio do dever de fidelidade, embora nio
seja socialmente indiferente, nao suscita ji um ju'zo de desvalor
tio forte como o que vai dirigido a outros desvios das bases
fundamentais da convivencia social. Sem querer atribuir ura
intenqao simplista ao fen6meno da descriminalizacao do adult6rio, parece evidente que ele prova alguma coisa no sentido
do abrandamento da censura que recai hoje sobre a sexualidade
extra-conjugal.
Por outro lado, a #docaliza~ao sociab 6ptima dos filhos
para o exercicio das tarefas de socializa~ao nao 6 tao facilmente
determinada, como at6 hi umas dezenas de anos, no imbito
do lar conjugal. Sera' exagerado dizer que um aparelho de
televisao fimcionando regularmente educa mais do que um pai
mas 6 verdade que a vida profissional dos c6njuges, especialmente nos aglomerados urbanos, imp6e a dispersao dos membros
da familia durante a maior parte do dia e a ideia de serao
familiar pode considerar-se anacronica; nem falta quem
demonstre que o trabalho da mae fora de casa contribui para
o desenvolvimento dos filhos, criando neles um sentimento
de responsabilidade mais nitido. A convivencia do triingulo
pai-mae-filho 6, pois, cada vez mais t6nue e o papel dos
«(mass-media, como o intervencionismo do Estado criando
creches e infantirios releva progressivamente no c 6 mputo global
da socializaqao dos filhos.
Ao empobrecimento do lar conjugal como factor de socializa~io dos fihhos vem juntar-se a protec~ao crescente dos
nascimentos fora do casamento, a criaqao de condiF6es mais
favoraiveis 5 maternidade natural, i manuten~ao e educaqao
da prole. As familias constituidas s6 por um progenitor e a
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sua descendencia, cujo nfimero tern aumentado, assumem progressivamente a capacidade necessiria para fornecer aos filhos a
<localizaqao)> propicia sua integraqao social.
Claro que nao se devem esquecer, para al6m das motivamoral e organizaqao fami6es mais estreitamente ligadas
hares, os progressos globais no sentido da dignificaqao da
pessoa humana e da afirmaFao dos seus direitos fundamentais.
0 s6culo vinte tern sido f6rtil em declaraq5es de prindpios
cuja vocaFao de aplicabilidade tende a ultrapassar a escassa
forqa vinculante da enunciaqo de programas. Por outro lado,
nao e de admirar que a situaqo jurldica da mulher casada ou
solteira e a dos filhos, legitimos ou nao, tenha beneficiado dos
sucessos revolucionairios que se desenharam desde os fins do
s6culo dezanove em prol dos mais desfavorecidos, embora se
admita que as reivindicaq6es dos movimentos socialistas se
tenham prendido imediatamente com a esfera do econ6mico.
Neste quadro de padr6es sociais e familiares divergeinte
do modelo oitocentista e da prineira metade do s6culo vinte,
as 'normas findamentais de muitos palses e as leis ordina'rias
caminham para o esclarecimento da verdade, procuram a coincidencia entre a realidade natural e a regulamentaFao juridica
no donmnio dos estados de filiaqao.
A paternidade presumida do marido da mae 6 cada vez
mais discutivel em juizo, quer pelo alargamento das causas
admissiveis de impugnaqao, quer pelo abandono puro e simples
do sistema de impugnago por causas determinadas em favor
da prova livre da nao paternidade. A maior parte dos palses.
aceita livremente a prova de que um filho nascido de mae
casada nao 6 tamb6m do marido, cabendo antes a um terceiro
a responsabilidade pela sua concepqao, provas estas que denunciam o adult6rio da mulher, uma quebra do dever de fidelidade
que outrora se preferia manter num segredo decente e conser-

