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RESUMO 

 

A dissertação, elaborada com base no método dedutivo, através da utilização de conceitos 

gerais de teoria dos direitos fundamentais, e no método indutivo, mediante a consideração de 

situações particulares em que o assunto foi abordado, trata da investigação criminal e da 

vedação ao anonimato no sistema jurídico brasileiro. A atividade investigatória criminal do 

Estado apresenta um fundamento constitucional substancial ou finalístico, decorrente da 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que impõe um dever de proteção eficiente a 

esses valores básicos, e outro formal ou instrumental, derivado dos princípios administrativos 

da legalidade, da moralidade e da eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição. A 

investigação criminal, entretanto, não é ilimitada, submetendo-se a restrições decorrentes da 

obrigatoriedade de consideração de direitos fundamentais que venham a contrapor-se à sua 

concretização. Uma das limitações a que se sujeita a atividade estatal investigatória, no 

sistema jurídico brasileiro, consiste na vedação ao anonimato, consagrada no artigo 5°, IV, da 

Constituição. Tal proibição é uma restrição diretamente constitucional à liberdade de 

manifestação do pensamento e objetiva assegurar a credibilidade da divulgação de ideias, bem 

como evitar que o direito fundamental em referência seja exercido de forma abusiva, 

causando danos a particulares e ao poder público, sem que seja possível a punição do 

responsável. Normalmente, com base nessa vedação, afirma-se que uma investigação criminal 

não pode iniciar-se ou desenvolver-se a partir de comunicações anônimas de ilícitos. As 

informações sobre ilícitos penais ao poder público, para fins de investigação, pressupõem a 

correta identificação dos respectivos interessados. Por isso se sustenta que a vedação ao 

anonimato também abrange a proibição do uso de pseudônimos e heterônimos. O objetivo 

principal do trabalho consiste em demarcar os limites e as possibilidades do início e do 

desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícitos 

formuladas por pessoas não identificadas, sob o manto do anonimato, de pseudônimos ou de 

heterônimos. Embora a proibição do artigo 5°, IV, da Constituição não esteja sujeita a 

restrições direta ou indiretamente estabelecidas pelo texto constitucional, tal vedação pode ser 

alvo de intervenção em certos casos, em atenção aos valores constitucionais que fundamentam 

a investigação do Estado. O exame do cabimento e da medida da restrição à vedação 

constitucional ao anonimato, em prol da efetividade da investigação estatal, há de concretizar-

se mediante o recurso à proporcionalidade, formada pelos elementos parciais da adequação, 

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. O desempenho da atividade 

investigatória criminal é um meio para o alcance de uma finalidade, o exercício do dever 

estatal de proteção a direitos fundamentais, pois o esclarecimento dos fatos, mediante a 

investigação, permite a adoção de medidas preventivas ou repressivas em relação às violações 

eventualmente constatadas. Assim, o início e o desenvolvimento da atividade investigatória 

criminal do Estado com base em uma comunicação de ilícito formulada por pessoa não 

identificada dependem da demonstração de que a instauração e a continuidade de uma 

investigação, em cada caso, são meios adequados, necessários e proporcionais em sentido 

estrito para a proteção a direitos fundamentais.  

Palavras-chave: Investigação criminal. Vedação ao anonimato. Proporcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The thesis, prepared with basis on deductive reasoning (through the utilization of general 

concepts of the fundamental rights theory) and on inductive logic (by means of the 

consideration of particular situations in which the theme has been approached) deals with the 

criminal investigation and the prohibition of anonymity in the Brazilian law system. The state  

criminal investigation activity presents not only a substantial constitutional basis, due to the 

objective dimension of fundamental rights (which imposes an obligation to protect these  

essential values), but also a formal constitutional basis, arising from the administrative 

principles of rule of law, morality and efficiency, referred to in article 37 of the Constitution. 

The criminal investigation, however, is not an unlimited pursuit, being restrained by the duty 

to consider fundamental rights that oppose to its realization. One of the limits of the state 

investigation activity, in the Brazilian law system, is the prohibition of anonymity, referred to 

in article 5°, IV, of the Constitution. This prohibition is a direct constitutional restriction to 

the freedom of expression that aims to ensure the credibility of the diffusion of ideas and 

prevent the abusive exercise of this fundamental right, which could harm both persons and the 

state, with no possibility of punishment to the offending party. Generally, based on this 

prohibition, it is affirmed that a criminal investigation cannot begin and progress founded on 

anonymous communication of crimes. Informations about crimes to the investigative 

authorities require the correct identification of the stakeholders. Therefore, it is sustained that 

the prohibition of anonymity also comprehends the prohibition of utilization of pseudonyms 

and heteronyms. The main purpose of this essay is to recognize the limits and possibilities in 

starting and conducting criminal investigations based on communication of crimes made by 

unidentified persons, behind the veil of anonymity or hidden by pseudonyms or heteronyms. 

Although the prohibition of article 5°, IV, of the Constitution is not submitted to direct or 

indirect constitutional restrictions, this impediment can be object of mitigation in certain 

cases, in attention to the constitutional values that support state investigation. The pertinence 

analysis of the restrictions to the constitutional anonymity prohibition must consider the 

proportionality, integrated by the partial elements of adequacy, necessity and strict sense 

proportionality. The criminal investigation is a means to achieve a purpose, the protection of 

fundamental rights, because the disclosure of facts, through the investigatory activity, gives 

rise to the accomplishment of measures in order to prevent or punish the violations eventually 

verified. So, the start and the development of the state criminal investigation  activity, based 

on a crime communication carried out by an unidentified person, will depend on the 

demonstration that the setting up and continuity of an investigation procedure, in each case, 

are an adequate, necessary and (in a strict sense) proportional means to the protection of 

fundamental rights. 

Keywords: Criminal investigation. Prohibition of anonymity. Proportionality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

La dissertation, élaborée sur la base de la méthode déductive, à travers l'utilisation de 

concepts généraux de théorie des droits fondamentaux, et de la méthode inductive, 

considérant des situations particulières dans lesquelles le sujet a été abordé, traite de l'enquête 

criminelle et de l’interdiction à l’anonymat dans le système juridique brésilien. L´activité 

d'investigation criminelle de l’État présente un fondement constitutionnel substantiel ou 

finalistique, qui résulte de la dimension objective des droits fondamentaux, qui impose un 

devoir de protection efficace à ces valeurs essentielles, et un fondement constitutionnel formel 

ou instrumental, dérivé des principes administratifs de la légalité, de la moralité et de 

l'efficience, prévus dans l'article 37 de la Constitution. L'enquête criminelle n'est toutefois pas 

illimitée, elle se soumet à des restrictions qui résultent de l'obligation de considérer des droits 

fondamentaux qui s’opposent à leur réalisation. Une des limites de l'activité d'investigation 

criminelle de l’État, dans le système juridique brésilien, consiste à l’interdiction de 

l’anonymat, ratifiée dans l'article 5°, IV, de la Constitution. Telle prohibition est une 

restriction directement constitutionnelle à la liberté de manifestation de pensée qui a pour but 

d’assurer la crédibilité de la diffusion d’idées et d’éviter que le droit fondamental en question 

soit abusivement exercé, en causant des dommages aux personnes et au État, sans pouvoir 

punir le responsable. Sur la base de cette interdiction, on affirme normalement qu'une enquête 

criminelle ne peut pas commencer ou continuer à partir de communications anonymes 

d’infractions. Les informations sur des infractions pénaux aux autorités, à des fins 

d’investigation, présupposent l’identification correcte des intéressés respectifs. Pour cette 

raison, on défend que l’interdiction de l’anonymat englobe aussi la prohibition d'utiliser des 

pseudonymes et hétéronymes. L'objectif principal de la recherche consiste à préciser les 

limites et les possibilités du commencement et de la continuité d'enquêtes criminelles basées 

sur des communications d’infractions formulées par des personnes non identifiées, sous le 

couvert de l'anonymat ou de pseudonymes ou hétéronymes. Bien que la prohibition de l'article 

5°, IV, de la Constitution ne soit pas soumise à des restrictions directement ou indirectement 

prévues par le texte constitutionnel, cette interdiction peut être l’objet d’intervention dans 

certains cas, en considérant les valeurs constitutionnelles qui fondent l'enquête de l’État. Il 

faut que l'analyse de la pertinence de la restriction à la prohibition de l’anonymat, en faveur 

de l'efficacité de l'investigation d'État, se réalise moyennant l'utilisation de la proportionnalité, 

formée par les éléments partiels de l´adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité dans 

son sens strict. L’accomplissement de l’activité de l’enquête criminelle est un moyen pour 

réussir un objectif, l’exercice du devoir d’Etat de protection aux droits fondamentaux, c’est-à-

dire l'élucidation des faits, par le biais de l'investigation, permet l'adoption de mesures 

préventives et répressives par rapport aux violations éventuellement constatées. Ainsi, le 

commencement et la continuité de l'activité d'enquête criminelle de l’État basée sur une 

communication d’infraction formulée par une personne non identifiée dépendent de la 

démonstration de que l'instauration et le développement d'une enquête, selon le cas, sont des 

moyens adéquats, nécessaires et proportionnels dans son sens strict pour la protection des 

droits fondamentaux. 

Mots-clés: Enquête criminelle. Prohibition de l’anonymat. Proportionnalité. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La disertación, elaborada con base en los métodos deductivo, a través de la utilización de 

conceptos de teoría de los derechos fundamentales, e inductivo, mediante la consideración de 

situaciones particulares en que el asunto fue abordado, trata de la investigación criminal y de 

la prohibición al anonimato en el sistema jurídico brasileño. La actividad de investigación 

criminal del Estado presenta un fundamento constitucional substancial, consecuente de la 

dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que impone un deber de protección 

eficiente a esos valores básicos, y otro formal, derivado de los principios administrativos de la 

legalidad, de la moralidad y de la eficiencia, previstos en el artículo 37 de la Constitución. La 

investigación criminal, no obstante, no es ilimitada, se subordinando a restricciones 

resultantes de la obligatoriedad de consideración de derechos fundamentales que vengan a 

contraponer-se a su realización. Una de las limitaciones a que se sujeta la actividad estatal de 

investigación, en Brasil, consiste en la prohibición al anonimato, consagrada en el artículo 5°, 

IV, de la Constitución, que es una restricción directamente constitucional a la libertad de 

manifestación del pensamiento y objetiva asegurar la credibilidad de la revelación de ideas y 

evitar que el derecho fundamental en cuestión sea ejercido de forma abusiva, causando daños 

a particulares y al poder público, sin posibilitad de sanción del responsable. Normalmente, 

con base en esa prohibición, se afirma que una investigación criminal no puede iniciarse o 

desarrollarse a partir de comunicaciones anónimas de ilícitos. Informaciones sobre ilícitos 

penales a las autoridades de investigación presuponen la correcta identificación de los 

respectivos interesados. Por eso se sostiene que la prohibición al anonimato también 

comprende la prohibición de uso de seudónimos y heterónimos. El objetivo principal de la 

pesquisa consiste en precisar los límites y las posibilidades del inicio y del desarrollo de 

investigaciones criminales con base en comunicaciones de ilícitos formuladas por personas no 

identificadas, ocultas por el anonimato o por seudónimos o heterónimos. Aunque la 

prohibición del artículo 5°, IV, de la Constitución non sea sujeta a limitaciones establecidas 

por el texto constitucional, tal impedimento puede ser restringido en atención a los valores 

constitucionales que fundamentan la investigación del Estado. El examen de la admisibilidad 

de la restricción a la prohibición del anonimato, en favor de la efectividad de la investigación 

estatal, en cada situación, debe realizarse con base en la proporcionalidad, formada por los 

elementos parciales de la adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La 

actividad de investigación criminal es un medio para realizar una finalidad, la protección a 

derechos fundamentales, pues la aclaración de los hechos permite el implemento de medidas 

preventivas o represivas respecto a las violaciones eventualmente constatadas. Así, el inicio y 

el desarrollo de la actividad de investigación criminal del Estado con base en una 

comunicación de ilícito formulada por persona no identificada dependen de la demostración 

de que la instauración y la continuidad de una investigación son medios adecuados, necesarios 

y proporcionales en sentido estricto para la protección de derechos fundamentales. 

Palabras-claves: Investigación criminal. Prohibición al anonimato. Proporcionalidad. 
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1 INTRODUÇÃO 

A investigação criminal equilibra-se permanentemente entre dois valores, a 

segurança e a liberdade. De um lado, faz-se necessário conferir efetividade à apuração dos 

fatos, criando-se as condições para uma adequada prevenção e repressão à ilicitude. De outro, 

mostra-se essencial preservar a esfera jurídica do investigado, garantindo-se o respeito aos 

seus direitos fundamentais. O desafio de harmonizar essas duas forças antagônicas perpassa as 

principais questões inerentes à atividade investigatória criminal do Estado. 

A presente dissertação trata da investigação criminal e da vedação ao anonimato no 

sistema jurídico brasileiro. Considera-se que a atividade estatal investigatória, no Brasil, 

apresenta um fundamento constitucional substancial ou finalístico, decorrente da dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais, que impõe ao Estado um dever de proteção eficiente a 

esses valores básicos, e um fundamento constitucional formal ou instrumental, derivado dos 

princípios administrativos da legalidade, da moralidade e da eficiência, consagrados no artigo 

37, caput, da Constituição de 1988. Existe, assim, um dever estatal de investigar ilícitos 

penais, com base constitucional. 

A atividade investigatória criminal do Estado, no entanto, não é ilimitada. Ela se 

submete a restrições decorrentes da obrigatoriedade de consideração de direitos fundamentais 

que venham a contrapor-se à sua desimpedida concretização. Uma das limitações a que se 

sujeita a investigação criminal consiste na vedação ao anonimato, prevista no artigo 5°, inciso 

IV, da Constituição de 1988. Normalmente, com base na proibição em referência, afirma-se 

que a atividade estatal investigatória não pode iniciar-se ou ter continuidade a partir de 

comunicações anônimas de ilícitos. O dever de investigar, a cargo do poder público, não 

poderia ser cumprido se os fatos que demandam apuração tiverem sido comunicados às 

autoridades investigantes por pessoa não identificada. Haveria um direito fundamental do 

investigado, decorrente da vedação constitucional ao anonimato, à identificação da pessoa que 

comunicou os fatos apurados aos agentes públicos responsáveis, o que conduziria, inclusive, 

nessas situações, à proibição, além do anonimato, do emprego de pseudônimos – nomes 

fictícios utilizados por um indivíduo como alternativa ao seu nome verdadeiro – e de 

heterônimos – novas personalidades, com nomes fictícios, assumidas por um indivíduo como 

alternativa à sua personalidade e ao seu nome verdadeiros. 

