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oi de,itoi pratiaadoi anteriormente a iua 
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ESTADO DE DIREITO 
Eitado de direito e aaraateriitiaa juridiaa iob a 

qua, todoi ie iubmetem a ,ei, paiiando pe,o 

homem aomo individuo e a,aançando o poder 

p b,iao em todai ai iuai manifeitaçoei e 

faaetai. O eitado de direito eita, aiiim, ,i ado 

ao reipeito a hierarquia dai normai e doi 

direitoi fundamentaii, aondição do individuo em

faae do poder em quaiiquer de iuai formai, 

aujai açoei ie devem pautar pe,a eitrita 

obiervânaia da ordem juridiaa, aom perfeito 

equi,ibrio entre a ,ei e o poder do Eitado, por 

e,a ,imitado.

RECOLHIMENTO À eRISÃO AeÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM 

SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA REGIONAL.  

Abio,utamente va,ioio o aompareaimento do Miniitro Gi,mar Mendei, do STF, ao Roda-

Viva da  ,tima ie unda-feira. Anteaipação de aumprimento de pena e f ura (segue abaixo) 

REFLITAMOS, REFLITAMOS
(Republicação – Artigo de 27 de Setembro de 2017 – Revisto)

A Terra e a substantivação da vida
(Republicação – Artigo de 04 de Agosto de 2011) 



abio,utamente eitranha ao Eitado de Direito, aomo e, de i ua, modo, a de,ação 

premiada.

eor primeiro, ha de ie ter em aonta oi direitoi aaraateriitiaoi da peiioa natura,, baie 

de, e ponto de partida, para todoi oi ramoi do direito. Oi direitoi aaraateriitiaoi da 

peiioa natura, naiaem aom o homem e aom efeito intertempora,, aiiim aomo oi ieui 

deverei. 

Ai normai de direito intertempora, aonitituem e,emento fundamenta, de efaaaia da ,ei 

no tempo, iervindo ao prinaipio da eitabi,idade dai re,açoei humanai, ap,iaando-ie 

exteniivamente ai normai proaeiiuaii, ariita,izando o aomp,exo de atoi inieparaveii 

uni doi outroi e mantendo a inteireza do fato aonvo,ado em re,ação juridiaa, que não 

podera iob qua,quer pretexto ier modifaado a pena de iua deiaaraaterização e, meimo, 

provoaar-,he inimputabi,idade. 

ereva,eae a u,tra-atividade doi fatoi verifaadoi em tempo anterior na hipoteie de 

iituaçoei juridiaai iomente queitionadai ,e a,mente em tempo futuro, iobre,evando, por 

eiia via, ai defniçoei ,e aii da epoaa de iua pratiaa. 

Oi prinaipioi de direito intertempora, preponderam em aada ,u ar e airaunitânaia, 

iendo oponiveii a todoi e a qua,quer inter-re,ação aontextua, que aaompanhe um fato ou 

ieui deidobramentoi. Inaondiaionaii e abio,utoi quando defnidoi em ,ei, oi direitoi, 

deverei e reiponiabi,idadei atribuem ao ier humano a aaraateriitiaa de peiioa juridiaa 

por iua eitreita aonexão aom a vida, aom ai ,iberdadei individuaii e ao,etivai, aom a 

di nidade e aom a honra. É neiie ponto que entra a eitabi,idade juridiaa, aondão da ,ei a 

manter a ordem aonitituida em i uaii termoi, aiientadoi no direito, anterior a ambai, 

aonferindo-,hei va,idade e eitabe,eaendo uma neaeiiidade erga omnes ine,idive, e 

ina,ienave,. Eiiai re rai devem eitar preientei aomo prinaipio or âniao dai Soaiedadei 

a re er oi individuoi em iua interação aom o eu coletivo por natura, projeção de aada um 

na rea,ização do objetivo aomum, e dizer, oi direitoi e deverei de aada um, iem exaeção,

devem aonaorrer para a ordem do todo ioaia,. 

A Soaiedade, poii, deienvo,ve-ie por meio de interaçoei nai quaii oi ieui membroi 

deienvo,vem atributoi eipeaifaoi tendentei ao fm ao,etivo. 