DIREITO DA FAMfLIA

279

vador, apesar dos eventuais prejuizos que a situa~ao falsa
acarretasse para os membros da familia conjugal.
No dominio da filiacao natural, por seu turno, o abandono
progressivo nos sistemas latinos das chamadas condi~es de

admissibilidade das ac 6es de irvestiga~ao, a considera~ao da
da maternidade como urn facto natural cujo reconhecimento
juridico n-o requer uma atitude de vontade da mae e, em casos
excepcionais como o da legisla¢ao portuguesa, a organizaao
de um procedimento oficioso de averiguaqao dos vinculos
de fiiaqo, constituern manifestaq5es suficientes das aspira¢aes

da verdade, do princfpio da verdade biol6gica na fixaqo dos
estados de filho. Principio que, note-se, c estimulado pelos
progressos sensiveis dos meios de prova que o desenvolvimento
da ciencia tern facultado ao Direito e aos tribunais. A fixaqao
mais exacta da dura¢ao da gravidez e do momento da concep¢ao,
a demonstraqao da esterilidade de um presurnido pai, a compara¢ao dos grupos sanguineos e a sofisticada peritagem heredo-biol6gica sao hoje auxiliares preciosos que o Direito n~o pode
desconhecer. <'Mater semper certa, pater incertus...)) 6 uma
regra antiga e verdadeira mas 6 cada vez mais possivel desvendar
o mist6nrio da paternidade.