Por outro lado, os direitos fundamentais não podem ser tidos como obstáculos 

absolutos à atividade investigatória do Estado. A vedação ao anonimato, portanto, não pode 



prevalecer sempre, em detrimento da investigação criminal. Quando se está diante de uma 

informação sobre ilícitos penais fornecida às autoridades investigantes por pessoa não 

identificada, tem-se a configuração de uma colisão entre o dever estatal de investigar e a 

proibição ao anonimato, fonte do direito fundamental do investigado à identificação do 

responsável pela comunicação dos fatos ao poder público. Procura-se sustentar que a 

resolução desse conflito somente pode efetivar-se, em cada caso concreto, mediante o recurso 

a técnicas de ponderação, destacando-se, a esse respeito, a proporcionalidade. 

O trabalho se orienta no sentido de responder, fundamentalmente, a um problema 

certo e determinado. A questão pode ser expressa por meio da seguinte indagação: diante da 

vedação ao anonimato prevista no artigo 5°, inciso IV, da Constituição Federal, é admissível 

que se instaure ou que se desenvolva uma investigação criminal com base em comunicações 

de ilícitos formuladas por pessoas não identificadas, sob o manto do anonimato, de 

pseudônimos ou de heterônimos, no sistema jurídico brasileiro? 

Diversas razões justificam a abordagem do tema. A vedação ao anonimato integra a 

tradição constitucional brasileira, constando de quase todos os textos constitucionais pátrios. 

Todavia, não existem obras de doutrina, no direito brasileiro, que tratem especificamente da 

matéria, muito menos em sua relação com a atividade investigatória criminal do Estado. A 

proibição ao anonimato é mencionada em livros que versam genericamente sobre tópicos 

conexos de direito constitucional, direito administrativo ou direito processual penal. Os 

posicionamentos dos autores acerca do assunto são os mais distintos. A multiplicidade de 

compreensões doutrinárias reflete-se na jurisprudência. Os tribunais pátrios, inclusive os 

componentes das instâncias excepcionais, que deveriam uniformizar o entendimento sobre o 

direito vigente, têm proferido decisões discrepantes sobre o ponto, dotadas, em regra, de 

fundamentações que não primam pela consistência e coerência. Por isso, revela-se necessário 

sistematizar as posições atualmente existentes acerca do assunto no sistema jurídico 

brasileiro, realizar sua crítica e analisar a matéria com argumentos que tendam à objetividade. 

O tratamento científico do direito e a aplicação racional das normas jurídicas o exigem. 

Ademais, a matéria referente ao início e à continuação da atividade investigatória do 

Estado com base em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas vem 

assumindo progressiva relevância. A própria prática evidencia que as notícias de crimes 

comuns levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de 

forma significativa na prevenção e repressão às condutas delitivas. Além disso, técnicas 

especiais de investigação, atualmente empregadas para apuração de fatos gravemente lesivos 



a direitos fundamentais, como os relativos a organizações criminosas, têm envolvido formas 

de ocultação da verdadeira identidade de particulares e agentes públicos que colaboram com a 

atividade investigatória, notadamente por meio do recurso a pseudônimos, nos casos de 

proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, e a heterônimos, nas situações de investigadores 

infiltrados.  

O tema em consideração apresenta como questão central o conflito entre o dever 

estatal de investigar infrações penais e a proibição ao anonimato. De um lado, tem-se o dever 

de proteção eficiente aos direitos fundamentais, a cargo do Estado, de caráter público, 

revestido de interesse predominantemente coletivo ou comunitário. De outro, está-se diante da 

vedação constitucional a comunicados anônimos, da qual se extrai o direito fundamental do 

investigado, referente a um interesse preponderantemente individual, à identificação do 

informante dos fatos apurados. Trata-se de colisão entre um interesse eminentemente público, 

coletivo ou comunitário e um interesse prevalentemente individual, ambos revestidos de 

proteção constitucional. Essa tensão assume inequívoca importância no contexto do Estado 

democrático de direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. De fato, tal 

fórmula política caracteriza-se justamente por preordenar-se a promover o bem comum, 

mediante atuação estatal, sem descurar da proteção à situação de cada cidadão, respeitando a 

dignidade da pessoa humana.  

O objetivo geral da pesquisa consiste em verificar a admissibilidade da instauração e 

do desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícitos 

formuladas por pessoas não identificadas, sob o pálio do anonimato, de pseudônimos ou de 

heterônimos, no sistema jurídico brasileiro. Pretende-se analisar o conflito entre o dever 

estatal de investigar infrações penais e a vedação ao anonimato, os quais têm fundamento na 

Constituição de 1988.  

A consecução da finalidade principal do trabalho depende da realização de metas 

parciais. Os objetivos específicos da pesquisa são os seguintes: demonstrar que a atividade 

investigatória do Estado, especialmente a investigação criminal, tem fundamentos 

constitucionais, seja em face do dever estatal de proteção decorrente da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, seja em razão dos princípios constitucionais administrativos da 

legalidade, da moralidade e da eficiência; evidenciar que a vedação constitucional ao 

anonimato, como uma restrição à liberdade de manifestação do pensamento, origina um 

direito fundamental à identificação do autor de divulgações de ideias, o que conduz à 

proibição de comunicados anônimos ou formulados sob o manto de pseudônimos ou 



heterônimos; sistematizar as posições atualmente existentes acerca da admissibilidade da 

instauração e do desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de 

ilícito formuladas sob o pálio do anonimato, de pseudônimos ou de heterônimos no sistema 

jurídico brasileiro, bem como realizar sua análise crítica; traçar parâmetros argumentativos, 

com base na proporcionalidade, para uma resolução racional do conflito entre o dever estatal 

de investigar infrações penais e a vedação ao anonimato, ambos dotados da mesma dignidade 

normativa constitucional.  

Na análise do assunto, tem-se por base o sistema jurídico brasileiro. No entanto, 

sempre que haja pertinência, menciona-se a forma como os diversos aspectos do tema são 

tratados em ordenamentos jurídicos estrangeiros, embora não haja intenção de elaborar um 

estudo de direito comparado, devido aos próprios limites da dissertação. 

Os métodos de pesquisa empregados, no caso, são o dedutivo e o indutivo. Busca-se 

abordar o tema a partir de conceitos gerais da teoria do direito constitucional, notadamente da 

hermenêutica constitucional e da teoria dos direitos fundamentais, o que envolve um 

raciocínio dedutivo. Todavia, são analisadas situações particulares em que o assunto foi 

considerado para se chegar a conclusões genéricas, o que implica um raciocínio indutivo. 

Procura-se conciliar uma abordagem sistemática com um tratamento problemático, o que é 

próprio do pensamento jurídico, cuja metodologia, por isso, parece ser mais adequadamente 

qualificada como empírico-dialética. 

O procedimento de pesquisa consiste, basicamente, em consultas bibliográficas. A 

partir do exame de normas, livros de doutrina, revistas jurídicas especializadas e repositórios 

de jurisprudência, nacionais e estrangeiros, almeja-se cuidar das várias particularidades da 

questão relativa ao confronto entre a atividade investigatória criminal do Estado e a vedação 

ao anonimato no sistema jurídico brasileiro.  

O texto divide-se em sete seções. A primeira seção é a vertente introdução, na qual, 

como visto, apresenta-se e delimita-se o tema da pesquisa, explicita-se o problema a ser 

enfrentado, justifica-se a escolha do assunto, indicam-se os objetivos gerais e específicos do 

trabalho, esclarecem-se os métodos de investigação e expõem-se as partes em que se divide a 

dissertação. 

A segunda seção trata dos pressupostos teórico-conceituais indispensáveis à 

adequada abordagem do tema. De início, cuida-se do constitucionalismo, do Estado de direito 

e dos direitos fundamentais, procurando-se evidenciar a relação existente entre tais 



concepções. Em seguida, versa-se sobre a hermenêutica constitucional e a concretização dos 

direitos fundamentais. Ao final, ressaltam-se alguns aspectos relevantes da teoria dos direitos 

fundamentais, como os conceitos de dimensão subjetiva e objetiva, âmbito de proteção e 

suporte fático, concorrência e colisão de direitos fundamentais, bem como as noções de 

limites e restrições e de restrições a restrições a direitos fundamentais, destacando-se, ainda, 

os deveres fundamentais. 

A terceira seção aborda a investigação criminal e seus fundamentos constitucionais. 

Inicialmente se trata da atividade investigatória do Estado em geral. A seguir, concentra-se a 

atenção especificamente na investigação criminal, explorando-se seus aspectos históricos e 

correlacionando-a com os sistemas processuais penais inquisitivo, acusatório e misto. 

Posteriormente, cuida-se da investigação criminal no Brasil, destacando-se sua evolução 

histórica e caracterizando-se o atual modelo de investigação criminal brasileiro. Por fim, 

identificam-se os fundamentos constitucionais da investigação criminal no sistema jurídico 

pátrio, apontando-se um fundamento constitucional substancial ou finalístico, decorrente do 

dever estatal de proteção eficiente a direitos fundamentais, e um fundamento constitucional 

formal ou instrumental, derivado dos princípios administrativos da legalidade, da moralidade 

e da eficiência. 

A quarta seção tem por objeto a vedação constitucional ao anonimato e a 

comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes. De início, versa-se sobre a 

liberdade de manifestação do pensamento como direito fundamental, explicitando-se sua 

evolução histórica, seu conceito e seu âmbito de proteção, bem como suas restrições. Em 

seguida, cuida-se propriamente da vedação constitucional ao anonimato, expondo-se sua 

evolução histórica, seu conceito e seu âmbito de proteção, bem assim suas restrições. Após, 

trata-se do direito de petição como direito fundamental, evidenciando-se sua evolução 

histórica, seu conceito e seu âmbito de proteção, assim como suas restrições. Finalmente, 

aborda-se especificamente a comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes, 

procurando-se caracterizá-la como possível forma de cumprimento do dever fundamental de 

segurança pública, enfrentando-se a questão da sua formulação por pessoas não identificadas, 

sob o manto do anonimato, de pseudônimos ou de heterônimos, e correlacionando-a aos 

requisitos de instauração e desenvolvimento válidos de investigações criminais. 

A quinta seção considera a investigação criminal e a vedação ao anonimato no atual 

contexto do direito brasileiro. Examinam-se as diversas orientações existentes nas leis, na 

doutrina, na jurisprudência e nos costumes sobre a admissibilidade ou não da instauração e do 



desenvolvimento de investigações criminais, no Brasil, com base em comunicações de ilícitos 

formuladas por pessoas não identificadas. Ao final, faz-se a sistematização e a análise crítica 

dos diversos posicionamentos verificados, a saber: a tese da admissibilidade incondicionada; a 

tese da admissibilidade condicionada a requisitos materiais; a tese da admissibilidade 

condicionada a requisitos formais; a tese da admissibilidade condicionada a requisitos 

materiais e formais; a tese da inadmissibilidade absoluta.  

A sexta seção cuida propriamente do conflito entre o dever estatal de investigar e a 

vedação ao anonimato no sistema jurídico brasileiro. Inicialmente, trata-se da ponderação de 

bens, interesses, valores e direitos, diferenciando-se as figuras da categorização, da 

hierarquização e da ponderação, bem assim apontando-se a estrutura e as espécies da 

ponderação. Em seguida, aborda-se a proporcionalidade, expondo-se sua evolução histórica, 

detalhando-se sua estrutura, destacando-se sua dupla face de proibição de excesso e de 

proibição de insuficiência, assim como identificando-se seu âmbito de aplicação. Por fim, 

versa-se sobre a resolução do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao 

anonimato, caracterizando-se tal colisão, explicitando-se o seu tratamento legislativo, 

sustentando-se a necessidade de aplicação da proporcionalidade para sua superação, mediante 

ato fundamentado, bem como salientando-se algumas particularidades sobre a instauração e o 

desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícito formuladas 

por pessoas não identificadas.  

A sétima seção representa a conclusão do trabalho. Nela se expõem sinteticamente os 

resultados da pesquisa. Espera-se, desse modo, contribuir para uma melhor compreensão 

teórica, com os consequentes benefícios práticos, de pelo menos um dos aspectos da 

investigação criminal.  

  



2 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS PARA O TRATAMENTO DO TEMA 

O tratamento de um tema de direito constitucional envolve o recurso a teorias e a 

utilização de conceitos que devem ser explicitados para plena compreensão do raciocínio 

desenvolvido. Por isso, antes do enfrentamento dos pontos principais da pesquisa, faz-se 

necessária uma exposição sobre os seus pressupostos teórico-conceituais. Uma prévia 

compreensão dos conceitos reciprocamente relacionados de constitucionalismo, de Estado de 

direito e de direitos fundamentais, bem como uma ideia da hermenêutica constitucional e da 

concretização de direitos fundamentais, além de uma noção dos aspectos relevantes da teoria 

dos direitos fundamentais, são essenciais para uma adequada abordagem da investigação 

criminal e da vedação ao anonimato no sistema jurídico brasileiro. Tal esclarecimento 

preliminar indica e explica os instrumentos de análise que propiciam um melhor entendimento 

da matéria. 