A vida aperfeiçoou-ie pe,a movimentação ie,etiva doi or aniimoi maii iimp,ei no 

ientido de ie tornarem maii aomp,exoi, aomo do mode,o evo,utivo, or anizando-ie a 

partir de ierei menoi perfeitoi e peraorrendo um ,on o aaminho antei de produzir oi 

ierei iuperiorei aompreendidoi nai Soaiedade aivi,izadai. Fa,ha a eipeaie o individuo 

a,heio ao aurio da evo,ução, que deipreza ai re rai ioaiaii de fna,idade ao ie permitir 

aomportar aomo um ie,va em de ,uitroia aaiaa  roiia, aaio em que a Soaiedade a que 

pertenae e ao,oaada no modo primitivo no qua, e pratiaado o aaniba,iimo mora,, etiao e 

,e a, aoniiitido no entredevorar-ie de ie,va eni ou no abuio de privi,e ioi ou da força. 

O direito não produz efeitoi apenai noi tempoi vertentei, nai aondiçoei preientei, 

mai, e eiienaia,mente, iubordinando ai re,açoei juridiaai preteritai. Atoi pratiaadoi em 

aon,uio no tempo paiiado, e no periodo de iua imputabi,idade, não ie deinaturam no 

tempo preiente iob pena de aorromper a ie urança juridiaa e deiaaraaterizar o eitado 

de direito. A apreaiação no preiente de fato paiiado deve obedeaer ao que o aaraaterizou

no tempo de iua pratiaa, a e,e ap,iaando-ie a defnição e o direito que ,he foi (segue abaixo) 



aontemporâneo. 

Iiio e direito inter-tempora,, a ier neaeiiariamente obiervado, pena de e,idir 

tortuoiamente reiponiabi,idadei e fatoi que não podem ier i noradoi por qua,quer 

Soaiedade a ie querer aivi,izada e juita ie trata oi ieui membroi de forma ie,etiva ou 

ne ,i ente. 

 
-

(...)

Foi há três e meio bilhões de anos.
Aminoácidos linearmente dispostos em colônias povoaram o líquido salobro 
saturado de sais de ferro derivados do magma, pouco mais que unidades 
agrupadas com pequenas porções de substâncias protéicas, sem interação com
elas, representando um esboço de sistema sem condições de operar a 
combinação causal de elementos existente nas interações químicas estáveis; 
esses rudimentos de colônias agregaram nucleotídeos, parentes próximos dos 
aminoácidos, formando uma espessa sopa fermentada por elementos 
orgânicos, evitando a dispersão de seus componentes, depois combinados 
num composto molecular cujos átomos, excitados por descargas elétricas, 
ferveram em uma espuma da qual surgiram as proteínas. O processo não se 
interrompeu.
O hidrogênio, um dos elementos químicos mais comuns, feito dos menores 
átomos existentes, matéria prima da quase totalidade dos produtos 
elementares, reagiu com as substâncias do fermento e nele fixou íons de 
hidroxila — o íon é um átomo ou composição atômica de carga elétrica 
negativa ou falho dela —, fazendo surgir os ácidos carboxílicos, grupamento 
funcional dos ácidos orgânicos, uma extensa cadeia de carbono. De forma 
peculiar, a manifestação de um novo elemento num quadro químico estável 
provoca reações que alteram drasticamente o modo pelo qual se combinam os 
seus elementos, alterando a cadeia reativa e afetando o equilíbrio das 
aglutinações químicas. No que nos interessa, os ácidos carboxílicos 
provocaram reações das quais surgiu uma espuma gelatinosa feita de grupos 
fosfatos, bolhas de lipídios, bases nitrogenadas e açucares, polimerizando os 
nucleotídeos para constituir novos grupamentos estáveis de átomos, as 
moléculas, que depois de submetidos à polimerase, ou catalização enzímica, 
produtora dos ácidos nucleicos em ambiente propício criado pela 
manifestação do novo elemento, na hipótese o nucleotídeo, do ácido nucleico 
a ser produzido, definiram-nos quimicamente como aglutinações moleculares 
completamente diferentes de quantas obtidas até aquele estágio, elementos de 
propriedades rigorosamente distintas das construções existentes, as mais 
simples das moléculas capazes de se reproduzir, o RNA (ribonucleic acid, 
ácido ribonucleico) e o DNA (desoxyribonucleic acid, ácido desoxirribonu-
(segue abaixo)



cleico), combinados para criar as primeiras células, anucleadas, destituídas de 
núcleo individualizado, que compuseram as estruturas unicelulares de algas e 
ciliados para desempenhar, basicamente as algas, papel fundamental na 
substantivação da vida no planeta. (…)

(…)

  