*I

Se estas conquistas da ci'ncia sao unia novidade para o
Direito e proporcionam ao anseio de verdade biol6gica o conforto
da viabilidade, de tal modo que ele assume foros de -urn
imperativo quase absoluto, nao se deve esquecer que a procura
da verdade biol6gica, relegada para segundo plano em muitos
aspectos da regulamentaqao positiva, em vairios sistemas e
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durante mais de um seculo e meio, nao e preocupa~ao nova do
Direito mas antes a reposi~ao empenhada de um valor antigo.
A filia~io ou, de forma mais generica, o parentesco sempre
foi tornado, embora nao exclusivamente, como um vinculo
de sangue e foram as rela 6es naturais, biol6gicas, que o
Direito sancionou e regulamentou, corn os desvios razoaiveis
que as dificuldades de prova impuseram, mais do que hoje.
O Direito nao acabou agora de descobrir as leis naturais
mais patentes da descendencia para se conformar corn elas e a
afirmacao, quase que poderiamos dizer empolada, do principio
da verdade biol6gica irrompe pelos textos doutrinais e legislativos pela forqa nao s6 das exigencias gerais de rigor analitico
e de verdade do pensamento moderno, mas tamb6m, e principalmente, por forqa de uma reacqao indispensivel contra as
determinantes juridico-culturais que deram guarida 'a ficqao,
durante certo tempo, em homenagem a interesses prevalecentes
e alheios ' essencia biol6gica, tradicionalmente reconhecida e
preponderante, da relaqao filial.
Nao se trata hoje, pois, de identificar o Direito da Fiiaqao
com a Biologia mas sim de reencontrar o ponto de equilibrio
entre o sistema cultural e o sistema natural da descendencia que
os s6culos dezoito e dezanove determinaram corn favor para o
primeiro e desprezo do segundo. f certo que os elementos
biol6gicos sao agora mais facilmente captiveis e o Direito
tenderi a absorve-los mas nao parece haver razao para supor
que isto levara' ' submissao total dos valores e dos criterios
rpopriamente culturais-juridicos.
Se a tradiqao mais profunda da organizaqao social do
parentesco e da filiaqao pesa neste conflito que aparentemente
opbe os factores biol6gicos e os factores sociol6gicos ou
afectivos, deve notar-se que o vinculo de sangue nunca foi
um fundamento exclusivo dessas rela 6es fanilibares. Parece
seguro que o clan tot6mico nem sequer o considerou e adrmite-se
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que sistemas posteriores fizeram apelo a crit6rios sociais religiosos, mais do que a lagos biol6gicos, para a defmiio do
agregado familiar. E certo que, pelo menos durante a Idade
Mddia, a consanguimdade adquiriu uma relevancia especial.
A linhagem era uma comunidade de sangue e a anizade fraterna
de Lancelote do Lago pelo rei nao se estabeleceu apenas sobre
um vinculo afectivo, pois foi selada com uma troca de sangue.
Esta exalta !o medieval da consanguinidade ofuscou outros
tipos de parentesco que estiveram presentes na hist6ria familiar
da humanidade, como o parentesco adoptivo que fora reconhecido desde sempre e adquiriu, no nosso seculo, uma importincia jamais atingida.
Por outro lado, curiosa e significativamente, o primado
da verdade bioldgica no estabelecimento dos vinculos de fliago
que se vem desenhando ha algumas dezenas de anos tern caminhado a par da protecqao legal crescente de situa 6es familiares
cuja raiz nao 6 bioldgica mas sim puramente afectiva ou social.
Ao lado de uma verdade bioldgica, assente sobre os vinculos
naturais da descendencia, pode falar-se numa verdade socioldgica ou afectiva, nascida do investimento afectivo e do
cuidado, da gratificaqao permanente e da identificaqao reciproca
dos individuos. Normalmente o pai que da a vida 6 o pai
que alimenta mas estas duas paternidades podem nao coincidir
e a evid~ncia natural podera' ceder, juridicamente, em favor da
realidade cultural.
A adop~ao, durante centenas de anos arredada dos textos
legais ou, pelo menos, sem significado social, renasce vigorosamente em todos os sistemas jurldicos, assente na ligaqao puramente afectiva, ngo menos real do que a biol6gica. Esp6cie
de filiaao ou vinculo de filiaao ficticio como se designa
quando 6 definido por referencia realidade natural, revela-se
capaz de desempenhar as funq6es da progenitura biol6gica
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e o Direito nao rejeita, pelo contr.rio, a extensao dos efeitos
da filia¢ao consanguinea a filia¢ao adoptiva.
Tambem a posse de estado, corn a relevincia significativa
que tende a conhecer na legislaqao civil da fanlia, ' um
sinal da inviabilidade de ura absorqao total, pelo principio
da verdade biol6gica, dos criterios juridico-culturais que interveem na postura das regras da filiaqao. A mais ing6nua ideia
de probabilidade mostra que a fiia¢ao biol6gica se exprime
normalmente atrav6s de uma posse de estado de filho e que,
assim, esta assume o caricter de indice da consanguinidade.
Pode acontecer, todavia, que as manifesta 6es empiricas de
filiaqo nao correspondam a um real vinculo biol6gico ou que,