2.1 CONSTITUCIONALISMO, ESTADO DE DIREITO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Na Idade Antiga – período compreendido entre o ano 3.500 antes de Cristo, época da 

invenção da escrita, e o ano 476 depois de Cristo, data da queda do Império Romano do 

Ocidente –, desenvolveu-se o Estado como sociedade humana politicamente organizada em 

determinado território. O Estado antigo caracterizava-se, em regra, pela fundamentação 

religiosa, pela centralização e pela subordinação do indivíduo ao aparato estatal. A 

constituição dos antigos não era propriamente uma norma; tratava-se mais de um grande 

projeto de conciliação social e política.
1
 Não havia direitos humanos ou fundamentais, uma 

vez que não existia uma esfera de liberdade autônoma do indivíduo juridicamente protegida 

em relação ao Estado. O ser humano integrava-se à coletividade, podendo-se cogitar, no 

máximo, como na experiência grega, em uma liberdade de participação nos assuntos 

políticos.
2
 

Na Idade Média – intervalo de tempo que se iniciou com a queda do Império 

Romano do Ocidente, no ano 476, e terminou com a derrocada do Império Romano do 

Oriente, em 1453 –, o poder central do Estado se enfraqueceu, adquirindo força os poderes 

locais de senhorios, feudos e burgos. O Estado medieval equilibrava-se precariamente entre 

                                                             
1 FIORAVANTI, Maurizio. Constitución: de la Antigüedad a nuestros días. Madrid: Trotta, 2001. p. 30. 
2 Estabelece-se, assim, a diferença entre a chamada “liberdade dos antigos”, que seria uma liberdade-

participação, uma liberdade política, e a conhecida “liberdade dos modernos”, qualificada como uma liberdade-

autonomia, uma liberdade civil, em relação à qual se pode pensar em direitos humanos ou fundamentais, em 

razão do surgimento e do fortalecimento da ideia de pessoa como sujeito de direitos oponíveis ao Estado 

(BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 139-164). 



duas tendências distintas: de um lado, a força interna da desintegração feudal; de outro, a 

pressão externa da Igreja Católica, representada pelo Papa.
3
 No entanto, a constituição do 

Medievo não era apenas uma ordem ideal de cunho predominantemente social e político, 

como na Antiguidade. Cuidava-se de um ordenamento jurídico caracterizado pela 

fragmentação, uma vez que se compunha de costumes que expressavam uma rede complexa 

de relações, bem como pela consagração da supremacia da comunidade política sobre o 

indivíduo, embora começassem a surgir iniciativas de limitação do poder.
4
 Não havia ainda 

como pensar em direitos humanos ou fundamentais, tendo-se observado, contudo, o 

aparecimento das cartas de franquia ou cartas de liberdade, que, embora não representassem 

uma previsão normativa geral de situações jurídico-subjetivas do ser humano, consistiam na 

afirmação de direitos corporativos da aristocracia feudal em face do príncipe ou monarca. O 

mais conhecido desses instrumentos foi a Magna Carta, editada em 1215 na Inglaterra como 

forma de reconhecimento pelo rei de prerrogativas especiais da nobreza e do clero.
5
 

Na Idade Moderna – que começou em 1453, com a queda do Império Romano do 

Oriente, e terminou em 1789, com a Revolução Francesa –, assistiu-se a um novo 

fortalecimento do poder estatal. O Estado moderno, caracterizado como unitário e absoluto, 

tinha dois principais fundamentos: a nacionalidade, que baseava a organização política na 

nação, com referência a costumes, origens e tradições comuns; e a soberania, que 

representava a supremacia estatal na ordem interna e a sua independência no âmbito 

internacional. No absolutismo, havia uma subordinação do direito ao poder estatal; a 

constituição moderna era integrada essencialmente pela vontade do rei, legitimado por uma 

afirmada investidura divina. No entanto, especialmente a partir do final do século XVI e do 

início do século XVII, começaram a surgir as leis fundamentais do Estado, que consistiam em 

                                                             
3 Dalmo de Abreu Dallari afirma que três elementos identificam o Estado medieval: o cristianismo, a invasão dos 

bárbaros e o feudalismo. O autor salienta que da conjugação desses três fatores resulta a caracterização do 

Estado medieval “mais como aspiração do que como realidade: um poder superior, exercido pelo Imperador, 

com uma infinita pluralidade de poderes menores, sem hierarquia definida; uma incontável multiplicidade de 

ordens jurídicas, compreendendo a ordem imperial, a ordem eclesiástica, o direito das monarquias inferiores, um 

direito comunal que se desenvolveu extraordinariamente, as ordenações dos feudos e as regras estabelecidas no 

fim da Idade Média pelas corporações de ofício” (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do 

Estado. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 59). 
4 FIORAVANTI, Maurizio. Constitución: de la Antigüedad a nuestros días. Madrid: Trotta, 2001. p. 33-70. 
5 A Magna Carta foi um documento resultante de discussões entre o rei inglês João Sem Terra, o Papa e os 

barões ingleses acerca das prerrogativas do soberano, representando a primeira iniciativa de limitação dos 

poderes dos monarcas na Inglaterra. Ela é apontada por alguns autores, como Fábio Konder Comparato, como o 

marco inicial da previsão formal de direitos humanos ou fundamentais, contendo, por exemplo, cláusulas sobre 

limites ao poder de tributar, sobre a garantia da propriedade privada, sobre o devido processo legal e sobre a 

liberdade de locomoção, as quais apontariam os rumos da evolução histórica posterior relativa ao assunto 

(COMPARATO. Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2001. p. 67-82). 



um esboço de limitação do poder dos monarcas, reunindo as normas políticas básicas 

referentes à ordem de sucessão do trono, às prerrogativas reais e, algumas vezes, à própria 

liberdade religiosa.
6
 Nada obstante, o soberano continuava detentor de poderes e privilégios 

sem que se lhe atribuíssem deveres e responsabilidades exigíveis pelos súditos. Nesse 

contexto, não existia como falar em direitos humanos ou fundamentais. 

Da Antiguidade à Modernidade, passando pelo Medievo, o Estado estruturou-se sem 

fundamento em um documento escrito que organizasse os poderes políticos e previsse direitos 

do ser humano. Por isso, Jorge Miranda afirma que, em tais períodos, havia apenas 

constituições em sentido institucional, representativas de um conjunto de regras fundamentais, 

escritas ou não escritas, em maior ou menor número, mais ou menos simples ou complexas, 

que são a expressão jurídica do enlace entre sujeitos e destinatários do poder no âmbito de 

qualquer comunidade política.
7
 Apesar da existência dessas normas básicas, responsáveis pela 

ordenação mínima de toda sociedade politicamente organizada, não havia rigorosamente 

limitação jurídica do poder estatal, o que afastava a possibilidade de configuração e 

desenvolvimento da ideia de direitos humanos ou fundamentais.
8
 

No fim da Idade Moderna e no início da Idade Contemporânea, observou-se o 

advento do constitucionalismo. Conforme José Joaquim Gomes Canotilho, o 

constitucionalismo “é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 

indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social 

de uma comunidade”.9 A partir de meados do século XVIII, as ideias constitucionalistas 

deixaram o plano abstrato e concretizaram-se por meio de movimentos políticos, sociais e 

culturais que implantaram essa técnica específica de limitação jurídica do poder político. 

                                                             
6 SAMPAIO, José Adércio Leite. Mito e história da constituição: prenúncios sobre a constitucionalização do 

direito. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). A constitucionalização do 

direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 179-184. 
7 Sobre a constituição em sentido institucional, o autor citado esclarece: “Chamamos-lhe Constituição em sentido 

institucional, porque torna patente o Estado como instituição, como algo de permanente para lá das 

circunstâncias e dos detentores em concreto do poder; porque revela a prevalência dos elementos objectivos ou 
objectivados das relações políticas sobre as intenções subjectivas destes ou daqueles governantes ou governados; 

porque, sem princípios e preceitos normativos a regê-lo, o Estado não poderia subsistir; porque, em suma, é 

através desses princípios e preceitos que se opera a institucionalização do poder político” (MIRANDA, Jorge. 

Manual de direito constitucional. 4. ed. rev. atual. Coimbra: Coimbra, 2000. t. II. p. 13).  
8 Acerca do assunto, George Marmelstein aduz: “Nesse contexto, pode-se dizer tranquilamente que não havia 

direitos fundamentais na Antiguidade, nem na Idade Média, nem durante o Absolutismo, pois a noção de Estado 

de Direito ainda não estava consolidada. Não era possível, naqueles períodos, exigir do governante o 

cumprimento das normas que ele mesmo editava. Somente há sentido em falar em direitos fundamentais quando 

se admite a possibilidade de limitação jurídica do poder político” (MARMELSTEIN, George. Curso de direitos 

fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. p. 33). 
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 51. 



O constitucionalismo manifestou-se, principalmente, por meio da Revolução 

Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos da América,
10

 e da 

Revolução Francesa, que assinalou o fim do Estado absolutista, implementando a ideia de 

Estado de direito.
11

 Não se pode deixar de ressaltar, contudo, que ambos os movimentos 

foram antecedidos e, de certo modo, influenciados pela tradicional evolução constitucional 

inglesa, a qual desde o século XIII se orientou no sentido de impor limites ao poder político.
12

 

O movimento constitucionalista apareceu para conferir tratamento, basicamente, a 

problemas de direitos humanos ou fundamentais e a problemas de limitação e controle do 

poder político. De acordo com Marcelo Neves, o constitucionalismo “surgiu para responder a 

duas questões: 1) como determinar coercitivamente os direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos? 2) como limitar e controlar o poder estatal expansivo e, ao mesmo tempo, garantir 

sua eficiência organizacional?”.
13

  

Nesse contexto, as constituições foram concebidas como documentos escritos que 

                                                             
10 A Revolução Americana resultou na independência das treze colônias inglesas em 1776, as quais formaram 

inicialmente uma confederação de Estados soberanos. Vários deles chegaram a editar declarações de direitos, 

sendo a mais célebre a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia de 1776. Com a adoção de uma constituição 

em 1787, ocorreu a unificação dos Estados em um Estado federal. O texto constitucional em questão, que 

permanece em vigor até hoje, não estabelecia um rol de direitos fundamentais. A omissão foi suprida em 1791, 

com a aprovação das emendas que consubstanciam o chamado Bill of Rights, conjunto de liberdades e garantias 

constitucionais do cidadão americano. Apesar da especificidade da revolução em referência, voltada 

propriamente para a independência das colônias, o constitucionalismo americano trouxe importantes 

contribuições que assumiram uma dimensão geral, como o caráter escrito da constituição, o federalismo, o 

sistema presidencial, a previsão de direitos fundamentais e, notadamente, o controle judicial das atividades 

estatais. 
11 A Revolução Francesa assumiu um caráter geral, com pretensão de universalidade. Separou Estado e religião. 

Transformou a sociedade feudal e aristocrática em sociedade burguesa. Preconizou a adoção de uma constituição 

escrita, superior às demais normas, que deveria prever a separação de poderes e garantir direitos individuais. 
Editou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, cujo artigo 16 estabelece que toda 

sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem 

constituição. O constitucionalismo francês é o responsável pela substituição do Estado absolutista pelo Estado de 

direito, subordinando a política a limites jurídicos, bem como pela conversão do súdito em cidadão, garantindo 

direitos individuais a partir do lema liberdade, igualdade e fraternidade, composto pelos valores básicos em que 

se funda a progressiva afirmação dos direitos humanos ou fundamentais. A história constitucional da França, 

contudo, é marcada pela instabilidade, tendo havido a adoção de diversas constituições até a atual, promulgada 

em 1958. 
12 O constitucionalismo inglês não apresenta o cunho formal dos constitucionalismos americano e francês, uma 

vez que, diversamente destes, não se baseia em uma constituição escrita. Os limites jurídicos ao poder político, 

na Inglaterra, foram paulatinamente impostos ao longo da história por meio de costumes e atos normativos 

esparsos, destacando-se alguns marcos relevantes, como a já citada Magna Carta (Magna Charta Libertatum), de 

1215, a Petição de Direitos (Petition of Rights), de 1628, o Ato de Habeas Corpus (Habeas Corpus Act), de 

1679, a Declaração de Direitos (Bill of Rights), de 1688, o Ato da Sucessão (Act of Settlement), de 1701, todos 

voltados à restrição dos poderes reais. Recentemente, houve a edição do Ato dos Direitos Humanos (Human 
Rights Act), de 1998, que incorporou ao ordenamento jurídico inglês os direitos previstos na Convenção 

Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como do Ato de Reforma 

Constitucional (Constitutional Reform Act), de 2005, que reorganizou o Poder Judiciário inglês, inclusive 

criando uma corte constitucional.  
13 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 120. 



continham regras de organização e funcionamento do poder político, ao mesmo tempo em que 

consagravam direitos fundamentais. De início, conferiu-se maior ênfase ao aspecto formal, 

disciplinador do poder estatal, que avultava nas primeiras constituições dos séculos XVIII e 

XIX. Posteriormente, no entanto, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, passou-

se a atribuir primazia ao caráter material das constituições, destacando-se os direitos humanos 

normativamente consagrados nos textos constitucionais. 

A evolução histórica do constitucionalismo pode ser analisada a partir da 

consideração das diversas formas assumidas, ao longo do tempo, pelo Estado de direito, 

organização política do poder cuja atividade se apresenta regulada e controlada juridicamente. 

Essas diferentes formatações adotadas pelo Estado de direito representam específicas 

modalidades de tratamento das questões relativas aos direitos humanos ou fundamentais, de 

um lado, e à limitação e ao controle do poder político, de outro.  

 O Estado liberal é o modelo inicial do Estado limitado por normas jurídicas, tendo 

surgido nas sociedades burguesas engendradas no fim do século XVIII e desenvolvidas 

durante a décima nona centúria. Caracterizou-se por ter estabelecido nítida separação entre o 

Estado e a sociedade, na medida em que o primeiro adotou postura eminentemente 

absenteísta, restringindo-se ao desempenho da tarefa de mero garantidor do livre 

funcionamento dos mecanismos mercadológicos que dominavam a segunda.  

Os direitos fundamentais de primeira geração, consubstanciados nos direitos de 

liberdade, a saber, os direitos civis e políticos, revestiram-se de preeminência. Normalmente 

se aponta a Constituição belga de 1831 como a primeira a prever em seu próprio corpo, de 

modo amplo, os direitos em questão, os quais vinham proclamados em declarações apartadas 

dos textos constitucionais.
14

 Para a satisfação desses direitos, exigia-se do Estado, em regra, 

uma mera abstenção, de modo a evitar intervenções estatais na esfera de autonomia dos 

indivíduos.
15

  

No Estado liberal, consagrou-se a ideia de tripartição do poder estatal, dividido em 

                                                             
14 A indicação da Constituição belga de 1831 como a primeira a estabelecer um rol de direitos fundamentais no 

próprio texto constitucional parte de uma equivocada perspectiva europeia. De fato, antes dela, a Constituição 

brasileira de 1824 previu direitos humanos em seu corpo normativo.  
15 A afirmativa de que os direitos fundamentais de primeira geração podem ser satisfeitos mediante simples 

conduta omissiva do Estado deve ser aceita com ressalvas. Realmente, um dos direitos civis típicos, o direito à 

segurança, por meio do qual inclusive se protegem os demais direitos, pressupõe prestações estatais. Por outro 

lado, os direitos políticos exigem que o Estado estabeleça órgãos e procedimentos que viabilizem a participação 

do cidadão na formação da vontade estatal. 



Legislativo, Executivo e Judiciário.
16

 O Poder Legislativo assumiu evidente preponderância. 

Os direitos na Europa do século XIX não são nada além da expressão do princípio da 

legalidade. Por isso, em tal período, cabe falar não em vinculação do legislador aos direitos, 

mas sim em vinculação dos direitos à lei.
17

 O Poder Executivo estava estritamente limitado 

pelas normas legais. O Poder Judiciário resumia-se a simples aplicador neutro de leis, às quais 

os casos concretos deveriam se subsumir mediante silogismos. 

No constitucionalismo liberal, as constituições, bem como as correspondentes 

declarações de direitos, ostentavam um caráter mais político do que jurídico.
18

 Tais 

documentos buscaram base teórica no jusnaturalismo racionalista, que preconizava a 

existência de um direito ideal, fundado na natureza humana, formado por princípios, 

considerados como pautas axiológicas da justiça ou da moral, a determinar ou orientar a 

elaboração do direito posto. Em momento posterior, considerou-se, de acordo com a 

concepção da época, que os preceitos do direito natural restaram especificados e positivados 

nas grandes codificações, nos termos do princípio da legalidade. Passou-se, assim, a 

consagrar, no âmbito da teoria jurídica, o positivismo clássico, o qual, rejeitando a ideia de 

direito natural e afastando do âmbito jurídico quaisquer considerações axiológicas de justiça 

ou moral, pregava que somente poderia reputar-se existente o direito posto, notadamente o 

emanado do Estado por meio de leis gerais, abstratas e permanentes. De acordo com essa 

modalidade de positivismo, o sistema jurídico era integrado por regras, normas com estrutura 

formada por uma hipótese de fato e uma consequência jurídica; os princípios seriam, no 

máximo, padrões normativos subsidiários, que desempenhavam função meramente 

                                                             
16 Charles-Louis de Montesquieu forneceu a inspiração direta para a ideia de divisão dos poderes estatais em 

Legislativo, Executivo e Judiciário, consagrada no Estado liberal. Em sua obra clássica, ele ressaltou: “Tudo 

estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses 

três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos 

indivíduos” (MONTESQUIEU, Charles-Louis de. Do espírito das leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e 

Leôncio Martins Rodrigues. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 157). 
17 MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. 

