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RESUMO

As grandes mudanças sociais, tecnológicas e científicas do último século nos levaram ao que alguns estudiosos intitulam ser a pós-modernidade, a 
característica marcante dessa “nova” sociedade é sua mutabilidade, o dinamismo de informações proporcionado pela evolução dos meios de 
comunicação aliado a crise axiológica nos mergulhou em tempos líquidos nas palavras de Bauman, onde tudo é efêmero e superficial, o presente 
trabalho pretende de forma sucinta analisar a influência desse processo no Direito moderno, sobretudo na seara penal e a redução eidética do 
mesmo partindo de uma atitude fenomenológica, fundada nos ensinos de Edmund Husserl. O Direito surge como fenômeno (noema), emerge a 
partir da atividade intencional (noesis) da consciência humana como um objeto destinado a garantir a obrigatoriedade da coexistência dos 
indivíduos em sociedade, aduz Nilo Batista que ele é formado a partir do grupamento humano e de suas relações, de onde advém a ideia de ubi 
homo ibi societas; ubi societas, ibi jus, nos ensinamentos de Miranda Rosa compreendemos que o Direito enquanto fenômeno social é 
condicionante da sociedade e ao mesmo tempo condicionado por esta, ao mesmo tempo que é fruto, objeto da consciência humana é formador 
desta, uma vez que a consciência humana é formada a partir da percepção do binômio ser x ambiente. O problema da influência da pós 
modernidade na formação do direito se dá no aspecto superficial com que este é formado, haja vista a consciência humana atual não mais 
enxergar as coisas como elas mesmas e sim partir de uma apreensão (noesis) do mundo ao redor sem uma reflexão quanto as coisas que 
realmente o compõe, empreendendo assim uma representação simbólica do mundo, uma vez que se parte não da essência dos objetos
apercebidos e sim da consciência intencional sobre a coisa, isto é, parte-se da atitude natural nos termos de Husserl. Neste ínterim, a seara penal 
seja talvez um dos ramos do direito que mais sofre neste processo, conforme preleciona Luis Câmara, o direito penal é um espaço de 
convergência das conturbadas relações entre discurso, realidade e essência, isto posto, uma vez que eivados de pré-conceitos, pré-juízos 
formados a partir de experiências empíricas e inseridos num contexto onde tudo é fugaz, acabamos por não ter um discurso embasado na real 
verdade dos fatos, o que nos leva à perversão da essência do direito penal, construindo  propostas que se encontram no âmago da subjetividade, 
isto é, do relativismo. A redução eidética, o retorno à ideia (eidos), parte de uma atitude fenomenológica, onde, evidenciamos o mundo, os 
objetos a partir da percepção de seus sentidos e significados de forma “pura”, colocando a  consciência de toda transcendência e de todo juízo 
que se funda na experiência entre parênteses (epoché), aplicada às ciências jurídicas, a epoché se dá quando suspendemos provisoriamente as 
nossas crenças na vigência da dogmática jurídica, a partir disto encontraremos o fenômeno jurídico “em carne e osso”, em termos husserlianos, 
livre de pré-conceitos ou pré-juízos, destarte chegaremos a real essência do direito, encontrando assim seus sentidos e significados universais, 
imutáveis e irredutíveis. É apenas a partir da redução eidética que o direito penal moderno encontrará sua essência, desocultando assim valores 
universais capazes de garantir a coexistência humana e só então preencherá os requisitos para uma ciência genuinamente rigorosa.
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