pelo menos, se suspeite disso; em alguns casos oferecidos pelo
direito frances e no imbito de ura tendencia doutrinal e
legislativa, o direito positivo garante a continuidade da posse
e sacrifica a verdade biol6gica ou, mais rigorosamente, proibe
qualquer pesquisa sobre ela.
Para alerm da esfera clissica do Direito da Farnlia, por
6ltimo, o Direito Fiscal e o Direito Social term delineado aquilo
a que ji se chamou ura concepqao alimentar da Famflia,
cujas notas caracteristicas residem no facto de a rela¢ao de
parentesco biol6gico s6 ser considerada pela lei se for acompanhada por ura <(relaqao de encargo >entre os parentes, relaq o
esta que, portanto, funciona como condi¢qo de eficicia da
primeira; ou, de um modo diferente, de a lei fazer prevalecer
ura relaqao de encargo de outrem que nao coincide corn
um parentesco biol6gico e em detrimento deste. 0 desenvolvimento do conceito de encargo e da sua utilizaqao tern
acompanhado o empolamento moderno da procura da verdade
biol6gica e, se bern que os dois conceitos vivam em campos
de aplicaqao distintos, nao 6 de estranhar que o primeiro
contribua para a criaqao de um espirito geral mais receptivo
verdade sociol6gica do socorro quotidiano das pessoas
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vinculadas afectivamente que pode ser bastante mais rico de
contefido e mais 6til voca¢ao ordenadora do Direito do que
a nua realidade biol6gica.
Pai 6 o que di a vida e a lei curva-se perante esta
evidencia, apoiando-se nos progressos da Biologia; mais o pal
6 tamb6m aquele que paga os <,biberons,>, disse urn dramaturgo
frances e, felizmente, o Direito conhece esta outra verdade.
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Recolhe-se desta vez em antologia uma <dissertaao inaugural
para o acto de conclus6es magnas > apresentada a Faculdade de
Direito de Coimbra no ano tdo distante - mais no espirito do que
no tempo - de 1853. Trata-se do Fundamento do Direito de
Punir de Levy Maria Jordio. Estudo decerto academico, mas significativo - para alum do pr6prio mnrito do ensaio e do relevo do seu
autor, que viria a afirmar-se como um dos nossos criminalistas
mais esclarecidos da segunda metade do seculo passado, 6 ele, na
verdade, bern significativo de um pensamento que reflecte uria epoca.
Estava jd depois do radical individualismo contratualista, a implicar
um pensamento criminal de estreita legalidade formal e centrado na
prevenao geral, mas antes quer do naturalismo positivista que viria
em breve - e que a frenologia, repelida pelo Autor, jd anunciava -,
quer da nova dogmatica das escolas cldssicas italiana e alema,
ainda por elaborar. Mas assumia as exigencias do tempo, no sentido
de ura renovada eticidade que ia simultdnea corn o reconhecimento
da origindria condi¢do social do homem. E os fundamentos encontrava-os no pensamento que era entdo o da nossa cultura juridica
universitdria. 0 <<panenteismo >ou o organicismo idealista de Krause
e o personalismo liberal kantiano, ambos recebidos de Vicente Ferrer,
conjugavam-se na compreensio do direito como condicionalidade
da teleologica responsabilidade humana- <<porque e no cumprimento
do seu destino racional, proclama Levy Maria Jorddo, que reside o
bern do homem e da humanidade>. Dal a adesjo ao optimismo correccionalista e o entendimento da pena como possivel modo de recuperafao
moral e juridica do homem socialmente decai'do.
Devemos, no entanto, reconhecer que ndo e so' a particular
inspirafdo do pensamento e a diversidade de perspectiva que nos
separam, a n6s hoje, do espirito deste estudo. 0 pr6 prio problema que
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nele se considerava J duvidoso que continue a ter sentido. 0 direito
de punir deixou de ser a (pedra angular do edificio penal#, jd que
o problema do direito criminal ndo J hoje o do significante #fundamento
da pena -problema filosofico -, para ser antes o da pragmatica
justificado social, em termos de eficccia ticnica, dos meios ou medidas
criminais -problema tdcnico-cient~fico. Pois se J certo que a teleologia jurdico-penal deixou de se procurarna filosofia, para se programar pela politica criminal - quando ndo s6 pela politica, sem adjectiva¢do -, pode tambem dizer-se que foi no direitopenal que mais cedo
comeou a vingar a concep¢do do direito como mera oticnica social#
de base positivi'stico-sociol6gica - concep¢do que terd triunfado plenamente no dia, que ja se vislumbra, em que for de todo sacrificada a
dogmatica normativa, al onde ainda resiste a axiologia. Alids, a
c'tedra ocupada ontem pela filosofia meditabunda, ocupa-a jd hoje
a investigadora criminologia. Depois; o sentido e os princpios cedem
perante o facto e os resultados - o fundamento perante o efeiio.
Quem ganhou? Quem perdeu? Tempo vird em que o balanfo
serd feito - e que entio, quando formos passado, possa encontrar-se
tambem em no's o eco de alma que J tdo evidente no escrito que
se pode ler a seguir, e na pr'pria ortografia que o situa.