Madrid: Civitas, 1996. p. 2. 
18 A consideração das constituições como textos mais políticos que jurídicos é ilustrada pelas ideias de Ferdinand 

Lassale, que considerava a constituição como “a soma dos fatores reais do poder que regem um país” 

(LASSALE, Ferdinand. O que é uma constituição. Campinas: Servanda, 2010. p. 21). Todavia, a Constituição 

americana de 1787 foi uma exceção à regra de que os textos constitucionais liberais apresentavam uma natureza 

predominantemente política. Realmente, desde o julgamento do famoso caso Marbury versus Madison, em 1808, 

a Suprema Corte dos Estados Unidos da América admite o controle de constitucionalidade de normas legais, 

reconhecendo o caráter juridicamente vinculante da constituição inclusive em relação ao Poder Legislativo 

(HALL, Kermit L.; ELY JR., James W. The Oxford guide to the United States Supreme Court decisions. 2. ed. 

New York: Oxford University Press, 2009. p. 203-205). 



interpretativa ou integrativa de lacunas.
19

 

No âmbito do Estado liberal, todavia, a liberdade praticamente ilimitada e o 

funcionamento desentravado das regras de mercado conduziram a sérios desequilíbrios sociais 

e econômicos. O processo de industrialização levou a uma severa opressão do proletariado, 

submetido a condições degradantes de vida e de trabalho. Ademais, a livre concorrência entre 

empresas culminou em atos de concentração que puseram em risco o próprio funcionamento 

do sistema de geração e circulação de riquezas. Revelou-se necessária a intervenção do 

Estado na sociedade para a adoção de providências vocacionadas à correção dos problemas 

surgidos.
20

  

No começo do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, teve-se a 

consolidação do Estado social, em que ganharam força os direitos fundamentais de segunda 

geração, conhecidos como direitos de igualdade, envolvendo os direitos econômicos, sociais 

e culturais. Os primeiros textos constitucionais a preverem os direitos em questão, de maneira 

ampla, foram a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição alemão de Weimar de 1919. 

Para a efetivação de tais direitos, mostrou-se indispensável a execução de prestações estatais. 

Diluiu-se a linha divisória antes existente entre sociedade e Estado.
21

 

                                                             
19 Nos primeiros anos do século XIX, observou-se a fundação da ciência jurídica contemporânea, exatamente por 
meio do abandono de concepções jusnaturalistas e da adoção de ideias positivistas. Na Alemanha, Savigny, 

principal representante da Escola Histórica, defendia que o direito era produto espontâneo do espírito do povo, 

conferindo ênfase ao costume como fonte jurídica. Na época, o direito alemão era composto por preceitos 

oriundos do direito romano, os quais deveriam ser reelaborados pelos juristas. Essa situação ensejou o 

surgimento da Jurisprudência dos Conceitos, a qual, tendo Puchta como representante destacado, afirmava que o 

jurista deveria extrair conceitos gerais das normas positivas, bem como conceitos específicos dos conceitos 

gerais, formando assim uma pirâmide de conceitos a ser utilizada na interpretação e aplicação das normas 

jurídicas. Na França, surgiu a Escola da Exegese, baseada em um dogmatismo mais estreito, sustentando que o 

direito se resumia a normas legais – especialmente os grandes códigos – editadas pelo Estado, que deveriam ser 

interpretadas literalmente. Tais concepções encontram correspondência, na Inglaterra, na Jurisprudência 

Analítica, de John Austin, que entendia o direito como um conjunto de normas estatais imperativas 
(AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José; RAFFO, Julio. Introducción al derecho. 3. ed. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1999. p. 236-254, 276-278).  
20 Já na primeira metade do século XIX, a Inglaterra editava as primeiras normas sociais com o objetivo de 

proteger o trabalhador. Na mesma época, Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourrier e Louis Blanc 
defenderam melhores condições para o proletariado por meio de atitudes paternalistas e filantrópicas, dando 

origem ao socialismo utópico. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista, 

lançando as bases do socialismo científico, que propugnava pela revolução do proletariado e pelo fim da luta de 

classes. Algumas constituições, como a da França de 1848, previram certos direitos sociais. Nas décadas de 1870 

e 1880, a Alemanha adotou leis de proteção ao trabalhador e de assistência social. Em 1891, a Igreja Católica, 

inaugurando sua doutrina social, editou a Encíclica Rerum Novarum, de autoria do Papa Leão XIII, passando a 

defender direitos mínimos para os trabalhadores.  
21 No Estado liberal já havia a previsão embrionária de alguns direitos sociais. A Constituição da França de 

1791, por exemplo, em seu título primeiro, dispunha que seriam criados estabelecimentos de socorros públicos, 

bem como garantia a todos os cidadãos instrução pública gratuita. Preceitos semelhantes constavam da 

Constituição brasileira de 1824. Por outro lado, a afirmativa de que os direitos econômicos, sociais e culturais 

dependem de uma conduta comissiva do Estado deve ser admitida com reserva. Alguns direitos fundamentais de 

segunda geração pressupõem, para sua satisfação, apenas uma abstenção estatal, como ocorre em relação ao 



No que diz respeito à organização dos poderes no Estado Social, foi necessário 

conferir ênfase ao Executivo, estruturado em um complexo aparelho administrativo 

preordenado ao implemento das prestações estatais. Cabia exatamente ao Poder Executivo 

intervir de modo direto, rápido e imediato na economia e na sociedade para corrigir os 

desequilíbrios configurados e efetivar os direitos sociais, econômicos e culturais. Isso levou à 

supremacia do Executivo em relação ao Legislativo e ao Judiciário.22 

No constitucionalismo social, as constituições revestiram-se de caráter programático. 

Não se reconhecia natureza jurídica, especialmente, aos dispositivos constitucionais que 

consagravam os direitos de igualdade ou de segunda geração. Consideravam-se tais preceitos 

como simples programas políticos dirigidos ao legislador.
23

 O princípio da legalidade 

continuou a ostentar prevalência, embora com certas mudanças em relação ao período liberal. 

A produção de normas legais se multiplicou para fazer face à expansão das funções estatais e 

às mudanças da realidade socioeconômica. As leis passaram a disciplinar os mais variados 

assuntos, apresentando, muitas vezes, caráter específico, concreto e transitório. No plano 

teórico, a ciência do direito continuou vinculada ao positivismo jurídico, apesar de se observar 

uma tendência, em diversas correntes de pensamento, à consideração não apenas das normas 

postas, mas também dos fatos a que elas se referem.
24

 

                                                                                                                                                                                              
direito de liberdade sindical e ao direito de greve (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 

fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 47-48). 
22 Tratando do predomínio do Poder Executivo no Estado social, Daniel Sarmento salienta: “O Poder que mais se 

fortalece é o Executivo, pois cabe a ele instrumentalizar a intervenção do Estado na economia. É ele que se torna 

o verdadeiro Leviatã, com seu gigantismo e sua lógica tecnocrática. Por ser mais ágil, e detentor de maior 

capacidade técnica, o Executivo acaba absorvendo parcela dos poderes normativos tradicionalmente afetos 

apenas ao Parlamento, que vê suas competências comprimidas no Estado Social, desequilibrando a famosa 

equação engendrada por Montesquieu” (SARMENTO, Daniel. Os direitos fundamentais nos paradigmas liberal, 

social e pós-social: pós-modernidade constitucional? In: SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord.). Crise e 

desafios da constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 393). 
23 As normas constitucionais dos Estados Unidos da América, que desde o início do século XIX foram 

consideradas como juridicamente vinculantes, não preveem direitos sociais, econômicos e culturais. O 

constitucionalismo social foi implantado no ordenamento americano mediante legislação infraconstitucional 
conjugada a interpretação da Suprema Corte, após a crise capitalista de 1929, que tornou patente a necessidade 

de intervenção do Estado na economia para corrigir rumos e reduzir o desemprego (SAMPAIO, José Adércio 

Leite. Direitos fundamentais. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 207-208). 
24 O jurista alemão Ihering é um exemplo ilustrativo da transição da teoria jurídica observada na época. Seu 
pensamento teve uma fase inicial vinculada à Escola Histórica e à Jurisprudência dos Conceitos. Posteriormente, 

ele se afastou dessa concepção, passando a considerar os interesses e os fins no direito. Ainda no final do século 

XIX, surgiu a Jurisprudência dos Interesses, cujo nome principal é Heck, a qual entendia que o jurista, na análise 

do direito, não poderia restringir-se ao tratamento de normas e conceitos, devendo atentar para os interesses em 

conflito. O Solidarismo Social, de Duguit, procurou aproximar o direito da vida social, entendendo que o 

fundamento das normas jurídicas era a solidariedade. A Livre Investigação Científica do Direito, concebida por 

Gèny, defendia que, diante de lacunas no sistema normativo, o jurista deveria encontrar a norma (elemento 

construído), a partir de fatores reais, históricos, racionais e ideais (elementos dados). A Escola do Direito Livre 

teve uma corrente moderada, representada por Ehrlich, que defendia uma interpretação sociológica para o 



O modelo social de Estado manifestou-se concretamente em três formas distintas: o 

Estado do bem-estar social, o Estado socialista e o Estado totalitário.
25

 O Estado de bem-estar 

social procurou atender à necessidade de intervenção estatal nas áreas econômica e social, 

mediante a concretização de direitos de igualdade, preservando o capitalismo e a democracia. 

Essa modalidade de Estado social foi adotada pela maioria dos países. O Estado socialista 

interviu na economia e na sociedade por meio do dirigismo estatal e da planificação 

compulsória, apropriando-se dos meios de produção e eliminando, assim, o capitalismo. Tal 

tipo de Estado social foi adotado principalmente pela antiga União Soviética a partir de 1917. 

No Estado totalitário, as tentativas de solução dos problemas econômicos e sociais foram 

acompanhadas pelo sacrifício da democracia, tendo havido um afastamento tanto do 

individualismo capitalista como do socialismo, observando-se, ainda, uma verdadeira sujeição 

da pessoa à coletividade. O Estado totalitário foi adotado pela Alemanha nazista e pela Itália 

fascista. O Estado social, ao aproximar-se da sociedade, terminou por subjugá-la.  

Com a finalidade de conjurar as ameaças do autoritarismo estatal, concebeu-se, por 

volta da metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a fórmula política do Estado 

democrático de direito, que se caracteriza exatamente pela busca do equilíbrio entre as 

necessidades de intervenção estatal e as exigências de garantia e promoção da dignidade da 

pessoa humana, respeitando-se, ademais, as aspirações inerentes à democracia. O Estado 

democrático de direito, organizando-se com base em uma democracia representativa, 

participativa e pluralista, procura efetivar os benefícios sociais com o menor custo para a 

pessoa humana. O modelo democrático de Estado propõe-se a aproveitar as virtudes e a sanar 

os defeitos das fórmulas políticas liberal e social, apresentando-se como uma espécie de 

síntese evolutiva.26  

                                                                                                                                                                                              
sistema jurídico, e uma corrente radical, capitaneada por Kantorowicz, a qual entendia que o jurista somente 

poderia aplicar normas que considerasse justas, ainda que elas derivassem unicamente de sua consciência. O 

Realismo Americano, de Holmes, e a Escola Pragmático-Sociológica, de Pound, entendiam que o estudo do 

direito deveria considerar a experiência, a vida real. Por outro lado, no começo do século XX, em um retorno ao 

normativismo, Kelsen formulou sua Teoria Pura do Direito, que considerava o direito como um sistema 

hierárquico de normas. De modo semelhante, Hart entendia o direito como um conjunto de regras primárias, que 

se referem à conduta humana, e de regras secundárias, que se relacionam à identificação, alteração, interpretação 

e aplicação das regras primárias. Em contrapartida, Cossio formulou sua Teoria Egológica, considerando o 

direito como conduta em interferência intersubjetiva (AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José; RAFFO, 

Julio. Introducción al derecho. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999. p. 255-336). 
25 MORAES, Guilherme Peña de. Readequação constitucional do Estado moderno: transformações do conceito 

de Estado no direito constitucional no limiar do século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 18-19. 
26

 Conforme Elías Díaz, “o processo interno que se realiza no Estado de Direito passa assim consecutivamente 

por três etapas diferentes: liberal, social e democrática” (DÍAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad 

democrática. Madrid: Taurus, 1992. p. 92). A esse respeito, Willis Santiago Guerra Filho esclarece: “O Estado 

Democrático de Direito, então, representa uma forma de superação dialética da antítese entre os modelos liberal 



A denominação do Estado democrático de direito, contudo, não tem sido feita de 

modo evidente e uniforme. A Constituição italiana de 1948, em seu artigo 2°, reconhece e 

garante os direitos invioláveis do homem, seja como indivíduo, seja nas formações sociais, 

em que sua personalidade se desenvolve e demanda o cumprimento dos deveres de 

solidariedade política, econômica e social. A Lei Fundamental alemã de 1949, em seu artigo 

20, n° 1, estabelece que a Alemanha é um Estado federal, democrático e social, dispositivo 

complementado pelo seu artigo 28, n° 1, de acordo com o qual a ordem constitucional dos 

territórios deve ser compatível com os princípios do Estado de direito republicano, 

democrático e social. A Constituição francesa de 1958, em seu artigo 2°, estatui que a França 

é uma República indivisível, laica, democrática e social. A Constituição portuguesa de 1976, 

de forma mais clara, em seu artigo 2°, dispõe que Portugal é um Estado de direito 

democrático. A Constituição espanhola de 1978, em conformidade, em seu artigo 1°, 

preceitua que a Espanha se constitui em um Estado social e democrático de direito.
27

  

O Estado democrático de direito acolhe os direitos fundamentais de terceira 

geração, designados como direitos de fraternidade ou de solidariedade, representados pelos 

direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e à propriedade sobre o 

patrimônio comum do gênero humano. Trata-se de direitos de titularidade indeterminada, que 

ostentam um caráter coletivo, não apresentando marcos temporais ou espaciais definidos. A 

                                                                                                                                                                                              
e social ou socialista de Estado” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos 

fundamentais. 6. ed. São Paulo: SRS, 2009. p. 23). No entanto, Pablu Lucas Verdú ressalta: “A luta pelo Estado 

de Direito pode ser analisada, conforme já apontamos, através das diversas fases ou caracterizações analisadas 

anteriormente: Estado Liberal de Direito, Estado Social de Direito e Estado Democrático de Direito. Essas fases 

não seguem, rigorosamente, em todos os países, um processo linear de enriquecimento progressivo. Entre cada 

fase e ainda dentro de cada uma delas, ocorrem retrocessos autoritários, ditaduras e despotismos” (VERDÚ, 

Pablo Lucas. A luta pelo Estado de direito. Trad. Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 141). 
27 A crise experimentada pelo capitalismo na década de 1970, derivada de problemas no fornecimento de 

petróleo, bem como as dificuldades de manutenção de uma postura incisiva de intervenção estatal na economia e 

na sociedade levaram a um recrudescimento de ideias tipicamente liberais, que defendiam um Estado mínimo, 

Essas concepções, qualificadas como neoliberais, foram implementadas, sobretudo, a partir da década de 1980. 

O Estado, todavia, continuou presente no âmbito socioeconômico, pelo menos com uma função regulatória. Por 

isso, não se pode afirmar que houve uma descaracterização do Estado democrático de direito e um retorno ao 

Estado liberal. Sobre o assunto, Jorge Reis Novais defende que a postura neoliberal não exclui o caráter social 
próprio do Estado democrático de direito e explica: “Desde logo, porque o neo-liberalismo abandona o 

pressuposto liberal do Estado-gendarme garante de uma ordem identificada com o resultado natural do livre jogo 

das forças concorrentes no mercado; diferentemente, o neo-liberalismo, partindo embora da concorrência como 

princípio regulador da convivência social, atribui ao Estado a incumbência de assegurar os pressupostos 

(políticos, económicos, ideológicos, culturais) do livre jogo daquelas forças e daí o apelo simultâneo à 

autoridade de um Estado forte, capaz de regular, organizar e proteger a concorrência. Por último, porque, e 

independentemente do discurso ideológico dos defensores do neo-liberalismo, a intervenção social do Estado e a 

sua imbricação com a sociedade atingiram um grau de desenvolvimento que impede, objectivamente, a rejeição 

absoluta do princípio de socialidade, sob pena de rupturas que tornariam ingovernáveis as sociedades 

contemporâneas. Daí que estas correntes sejam objectiva e subjectivamente impelidas a inscrever o ‘seu’ Estado 

mínimo numa fluidez de limites que impede o estabelecimento de uma nova teoria de ‘Estado liberal’ e permite a 

sua integração – com as reservas e dúvidas já admitidas – nos quadros do Estado social e democrático de direito” 

(NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de direito. Coimbra: Almedina, 2006. p. 214-215). 



satisfação dos direitos em questão, em face de seu conteúdo complexo, exige essencialmente 

tanto abstenções como prestações estatais. As constituições passam a conter completos 

sistemas de direitos humanos, integrados por direitos individuais, sociais e difusos.
28

 

O Brasil adotou a fórmula política do Estado democrático de direito expressamente 

no artigo 1° da Constituição de 1988. A aclamação de direitos fundamentais de primeira, 

segunda e terceira gerações pode ser verificada ao longo de todo o texto constitucional.
29

  

No Estado liberal e no Estado social, como ressaltado, não se reconhecia força 

normativa plena às constituições, as quais eram reputadas mais como documentos políticos do 

que como textos jurídicos. Atribuía-se prevalência à lei como fonte da juridicidade. Tais 

formas de Estado correspondem ao modelo que Luigi Ferrajoli denominou como Estado 

legislativo de direito ou Estado legal, caracterizado pela afirmação do princípio da legalidade 

como critério exclusivo de identificação do direito válido, independentemente de sua 

valoração como justo. Já no Estado democrático de direito, as constituições são tratadas como 

normas jurídicas efetivamente vinculantes, em relação a todos os poderes estatais – 

Executivo, Legislativo e Judiciário – bem como quanto aos particulares. Essa fórmula 

político-estatal corresponde ao modelo denominado pelo autor italiano como Estado 

constitucional de direito ou Estado constitucional, que se individualiza exatamente pela 

                                                             
28 Diversos autores têm aludido a uma quarta e até a uma quinta geração de direitos fundamentais. Paulo 

Bonavides aponta como de quarta geração os direitos fundamentais à informação, ao pluralismo e à democracia, 

bem como de quinta geração o direito fundamental à paz (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 

25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 570-572, 579-593). José Alcebíades de Oliveira Júnior indica como 

direitos fundamentais de quarta geração os relativos à biotecnologia e como direitos fundamentais de quinta 

geração os referentes à cibernética (OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Teoria jurídica e novos direitos. 

Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2000. p. 97). Tais gerações de direitos, contudo, não têm ainda um estatuto teórico 

definido, podendo inclusive ser reconduzidas a direitos de primeira, segunda ou terceira gerações (SARLET, 

Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 

constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 50-53). 
29 A utilização do termo geração para designar os diferentes tipos históricos de direitos fundamentais tem sido 

criticada, principalmente por induzir a ideia de que uma geração sucederia a outra. No entanto, mantém-se a 

designação porque ela facilita o entendimento da evolução dos direitos fundamentais, ressaltando-se apenas que 

as gerações não se sucedem, mas se cumulam. Ademais, salienta-se que as diversas gerações não podem ser 

analisadas isoladamente, uma vez que há uma verdadeira indivisibilidade e interdependência dos direitos 
fundamentais, que devem ser considerados como um todo (SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos 

fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2005. p. 13). De resto, a terminologia já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgado 

que tratou do direito fundamental ao ambiente: “Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e 

políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e 

os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identifica com as liberdades 

positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que 

materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram 

o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e 

reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 

uma essencial inexauribilidade” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 

22.164/SP. Impetrante: Antônio de Andrade Ribeiro Junqueira. Impetrado: Presidente da República. Relator: 

Min. Celso de Mello. Brasília, 30 out. 1995. Diário da Justiça da União, 17 nov. 1995, p. 39206). 



subordinação da legalidade às constituições, em virtude da qual a validade das leis depende da 

observância da forma e do conteúdo previstos nas disposições constitucionais.30 Enfatizando a 

estreita relação entre Estado democrático de direito e Estado constitucional, Luís Roberto 

Barroso afirma que as mudanças ocorridas na Europa após a Segunda Guerra Mundial e ao 

longo da segunda metade do século XX redefiniram o lugar e a função da constituição nos 

ordenamentos jurídicos contemporâneos: “A aproximação das ideias de constitucionalismo e 

democracia produziu uma nova forma de organização política, que atende por nomes 

diversos: Estado democrático de direito, Estado constitucional de direito, Estado 

constitucional democrático”.31  

A proclamação da força normativa da Constituição, no Estado democrático de direito 

ou Estado constitucional, foi acompanhada da criação e estruturação de cortes constitucionais, 

órgãos jurisdicionais responsáveis pela garantia da integridade das normas superiores do 

respectivo ordenamento jurídico.
32

 Em razão da textura notadamente aberta das normas 

constitucionais, expressas em sua maioria sob a forma de princípios, as cortes constitucionais 

assumiram relevante papel na concretização de tais enunciados normativos. O Poder 

Judiciário passou a figurar como protagonista no quadro institucional do Estado democrático 

de direito ou Estado constitucional. Nesse contexto, coube ao Judiciário, de acordo com 

                                                             
30 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de Derecho. In: CARNONELL, Miguel. 

Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trota, 2003. p. 13-29. 
31 BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção 

do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 245. Sobre o caráter juridicamente vinculante da constituição em 

um Estado democrático de direito, o Supremo Tribunal Federal já afirmou: “O Estado de Direito, concebido e 

estruturado em bases democráticas, mais do que simples figura conceitual ou mera proposição doutrinária, 

reflete, em nosso sistema jurídico, uma realidade constitucional densa de significação e plena de potencialidade 

concretizadora dos direitos e das liberdades públicas. A opção do legislador constituinte pela concepção 

democrática do Estado de Direito não pode esgotar-se numa simples proclamação retórica. A opção pelo Estado 

democrático de direito, por isso mesmo, há de ter consequências efetivas no plano de nossa organização política, 

na esfera das relações institucionais entre os poderes da República e no âmbito da formulação de uma teoria das 
liberdades públicas e do próprio regime democrático. Em uma palavra: ninguém se sobrepõe, nem mesmo os 

grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados pela Constituição da República” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 24.849/DF. Impetrante: José Agripino Maia. Impetrado: 

Mesa do Senado Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 22 jun. 2005. Diário da Justiça da União, 29 

set. 2006, p. 35). 
32 As cortes constitucionais foram originariamente concebidas por Kelsen. Depois da Primeira Guerra Mundial, o 

modelo kelseniano chegou a ser implantado em alguns ordenamentos jurídicos, como o austríaco. De acordo 

com ele, no entanto, as cortes constitucionais exerciam apenas a função de legislador negativo, declarando a 

incompatibilidade de normas legais com a constituição. O funcionamento desse sistema restou de certo modo 

prejudicado em razão de não se reconhecer força normativa plena aos textos constitucionais. Depois da Segunda 

Guerra Mundial, Estados europeus, principalmente a Alemanha e a Itália, criaram cortes constitucionais com 

função tipicamente jurisdicional para resguardar a eficácia jurídica dos dispositivos constitucionais, em especial 

dos consagradores de direitos fundamentais, contra abusos do legislador, concebendo a jurisdição constitucional 

tal como ela é hoje entendida. Houve, assim, uma combinação do conteúdo do modelo jurisdicional de controle 

de constitucionalidade americano com a estrutura do modelo de controle de constitucionalidade austríaco 

(ENTERRÍA, Eduardo García de. La constitución como norma y el tribunal constitucional. 4. ed. Madrid: 

Civitas, 2006. p. 137-143). 



Mauro Cappelletti, elevar-se ao nível dos outros poderes e “tornar-se enfim o terceiro gigante, 

capaz de controlar o legislador mastodonte e o leviatanesco administrador”.
33

 

No quadro do Estado democrático de direito, sustenta-se a configuração de um 

neoconstitucionalismo.
34

 Esse novo constitucionalismo tem por característica principal o 

reconhecimento de que a constituição apresenta força jurídica própria e irradia sua eficácia 

por todo o ordenamento jurídico.
35

 Como as constituições contêm preceitos vagos e 

indeterminados, a aceitação da juridicidade dos textos constitucionais pressupôs a admissão 

dos princípios como espécies de normas jurídicas. Passou-se a sustentar que o direito posto é 

formado por normas fechadas, estruturadas por uma hipótese de fato e uma consequência 

jurídica, denominadas de regras, bem como por normas abertas, consistentes na simples 

enunciação prescritiva de um valor, designadas como princípios. Por meio dos princípios, 

notadamente dos previstos nas constituições, o direito positivo abre-se a exigências de justiça 

e de moral, aproximando-se do direito natural. Em termos teóricos, o neoconstitucionalismo 

praticamente se identifica com o que se designou como pós-positivismo, tentativa de síntese 

resultante da oposição entre jusnaturalismo e positivismo.
36

 A ciência do direito – que, no 

Estado liberal, concentrou sua atenção nas normas e, no Estado social, voltou-se também para 

os fatos – no Estado democrático de direito passou a conferir ênfase aos valores 

normativamente consagrados em princípios.
37

  

                                                             
33 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 1993. p. 47. 
34 O termo neoconstitucionalismo foi adotado principalmente por doutrinadores italianos e espanhóis 

(CARNONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trota, 2003. passim). Acerca do assunto, Daniel 

Sarmento explica: “A palavra ‘neoconstitucionalismo’ não é empregada no debate constitucional norte-
americano, nem tampouco no que é travado na Alemanha. Trata-se de conceito formulado sobretudo na Espanha 

e na Itália, mas que tem reverberado bastante na doutrina brasileira nos últimos anos, sobretudo depois da ampla 

divulgação que teve aqui a importante coletânea intitulada Neoconstitucionalismo(s), organizada pelo jurista 

mexicano Miguel Carbonell e publicada na Espanha em 2003” (SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo 

no Brasil: riscos e possibilidades. In: SARMENTO, Daniel (Coord.). Filosofia e teoria constitucional 

contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 114).  
35 Konrad Hesse, reconhecendo exemplarmente a força normativa dos textos constitucionais, proclamou que a 

constituição é “a ordem objetiva geral do complexo das relações da vida” (HESSE, Konrad. A força normativa 

da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. p. 18). 
36 Tratando do assunto, Willis Santiago Guerra Filho afirma: “Já se torna cada vez mais difundido entre nós esse 

avanço fundamental da teoria do direito contemporânea, que, em uma fase 'pós-positivista', com a superação 

dialética da antítese entre o positivismo e o jusnaturalismo, distingue normas jurídicas que são regras, em cuja 

estrutura lógico-deôntica há a descrição de uma hipótese fática e a previsão da consequência jurídica de sua 

ocorrência, daquelas que são princípios, por não trazerem semelhante descrição de situações jurídicas, mas sim a 

prescrição de um valor, que assim adquire validade jurídica objetiva, ou seja, em uma palavra, positividade” 

(GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 6. ed. São Paulo: SRS, 

2009. p. 62-63).  
37 Forma-se, desse modo, na teoria do direito, a partir das concepções dos mais diversos autores, uma tendência 

de pensamento denominada como Jurisprudência das Valorações, que considera o valor como elemento de maior 

relevância do direito, já que a norma é um juízo de valor, e o fato constitui um suporte de valores. Karl Larenz 



A partir do final do século XX, intensificou-se no mundo um processo de 

globalização econômica, social e cultural. Avanços no campo da tecnologia da informação 

encurtaram distâncias, ampliaram mercados, disseminaram costumes e diluíram as fronteiras 

nacionais. Verificou-se uma tendência no sentido de relativizar a importância do Estado como 

centro produtor de normas, em razão do surgimento e do fortalecimento de ordens jurídicas 

diversas. 

No atual contexto da sociedade mundial, observa-se um entrelaçamento entre ordens 

jurídicas locais extraestatais, estatais, internacionais, supranacionais e transnacionais, as quais 

tratam, inclusive simultaneamente, dos mesmos problemas constitucionais de limitação e 

controle do poder político e de garantia e proteção a direitos humanos ou fundamentais. As 

ordens jurídicas locais extraestatais são os sistemas normativos de comunidades nativas que 

vivem no interior de um Estado, como os dos índios. As ordens jurídicas estatais são os 

sistemas normativos dos Estados. As ordens jurídicas internacionais são os sistemas 

normativos de organizações formadas por convenções celebradas entre os Estados para a 

regulação de suas relações entre si, como a Organização das Nações Unidas – ONU e a 

Organização dos Estados Americanos – OEA. As ordens jurídicas supranacionais são os 

sistemas jurídicos de organizações preordenadas à integração estatal, cujos preceitos vinculam 

diretamente os cidadãos e os órgãos dos Estados-membros, como é o caso da União Europeia. 

As ordens jurídicas transnacionais são os sistemas normativos privados ou quase públicos que 

surgem e se desenvolvem no plano global independentemente do Estado e dos sistemas 

normativos constituídos com base nos Estados, sejam internacionais, sejam supranacionais, 

como ocorre em relação à lex mercatoria, à lex sportiva e à lex digitalis.
38

  

                                                                                                                                                                                              
salienta que “a Jurisprudência é tanto no domínio prático (o da ‘aplicação do Direito’) como no domínio teórico 

(o da ‘dogmática’), um pensamento em grande medida ‘orientado a valores’” (LARENZ, Karl. Metodologia da 

ciência do direito. Trad. José Lamego. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2009. p. 299). Restam reunidos, 

assim, sob a consideração da ciência jurídica, os elementos que conformam o fenômeno jurídico – norma, fato e 
valor – de acordo com a teoria tridimensional do direito (REALE, Miguel. Filosofia do direito. 4. ed. rev. aum. 

São Paulo: Saraiva, 1965. p. 469-486).  
38 Diversos autores têm formulado teses voltadas à compreensão das repercussões jurídicas do fenômeno da 

mundialização dos problemas constitucionais. Luigi Ferrajoli refere-se à formação de um Estado internacional de 
direito (FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de Derecho. In: CARNONELL, Miguel. 

Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trota, 2003. p. 13-29). José Joaquim Gomes Canotilho alude à 

interconstitucionalidade (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. 

ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 1425). Peter Häberle menciona a configuração de um Estado constitucional 

cooperativo (HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Trad. Marcos Augusto Maliska e Elisete 

Antoniuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 11-12). Manuel García-Pelayo considera as transformações sofridas 

pelo Estado em uma sociedade e em uma política transnacionais (GARCÍA-PELAYO, Manuel. As 

transformações do Estado contemporâneo. Trad. Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 133-

152). No texto, adota-se a perspectiva da teoria do transconstitucionalismo de Marcelo Neves, que aborda de 



Para conferir um tratamento adequado aos problemas enfrentados por essa rede de 

sistemas normativos, Marcelo Neves formulou a teoria do transconstitucionalismo, de acordo 

com a qual não pode haver hierarquia entre as distintas ordens jurídicas. Deve existir entre 

elas um diálogo informado por uma racionalidade transversal, que resulta em aprendizado 

recíproco e intercâmbio construtivo. A compreensão dos limites e das possibilidades da 

solução de questões por um sistema normativo depende de uma articulação com as outras 

ordens jurídicas eventualmente envolvidas.
39

 

Assim, constitucionalismo, Estado de direito e direitos fundamentais apresentam 

estreita relação entre si. Cuida-se de conceitos que surgiram de modo simultâneo e que 

evoluíram de forma paralela, influenciando-se mutuamente. Por isso, o tratamento de temas 

relacionados aos direitos fundamentais no sistema jurídico brasileiro deve considerar que, de 

acordo com a Constituição de 1988, o Brasil é um Estado democrático de direito, bem como 

há de levar em conta as peculiaridades do constitucionalismo contemporâneo.
40

  

Nessa perspectiva, a seguir, analisa-se a concretização dos direitos fundamentais. 

Para tanto, faz-se necessário examinar previamente as particularidades da hermenêutica 

constitucional. 

2.2 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

As normas jurídicas não existem por si mesmas. Elas dependem da atividade de 

interpretação e aplicação dos textos normativos. Isso é revelado de modo mais evidente em 

relação à normas constitucionais, cujas peculiaridades ensejam a configuração de uma espécie 

particular de hermenêutica, a hermenêutica constitucional. Por outro lado, os direitos 

fundamentais, previstos em normas constitucionais, somente adquirem pleno sentido diante de 

casos concretos. Por isso se sustenta que as normas de direitos fundamentais não apenas se 

interpretam e aplicam, mas se concretizam. Nessa tarefa de concretização, resta claro que não 

                                                                                                                                                                                              
forma mais ampla as questões suscitadas pela interação de diversas ordens jurídicas no ambiente global 

contemporâneo (NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 83-113). 
39 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 115-234. 
40 Sob o prisma do transconstitucionalismo, a conhecida distinção entre o conceito de direitos humanos – 

considerados como tais os previstos em normas internacionais – e o conceito de direitos fundamentais – que 

seriam os consagrados em normas constitucionais – perde muito de seu sentido. No entanto, na medida em que a 

teoria em questão ainda não se consolidou, revela-se conveniente a consideração dessa diferença. Como a análise 

subsequente se concentra no sistema jurídico brasileiro, adota-se a expressão direitos fundamentais para designar 

as situações jurídicas da pessoa humana tuteladas pela Constituição de 1988, reservando-se a locução direitos 

humanos para fazer menção às posições protegidas em âmbito internacional. 



existem direitos fundamentais absolutos, uma vez que as normas que os tutelam podem ser 

superadas ou excepcionadas de acordo com as particularidades da situação a que se referem. 

2.2.1 As especificidades da hermenêutica constitucional 

A hermenêutica é a teoria da interpretação. A interpretação é a atividade de 

apreensão do sentido de textos ou obras culturais. A propósito da distinção entre hermenêutica 

e interpretação, Raimundo Bezerra Falcão ressalta que, “se a atividade ou o simples ato de 

captação do sentido é a interpretação, as regras pelas quais ela se opera e o entendimento de 

suas estruturas e do seu funcionamento, enfim, o entendimento dos seus labirintos é a 

Hermenêutica”.
41

 

A hermenêutica surgiu inicialmente na teologia, em razão dos esforços de 

interpretação de textos religiosos. Na Idade Antiga, entre os cristãos, formaram-se duas 

escolas de hermenêutica bíblica: a Escola de Alexandria, que procurava conciliar a mensagem 

cristã com a filosofia grega e, para atingir tal intento, conferia uma interpretação alegórica aos 

relatos históricos contidos no texto sagrado; e a Escola de Antioquia, que prestigiava uma 

compreensão mais óbvia do texto sagrado, adotando uma interpretação histórico-gramatical 

que buscava preservar o seu sentido original.
42

 Na Idade Média, Santo Agostinho enfatizou o 

elemento histórico e a coerência interna da Bíblia, adotando tanto a interpretação alegórica 

como a interpretação literal, a depender das exigências estruturais do texto, ao passo que 

Santo Tomás de Aquino procurou interpretar a Bíblia de acordo com o método e o 

pensamento de Aristóteles.
43

  

Na Idade Moderna, no século XVII, surgiu propriamente o termo hermenêutica, e 

teve início a sua configuração como teoria autônoma que se orienta no sentido de descobrir o 

modo de se chegar à correta interpretação. O fato está relacionado ao questionamento, pela 

Reforma Protestante, do dogma cristão, até então proclamado sem contestações, que atribuía à 

Igreja Católica o monopólio da interpretação da Bíblia. A hermenêutica apresentou-se como 

arte da compreensão ou doutrina da boa interpretação, por meio da qual os protestantes 

buscavam trilhar o caminho seguro para a apreensão da palavra divina.
44

 

                                                             
41 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 84. 
42 PALMER, Richard E. Hermenêutica. Trad. Maria Luiza Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1997. p. 6.  
43 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 34-35. 
44 CORETH, Emerich. Questões fundamentais de hermenêutica. Trad. Carlos Lopes de Matos. São Paulo: 

Edusp, 1973. p. 2-7. 



No século XVIII, com o desenvolvimento do racionalismo iluminista, passou-se a 

empregar a hermenêutica como metodologia filológica. A hermenêutica deixou de ser 

estritamente bíblica, tornando-se também um conjunto de regras gerais de exegese de textos 

literários, não necessariamente religiosos.
45

 

No entanto, somente no início do século XIX a hermenêutica transcendeu os limites 

estreitos que a vinculavam à interpretação de textos setorizados, religiosos ou literários, e 

assumiu a condição de disciplina que, analisando as condições genéricas da compreensão, 

preordenava-se a estabelecer regras para a apreensão do sentido de quaisquer pensamentos 

expressos através de palavras. Friedrich Schleiermacher é apontado como o fundador da 

hermenêutica moderna.
46

 

De acordo com Schleiermacher, no processo de apreensão do sentido de um texto, 

distinguem-se a interpretação gramatical e a interpretação técnica ou psicológica. A primeira 

se refere à compreensão do texto em sua literalidade, revelando o que é próprio do texto. A 

segunda visa à descoberta da genialidade do autor, demonstrando o que é próprio do 

responsável pela elaboração do texto. A interpretação técnica ou psicológica se divide em: 

compreensão divinatória, por meio da qual o intérprete entra em empatia viva ou parentesco 

espiritual com o autor do texto para descobrir o sentido que ele pretendeu atribuir à sua obra; 

e compreensão comparativa, por meio da qual o intérprete faz um cotejo de diversos escritos 

do autor para captar o sentido intencional de sua obra com base em elementos objetivos. 

Schleiermacher já se referiu a um círculo hermenêutico, mediante o qual as partes de um texto 

                                                             
45 Rodolfo Viana Pereira sustenta que, ao se expandir para além dos limites da teologia, a hermenêutica, sob os 

influxos do Iluminismo, chegou não só à filologia, mas também ao direito: “Em função dessa formação 

tradicional na seara teológica e do impulso representado pelo surgimento do Iluminismo, com suas apologias à 
universalidade da razão (em que essa, através do método científico, era exaltada em sua potencialidade 

instrumental de conhecimento objetivo e seguro da verdade dissimulada pelos mistérios do mundo), o conceito 

foi exportado para vários outros ramos do conhecimento, principalmente para a Filologia e para a Ciência do 

Direito, mantendo-se, nesses campos teóricos, a mesma feição e objetivos clássicos, quais sejam, disciplina 

auxiliar para instrumentalizar metodologicamente a interpretação em tais ramos regionais de conhecimento” 

(PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica filosófica e constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 

11-12). 
46 Schleiermacher foi o responsável pela consolidação do processo que Paul Ricoeur designou como 

desregionalização da hermenêutica. Esse autor afirma que “o verdadeiro movimento de desregionalização 

começa com o esforço para se extrair um problema geral da atividade de interpretação cada vez engajada em 

textos diferentes. O discernimento dessa problemática central e unitária deve-se à obra de F. Schleiermacher. O 

que há, antes dele, é, de um lado, uma filologia dos textos clássicos, sobretudo os da antiguidade greco-latina, e, 

do outro, uma exegese dos textos sagrados, o Antigo e o Novo Testamentos. Em cada um desses domínios, o 

trabalho de interpretação varia conforme a diversidade dos textos. Portanto, uma hermenêutica geral exige que 

nos elevemos acima das aplicações particulares e que discirnamos as operações comuns aos dois grandes ramos 

da hermenêutica” (RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias. Trad. Hilton Japiassu. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1977. p. 20). 



interpretam-se de acordo com o todo, e vice-versa.
47

 

Outro autor de fundamental importância para a hermenêutica, ainda no século XIX, 

foi Wilhelm Dilthey. Partindo das teses de Schleiermacher, ele levou a hermenêutica para o 

campo da epistemologia, tornando-a conhecida como teoria científica da interpretação. 

Dilthey utilizou a hermenêutica para conferir fundamentação epistemológica às chamadas 

ciências do espírito, tais como a história e a filologia. A hermenêutica seria o método próprio 

desses ramos do conhecimento humano, os quais, com isso, adquiririam o caráter de ciências. 

De acordo com Dilthey, um texto deveria ser estudado pelo seu contexto, sendo o autor 

instrumento de sua época. A unidade da vida, que representa as forças sentimentais de uma 

época, seria conhecida pelas objetivações do espírito nas diversas produções culturais. As 

objetivações do espírito, ou seja, as obras culturais, reputadas como parte, seriam 

compreendidas pela unidade da vida, considerada como o todo, formando-se um círculo 

hermenêutico.
48

  

A hermenêutica de Schleiermacher e de Dilthey é qualificada como metodológica, 

epistemológica ou científica. Isso porque ela procura disciplinar o processo interpretativo em 

busca da apreensão do sentido correto de um texto ou obra cultural. A hermenêutica jurídica 

clássica, desenvolvida inicialmente por Savigny e preordenada à interpretação de normas de 

direito privado – dotadas em sua maioria da estrutura de regras, com a previsão de uma 

hipótese de incidência e uma consequência jurídica – foi influenciada pela hermenêutica 

metodológica, epistemológica ou científica. Criaram-se os métodos de interpretação 

gramatical, lógico, histórico e sistemático.
49

 Em momento posterior, Ihering explicitou o 

método teleológico de interpretação.
50

 

No século XX, a hermenêutica sofreu significativa transformação. Martin Heidegger 

trouxe uma nova concepção de hermenêutica. Para ele, a hermenêutica não estabeleceria um 

método ou uma teoria normativa da interpretação, pois as produções culturais não teriam um 

sentido objetivamente válido para todos. As produções culturais seriam instrumentos para 

manifestação do ser. O ser, indefinível e subjacente a tudo, revelar-se-ia dinamicamente na 

                                                             
47 SCHLEIERMACHER, Friedrich. D. E. Hermenêutica e crítica. Trad. Aloísio Ruedell. Ijuí: Unijuí, 2005. v. I. 

p. 123-279. 
48 DILTHEY, Wilhelm. A construção do mundo histórico nas ciências humanas. Trad. Marco Casanova. São 
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existência humana. A cultura seria uma manifestação do ser no mundo, através da mediação 

da existência humana. Compreendê-la seria mais que auto-compreensão humana; seria 

compreensão do ser. Como a compreensão é atividade em que também se manifesta o ser, por 

ela o ser compreende a si mesmo e se auto-revela. Extinguiu-se assim a dualidade sujeito-

objeto. Heidegger afirmou que toda interpretação parte de uma pré-compreensão, 

condicionada pelo horizonte do intérprete, o qual seria a dimensão externa ou o limite do seu 

mundo existencial. Desenvolveu-se, desse modo, em um sentido mais aprofundado, a ideia de 

círculo hermenêutico, com base na consideração de que, na interpretação, parte-se de uma 

pré-compreensão para se chegar a uma compreensão mais aprimorada.
51

 

Na mesma linha de pensamento de Heidegger, Hans-Georg Gadamer proclamou que 

o problema da hermenêutica não seria somente uma questão sobre os modos científicos de 

pensar e filosofar ou uma questão sobre os métodos das ciências humanas, sendo sobretudo 

um problema humano, um problema sobre as possibilidades da existência humana. A 

compreensão não se conceberia como um processo subjetivo do homem frente a um objeto, 

mas sim como o modo de ser do próprio homem. Gadamer considerava a compreensão como 

o resultado de um diálogo entre o intérprete e o texto ou obra cultural. A compreensão estaria 

condicionada por preconceitos e pré-juízos. A pré-compreensão do intérprete, historicamente 

influenciada, condicionaria seu horizonte hermenêutico. O texto ou obra cultural também teria 

um horizonte, formado pela riqueza de sentido neles incorporada por sucessivas 

interpretações que lhes foram dadas ao longo da história. A compreensão ocorreria por meio 

da fusão dos horizontes do intérprete e do texto ou obra cultural, que se enriqueceriam 

mutuamente, fazendo com que o círculo hermenêutico estabelecido entre ambos assumisse a 

forma de um verdadeiro espiral.
52

 Tais ideias conduzem à junção das noções de compreensão, 

interpretação e aplicação. Não se pode deixar de mencionar ainda que, para Gadamer, o meio 

universal em que se realiza a compreensão é a linguagem, com o que a atividade interpretativa 

                                                             
51 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 

209-215. 
52 A referência à figura do espiral não foi feita pelo próprio Gadamer; trata-se do resultado de uma interpretação 

do seu pensamento por parte de Emerich Coreth: “Além disso, estritamente falando, não é um círculo no sentido 

de uma circunferência que se fecha em si mesma, mas antes – para permanecer na imagem – um acontecimento 
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possibilita uma compreensão mais plena e mais profunda do conteúdo singular de sentido” (CORETH, Emerich. 

Questões fundamentais de hermenêutica. Trad. Carlos Lopes de Matos. São Paulo: Edusp, 1973. p. 90). A ideia 

do espiral hermenêutico relaciona-se à tese da inesgotabilidade do sentido de textos ou obras culturais 

(FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 31-42). 



ou compreensiva reveste-se de inegável linguisticidade.
53

     

A hermenêutica de Heidegger e Gadamer é qualificada como existencial, ontológica 

ou filosófica. Isso porque ela não se propõe a estabelecer um método ou uma teoria científica 

da interpretação, mas se volta para o conhecimento da própria existência humana e do ato de 

compreensão em si.
54

 A hermenêutica constitucional aproxima-se da hermenêutica 

existencial, ontológica ou filosófica. As normas constitucionais, dotadas de supremacia 

normativa, com textura mais aberta, vaga e indeterminada,
55

 contendo significativo teor 

político, expressam-se em sua maioria por meio de princípios, os quais enunciam 

prescritivamente valores que devem receber atribuição de peso correspondente à intensidade 

com que são vivenciados pela sociedade.
56

 Dessa forma, a interpretação constitucional tem 

uma forte conotação existencial.
57

  

Apesar da vinculação da hermenêutica constitucional com a hermenêutica 

existencial, ontológica ou filosófica, o que em princípio a afastaria de maiores preocupações 

metodológicas, têm-se apontado vários métodos de interpretação da constituição.
58

 Não há um 

                                                             
53 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Trad. 

Flávio Paulo Meurer. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 354-631. 
54 Sobre o assunto, Richard Palmer ressalta: “É essencial percebermos, logo desde o início, a distinção entre a 

hermenêutica filosófica de Gadamer e o tipo de hermenêutica que se orienta para os métodos e para a 

metodologia. Gadamer não se preocupa diretamente com os problemas práticos da formulação de princípios 

interpretativos corretos; antes pretende esclarecer o próprio fenómeno da compreensão. Isto não significa que 
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(PALMER, Richard E. Hermenêutica. Trad. Maria Luiza Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1997. p. 168). 
55 A textura aberta é própria de toda norma jurídica. A esse respeito, Herbert Hart afirma: “Seja qual for o 
processo escolhido, precedente ou legislação, para a comunicação de padrões de comportamento, estes, não 

obstante a facilidade com que actuam sobre a grande massa de casos correntes, revelar-se-ão como 

indeterminados em certo ponto em que a sua aplicação esteja em questão; possuirão aquilo que foi designado 

como textura aberta” (HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 5. ed. Lisboa: 

Calouste Gulbenkian, 2007. p. 140-141). As normas constitucionais, contudo, apresentam maior abertura, 

indeterminação e vagueza. 
56 Sobre o caráter eminentemente principiológico das normas constitucionais, Gustavo Zagrebelski salienta: “Se 
o direito atual está composto de regras e princípios, cabe observar que as normas legislativas são 

prevalentemente regras, enquanto que as normas constitucionais sobre direitos e sobre a justiça são 

prevalentemente princípios (e aqui interessam na medida em que são princípios). Por isso, distinguir os 

princípios das regras significa, em grandes traços, distinguir a Constituição da lei”. No original: “Si el derecho 

actual está compuesto de reglas y princípios, cabe observar que las normas legislativas son prevalentemente 

reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente 

princípios (y aqui interesan en la medida em que son princípios). Por ello, distinguir los princípios de las reglas 

significa, a grandes rasgos, distinguir la Constitución de la ley” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: 

ley, derechos, justicia. Trad. Marina Gascón. 9. ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 109-110). 
57 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 44-45. 
58 Os métodos de interpretação especificamente constitucional foram inicialmente identificados, com base no 

direito alemão, por Ernst-Wolfgang Böckenförde, o qual apontou o método clássico, o método tópico orientado 



único método. A interpretação das normas constitucionais deve ocorrer de acordo com um 

conjunto de métodos diferentes, reciprocamente complementares.
59

 

O método jurídico, defendido por Ernst Forsthoff, consiste no método hermenêutico 

clássico. Considera que a constituição é, para todos os efeitos, uma lei. Por isso, para a 

captação do sentido das normas constitucionais, devem-se aplicar as técnicas tradicionais da 

hermenêutica, como a gramatical, a lógica, a histórica, a sistemática e a teleológica.
60

 

O método tópico-problemático, formulado por Theodor Viehweg, considera que a 

interpretação constitucional apresenta um caráter prático, procurando resolver problemas 

concretos. Por isso, em face da textura aberta das normas constitucionais, confere preferência 

à discussão do problema. A interpretação da constituição reconduz-se a um processo aberto de 

argumentação por meio do qual se tenta adaptar ou adequar a norma constitucional ao 

problema concreto. Os intérpretes-aplicadores se servem de vários topoi ou pontos de vista 

para identificar, dentro das diversas possibilidades derivadas da polissemia de sentido do texto 

constitucional, a interpretação mais conveniente para o problema. Atribui primazia ao 

problema ou caso concreto em detrimento do sistema.
61

 

                                                                                                                                                                                              
ao problema, a interpretação constitucional orientada a uma consideração científica da realidade e a interpretação 

constitucional hermenêutico-concretizante, que abrange a interpretação da constituição como concretização e a 

racionalização metódica do processo de concretização (BÖCKENFORDE, Ernst-Wolfgang. I metodi 

dell’interpretazione costituzionale: ricognizione e critica. In: BÖCKENFORDE, Ernst-Wolfgang. Stato, 

constituzione, democrazia: studi di teoria dela constituzione e di diritto constituzionale. Trad. Omar Brino e 

Massimiliano Tomba. Milano: Giufrè, 2006. p. 61-111). A doutrina portuguesa (CANOTILHO, José Joaquim 

Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 11210-1215) e a 

doutrina brasileira (PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da constituição e os princípios fundamentais: 

elementos para uma hermenêutica constitucional renovada. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

p. 81-112) geralmente se referem, em correspondência, ao método jurídico ou hermenêutico clássico, ao método 
tópico-problemático, ao método científico-espiritual, ao método hermenêutico-concretizador e à metódica 

normativo-estruturante, acrescentando, por vezes, o método da constituição aberta. 
59 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 1210. 
60 FORSTHOFF, Ernst. Die Umbildung der Verfassungsgesetzes. In: BARION, Hans; FORSTHOFF, Ernst; 

WERNER, Weber (Hrsg.). Festschrift für Carl Schmitt: zum 70: Geburtstag dargerbracht von Freuden und 

Schülen. Berlim: Duncker und Humboldt, 1994. p. 35-62. 
61 Sobre a tópica, Theodor Viehweg ressalta: “O aspecto mais importante na análise da tópica constitui a 

constatação de que se trata de uma técnica do pensamento que está orientada para o problema” (VIEHWEG, 

Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos fundamentos jurídico-científicos. Trad. 

Kelly Susane Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 33). O próprio Viehweg, contudo, 
salienta que a tópica não é um método: “Como temos visto, a tópica tem prestado grandes serviços à 

Jurisprudência. Mas, como se tem visto, entretanto, é próprio dela fazer com que a Jurisprudência não possa 

converter-se num método. De fato, só se pode denominar método a um procedimento que, do ponto de vista 

lógico, seja estritamente controlável, que estabeleça, por consequência, um unívoco texto argumentativo, i.e., um 

sistema dedutivo” (VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos 

fundamentos jurídico-científicos. Trad. Kelly Susane Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. 

p. 77). Ao final, o autor sintetiza as ideias da tópica - que em verdade não se restringe à interpretação 

constitucional -, as quais seriam as seguintes: “(1) A estrutura geral da Jurisprudência só pode ser determinada a 

partir do problema. (2) As partes integrantes da Jurisprudência, seus conceitos e suas proposições têm de 



O método hermenêutico-concretizador, desenvolvido por Konrad Hesse, parte da 

ideia de que a leitura de um texto normativo se inicia com a pré-compreensão de seu sentido 

pelo intérprete. A interpretação da constituição é uma compreensão de sentido, um 

preenchimento de sentido juridicamente criador, em que o intérprete efetua uma atividade 

prático-normativa, concretizando a norma para e a partir de uma situação histórica concreta. O 

método concretista de interpretação gravita ao redor de três elementos básicos: a norma que se 

vai concretizar; a compreensão prévia do intérprete; o problema concreto a resolver. O 

método, apesar de se basear em um pensamento problematicamente orientado, confere 

preferência ao texto constitucional, ao sistema, em face do problema.
62

 

O método integrativo ou científico-espiritual, criado por Rudolf Smend, afirma que a 

interpretação constitucional deve levar em consideração as bases de valoração subjacentes ao 

texto constitucional, vale dizer, a ordem, o sistema de valores da constituição, bem como o 

sentido e a realidade da constituição como processo de integração. O recurso à ordem de 

valores obriga a uma captação espiritual do conteúdo axiológico da ordem constitucional. A 

ideia de que a interpretação constitucional visa fundamentalmente compreender o sentido e a 

realidade de uma constituição conduz à articulação das normas constitucionais com a 

integração espiritual real da comunidade, com a realidade existencial da sociedade e do 

Estado.
63

 

                                                                                                                                                                                              
permanecer vinculadas de um modo específico com o problema e só podem ser compreendidas a partir dele. (3) 

Os conceitos e as proposições da Jurisprudência só podem ser utilizados numa implicação que conserve sua 

vinculação com o problema. Qualquer outra é preciso ser evitada.” (VIEHWEG, Theodor. Tópica e 

jurisprudência: uma contribuição à investigação dos fundamentos jurídico-científicos. Trad. Kelly Susane Alflen 

da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 97). 
62

 Konrad Hesse afirma que a interpretação constitucional é “concretização”, a qual tem um “caráter criador”, 

apesar de permanecer “vinculada à norma” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República 

Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 61). Sintetizando 

seu pensamento, o autor ressalta: “A vinculação da interpretação à norma a ser concretizada, à (pré)-

compreensão do intérprete e ao problema concreto a ser resolvido, cada vez, significa, negativamente, que não 

pode haver método de interpretação autônomo, separado desses fatores, positivamente, que o procedimento de 
concretização deve ser determinado pelo objeto da interpretação, pela Constituição e pelo problema respectivo” 

(HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso 

Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 63).  
63 Quanto à interpretação constitucional, Rudolf Smend destaca a “regra segundo a qual cada singular aspecto do 
direito do Estado é compreensível não em si mesmo e isoladamente, mas como momento da conexão de sentido 

a realizar, isto é, da totalidade funcional da integração”. No original: “In primo luogo, la regola socondo cui ogni  

singolo aspetto del diritto dello Stato è comprensibile non in se stesso e isolatamente, ma come momento dela 

conessione di senso da realizzare, cioè della totalità funzionale dell’integrazione” (SMEND, Rudolf. 

Constituzione e diritto costituzionale. Trad. F. Fiore e J. Luther. Milano: Giufrè, 1988. p. 217). Mostra-se 

relevante, para fins de interpretação constitucional, a concepção de Smend sobre os direitos fundamentais, 

considerados como “um determinado sistema de valores, um sistema cultural, destinado a ser o sentido da vida 

estatal configurada pela constituição”. No original: “Del tutto a prescindere da ogni validità di diritto positivo, i 

diritti fondamentali proclamano um determinato sistema di valori, um sistema culturale, destinato a essere il 



A metódica normativo-estruturante, concebida por Friedrich Müller, faz distinção 

entre a norma e o texto normativo. O texto normativo é o simples enunciado linguístico, mero 

ponto de partida para a concretização da norma. A norma surge apenas no caso concreto. Ela 

deriva de uma interação entre o programa normativo e o âmbito normativo. O programa 

normativo são as possibilidades interpretativas do texto. O âmbito normativo é o segmento da 

realidade material a que se refere o texto. Assim, a concretização normativa deve considerar 

dois tipos de dados: um formado pelos elementos resultantes da interpretação do texto da 

norma (programa normativo); e outro derivado da investigação do referente normativo 

(âmbito normativo). A norma jurídica resulta do conjunto formado pelo programa normativo e 

pelo âmbito normativo, devendo ser formulada de forma genérica e abstrata. Além da norma 

jurídica, geral e abstrata, existe a norma-decisão, que é o resultado da especificação da norma 

jurídica para decidir o caso concreto. O método, apesar de dar atenção ao problema, baseia-se 

em um pensamento normativamente orientado.
64

 

O método da constituição aberta, elaborado por Peter Häberle, considera que o 

processo de interpretação da constituição é amplo e público, não se limitando aos juristas ou 

aos órgãos públicos, mas se estendendo a todos os cidadãos. A partir disso, entende que existe 

uma verdadeira sociedade aberta de intérpretes da constituição. O método procura fundar a 

legitimação do processo interpretativo constitucional na organização pluralista e democrática 

da sociedade.
65

 

                                                                                                                                                                                              
senso della vita statale costituita dalla costituzione” (SMEND, Rudolf. Constituzione e diritto costituzionale. 

Trad. F. Fiore e J. Luther. Milano: Giufrè, 1988. p. 246).  
64 Ao explicar os detalhes de sua teoria, Friedrich Müller ressalta: “A ‘metódica estruturante’ aqui apresentada é 

desenvolvida com base no e com vistas ao direito constitucional. A denominação ‘metódica estruturante’ resume 

o que foi dito sobre a estrutura de norma e texto da norma, de normatividade e processo de concretização, sobre 

o nexo entre concretização estruturada da norma e as tarefas das funções individuais da práxis jurídica, sobre a 

não-identidade de norma e texto da norma e sobre a não-identidade de concretização e interpretação; resume, 

outrossim, os enunciados sobre o papel da pré-compreensão, do ‘sistema’, da ‘axiomática’, e da ‘tópica’. A 

metódica estruturante analisa as questões da implementação interpretante e concretizante de normas em situações 

determinadas pelo caso. Ela apreende a hierarquia igual de elementos do programa da norma e do âmbito da 
norma. Ela procura desenvolver meios de um trabalho controlável de decisão, fundamentação e representação 

das funções jurídicas” (MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Trad. Peter 

Naumann. 2. ed. rev. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 52-70).  
65 Peter Häberle resume sua tese afirmando que “no processo de interpretação constitucional estão 
potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não 

sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da Constituição” 

(HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição 

para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 1997. p. 13). Tal ideia se baseia na concepção de constituição adotada pelo autor: “Uma 

Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também a própria esfera pública 

(Öffentlichkeit), dispondo sobre a organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida privada, 

não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deverá integrá-las ativamente enquanto 

sujeitos” (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 



Os métodos da hermenêutica constitucional, em consonância com a hermenêutica 

existencial, ontológica ou filosófica com a qual se relacionam, aproximam interpretação e 

aplicação, superando tais conceitos por meio da ideia de concretização da constituição. Os 

textos normativos constitucionais se expressam, em grande parte, por meio de fórmulas 

amplas, vagas, indeterminadas, cuja aplicação exige do intérprete atuação criativa e 

complementar diante dos casos concretos nos quais incidem. O conteúdo das normas 

constitucionais somente se integra no ato concreto de aplicação em face do problema. A 

norma só surge propriamente, a partir do texto normativo, frente ao problema. Concretizar 

significa efetivar criativamente as normas constitucionais na realidade a que se referem.
66

 

Pode-se afirmar que a concretização constitucional, em geral, apresenta certas 

características próprias. Ela se notabiliza por ser: aberta, em razão da indeterminação, 

vagueza, generalidade e abstração das normas ou dos textos constitucionais; dialógica, em 

face do desenvolvimento da concretização constitucional mediante o confronto de 

argumentações; pragmática, em virtude de a concretização constitucional levar em 

consideração seus efeitos práticos diante de um problema; e normativa, pela vinculação da 

concretização a enunciados prescritivos constitucionais, o que restringe a variabilidade do 

sentido e exige fundamentação adequada.
67

 

A hermenêutica constitucional se baseia em princípios específicos. A doutrina, em 

geral, refere-se aos seguintes princípios de interpretação, aplicação ou concretização 

constitucional: unidade da constituição; efeito integrador; força normativa da constituição; 

máxima efetividade; justeza, conformidade, exatidão ou repartição funcional; harmonização 

                                                                                                                                                                                              
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. p. 33). 
66 O Supremo Tribunal Federal, em seus julgados, geralmente não define claramente a metodologia adotada para 

a interpretação do texto constitucional. No entanto, a corte, ao julgar a validade da Lei n° 6.683/1979, conhecida 

como Lei de Anistia, em face da Constituição de 1988, teceu considerações que se aproximam do método 

hermenêutico-concretizador e, sobretudo, da metódica normativo-estruturante, ambos caracterizados como 

métodos concretistas: “Texto normativo e norma jurídica, dimensão textual e dimensão normativa do fenômeno 

jurídico. O intérprete produz a norma a partir dos textos e da realidade. A interpretação do direito tem caráter 

constitutivo e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos e da realidade, de normas 

jurídicas a serem aplicadas à solução de determinado caso, solução operada mediante a definição de uma norma 

de decisão. A interpretação/aplicação do direito opera a sua inserção na realidade; realiza a mediação entre o 

caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular; em outros termos, ainda: opera a sua inserção no 
mundo da vida” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n° 153/DF. Arguinte: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Arguido: Congresso 

Nacional. Relator: Min. Eros Grau. Brasília, 29 abr. 2010. Diário da Justiça Eletrônico, 05 ago. 2010). 
67 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 72-78. 



prática; interpretação conforme a constituição.
68

 

O princípio da unidade da constituição preceitua que o texto constitucional deve ser 

interpretado de forma a evitar contradições entre suas normas, integradas em um sistema 

unitário e aberto de regras e princípios. O princípio do efeito integrador preconiza que, na 

resolução dos problemas jurídico-constitucionais, deve-se dar primazia aos critérios ou pontos 

de vista que favoreçam a integração social e o reforço da unidade política. O princípio da 

força normativa da constituição estatui que, na solução dos problemas jurídico-

constitucionais, cumpre dar prevalência aos pontos de vista que contribuem para uma eficácia 

ótima da lei fundamental, devendo a interpretação da constituição atualizá-la com a vivência 

dos valores da comunidade, de modo que os preceitos constitucionais vinculem as 

consciências e tenham sua obrigatoriedade reconhecida. O princípio da máxima efetividade 

estabelece que, na interpretação da constituição, deve-se atribuir às normas constitucionais o 

sentido que lhes confira maior eficácia, no sentido de realização prática e acatamento social. 

O princípio da justeza, conformidade, exatidão ou repartição funcional prega que, na 

interpretação da constituição, deve-se evitar a alteração da divisão de funções 

constitucionalmente estabelecida, respeitando-se a organização estrutural do Estado prevista 

na constituição. Conforme o princípio da concordância ou harmonização prática, na 

interpretação constitucional, notadamente no âmbito dos direitos fundamentais, deve-se 

coordenar e combinar bens, interesses e valores em conflito, de forma a evitar o sacrifício 

total de uns em relação aos outros. De acordo com o princípio da interpretação conforme a 

constituição, as normas infraconstitucionais hão de ser compreendidas a partir do texto 

constitucional, de modo que, se uma lei admite várias interpretações, deve-se dar preferência 

àquela que reconheça a constitucionalidade da norma e realize melhor os fins constitucionais.  

Os métodos de interpretação constitucional, na realidade, correspondem a 

concepções sobre a constituição e o direito constitucional, as quais repercutem na forma de 

                                                             
68 Os princípios de interpretação especificamente constitucional foram inicialmente identificados, com base no 

direito alemão, por Konrad Hesse, o qual apontou o princípio da unidade da constituição, o princípio da 

concordância prática, o princípio da exatidão funcional, o princípio do efeito integrador e o princípio da força 

normativa da constituição (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república Federal da 

Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 65-68). A doutrina 

portuguesa (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 1221-1226) e a doutrina brasileira (PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação 

da constituição e os princípios fundamentais: elementos para uma hermenêutica constitucional renovada. 3. ed. 

rev. ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 105-109) geralmente se referem a esses mesmos cânones, 

embora haja certa variação terminológica, acrescentando, ainda, o princípio da máxima efetividade e o princípio 

da interpretação conforme a constituição. 



apreensão do sentido e na aplicação, enfim, na concretização das normas constitucionais.
69

 

Por outro lado, os princípios de interpretação constitucional representam apenas pontos de 

partida argumentativos para o tratamento jurídico de problemas sob o prisma da constituição. 

Os métodos e princípios apontados não podem, pois, ser tomados como parâmetros rígidos e 

absolutos, devendo ser considerados como critérios orientadores da complexa atividade do 

intérprete, aplicador e concretizador das normas constitucionais.
70

 

Resta considerar, em especial, a concretização das normas de direitos fundamentais. 

Algumas particularidades desses preceitos constitucionais devem ser destacadas.  

2.2.2 As normas de direitos fundamentais e sua concretização 

O estudo das normas de direitos fundamentais pressupõe a análise das regras e dos 

princípios com distintos tipos de normas jurídicas.
71

 Há basicamente três teorias sobre a 

                                                             
69 A estreita relação entre os métodos de interpretação constitucional e as concepções sobre a constituição e 

sobre a teoria constitucional é destacada por Ernst-Wolgang Böckenförde, ao afirmar que “uma discussão sobre 

os métodos de interpretação constitucional é sempre ao mesmo tempo também uma discussão sobre o conceito e 

sobre a teoria da constituição, e não é possível cindir as duas discussões”. No original: “Di conseguenza, uma 

discussione sui metodi dell’interpretazione costituzionale è sempre nello stesso tempo anche uma discussione sul 

concetto e sulla teoria della costituzione, e non é possibile scindere le due discussione” (BÖCKENFORDE, 

Ernst-Wolfgang. I metodi dell’interpretazione costituzionale: ricognizione e critica. In: BÖCKENFORDE, Ernst-

Wolfgang. Stato, constituzione, democrazia: studi di teoria dela constituzione e di diritto constituzionale. Trad. 

Omar Brino e Massimiliano Tomba. Milano: Giufrè, 2006. p. 101).  
70 A relativização dos métodos e princípios de interpretação constitucional objetiva afastar a crítica a eles 

dirigida por Virgílio Afonso da Silva, de acordo com a qual, “o apego a uma lista de métodos e princípios de 

interpretação constitucional, de caráter meramente formal, impossível de ser colocada em prática conjuntamente, 

já que pretende misturar o imisturável, apenas emperra qualquer possibilidade de discussão real sobre o assunto e 
a elaboração de métodos ou critérios que sejam adequados e, mais importante, realmente aplicáveis à 

interpretação constitucional em geral, e da Constituição Brasileira em particular” (SILVA, Virgílio Afonso da. 

Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação 

constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 139). Nessa ordem de considerações, deve-se esclarecer, ainda, 

que os métodos e princípios apontados são oriundos do direito alemão. No entanto, existe fecundo debate, no 

direito americano, sobre a interpretação constitucional, envolvendo diversas correntes de pensamento, como o 

interpretativismo, que se divide em textualismo e originalismo, e o não-interpretativismo, que se relaciona à 

interpretação evolutiva, à leitura moral da constituição e ao pragmatismo (BARROSO, Luís Roberto. Direito 

constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 280-283). Tais ideias, por se fundarem em aspectos que se distanciam das bases da pesquisa, deixam de 

ser exploradas.  
71 As teorias clássicas do direito consideram que a norma jurídica tem a natureza de um imperativo ou de um 

juízo. Para os imperativistas, a norma jurídica seria uma ordem do soberano ou do Estado aos súditos ou 

cidadãos (Hobbes, Austin). A idéia de imperativo ou comando, contudo, exige a identificação de um emissor e 

de um destinatário. As normas, em geral, não permitem essa identificação. Diante das dificuldades em 
enquadrar, estritamente, a norma no conceito de ordem ou comando, surgiram as teorias dos imperativos 

qualificados. A norma seria um imperativo hipotético (Duguit), um imperativo independente (Olivecrona), um 

imperativo atributivo (Petrazisky), um imperativo autorizante (Goffredo Telles Júnior) ou um imperativo 

despsicologizado (Kelsen na segunda fase de seu pensamento).  Os imperativistas - adeptos do imperativo 

simples ou dos imperativos qualificados - baseiam suas concepções na consideração de que a norma gera 

obrigação por si só. Na verdade, a norma apenas prevê o surgimento de uma obrigação a partir de um fato. Não é 

a norma que obriga, mas sim sua incidência sobre um fato. Por isso, afiguram-se mais acertadas as teorias que 

entendem a norma jurídica como um juízo. De acordo com a primeira fase do pensamento de Kelsen, a norma 

jurídica é um juízo hipotético, formulado nos seguintes termos: dada a não-prestação, deve ser a sanção (norma 



diferença entre regras e princípios como espécies normativas.
72

 Cuida-se da tese da distinção 

fraca, da tese da distinção forte e da tese da correspondência ou conformidade. 

A tese da distinção fraca afirma que a diferença entre regras e princípios é apenas de 

grau. Os princípios seriam normas mais gerais, abstratas e importantes do que as regras.
73

 

Além disso, os princípios distinguir-se-iam das regras por desempenharem apenas a função de 

fundamento normativo para a tomada de decisão; os princípios não seriam normas suscetíveis 

de aplicação direta, indicando somente a direção em que está situada a regra a ser aplicada.
74

 

A tese da distinção forte entre regras e princípios foi formulada por Ronald Dworkin 

e por Robert Alexy. Dworkin estabelece uma diferença lógica ou qualitativa entre as espécies 

normativas. Para ele, as regras são aplicadas ao modo “tudo ou nada”; se a hipótese de 

incidência de uma regra for preenchida, a consequência normativa deve ser aceita. No caso de 

conflito entre regras, uma delas deve ser considerada inválida. Já os princípios não 

determinam absolutamente uma consequência normativa, somente contendo fundamentos que 

devem ser conjugados com os fundamentos de outros princípios na aplicação ao caso 

concreto. Os princípios, ao contrário das regras, têm uma dimensão de peso, de modo que, em 

                                                                                                                                                                                              
primária); dado o fato temporal, deve ser a prestação (norma secundária). A concepção kelseniana foi criticada 

por atribuir precedência à norma sancionadora, invertendo os termos da realidade jurídica, que se concretiza, em 

sua maior parte, no campo da licitude, e não da ilicitude. Cossio procurou resolver o problema considerando a 

norma jurídica como um juízo disjuntivo, que pode ser expresso deste modo: dado o fato, deve ser a prestação 

(endonorma); dada a não-prestação, deve ser a sanção (perinorma). Conforme a teoria cossiana, a norma 

jurídica caracteriza-se por apresentar bilateralidade, disjunção e sanção (VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da 

norma jurídica. 4. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 47-94).  As teorias clássicas sobre a natureza da norma 
jurídica foram formuladas em um contexto no qual se consideravam como normas apenas as regras. Os 

princípios eram vistos somente como vetores interpretativos ou, no máximo, normas subsidiárias. A 

consideração dos princípios como espécie normativa autônoma pode ser compatibilizada com a teoria da norma 

jurídica como juízo disjuntivo. A estrutura do juízo disjuntivo pressupõe uma norma com uma hipótese fática e 

uma consequência jurídica, além de uma eventual sanção, para o caso de sua inobservância, o que seria próprio 

das regras. Os princípios, como simples consagração normativa de um valor, não se enquadrariam nesse 

esquema. Todavia, a norma distingue-se do texto normativo, seu mero enunciado linguístico. A norma só surge 

no momento da concretização do direito. Os princípios são aplicados em um caso concreto, fornecendo critérios 

para a qualificação de uma conduta como obrigatória, permitida ou proibida. Nessa situação, tem-se um fato 

(caso concreto, conduta), uma consequência (obrigação, permissão ou proibição) e, possivelmente, uma sanção a 

ser aplicada pelo aparelho jurisdicional (para o caso de inobservância da consequência), elementos que, 
integrados à disposição normativa principiológica, compõem a estrutura da norma como juízo disjuntivo 

(MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. A essência do direito. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2006. p. 61-71). 
72 Parcela considerável da doutrina espanhola considera como espécies normativas, além das regras e dos 

princípios, os valores. Os valores distinguir-se-iam dos princípios basicamente por serem normas com maior 
grau de abstração (PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Derechos humanos, Estado de derecho y constitución. 10. 

ed. Madrid: Tecnos, 2010. p. 292-301). No Brasil, Juarez Freitas adota essa concepção (FREITAS, Juarez. A 

interpretação sistemática do direito. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 56-61). Na verdade, os 

valores fazem parte do conteúdo das normas, sejam estas regras (hipóteses de fato valorado) ou princípios 

(enunciações prescritivas de valores).  
73 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. ed. 

Brasília: UnB, 1997. p. 158. 
74 LARENZ, Karl. Derecho justo; fundamentos de ética jurídica. Trad. Luis Díez-Picazo. Madrid: Civitas, 2001. 

p. 35. 



caso de colisão, o princípio de peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que nenhum 

perca a validade.
75

 Alexy elaborou uma teoria dos princípios mais precisa. Para ele, os 

princípios são uma espécie de norma jurídica por meio da qual se estabelecem mandamentos 

de otimização aplicáveis em vários graus, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas.  Os 

princípios preveem obrigações prima facie. Em caso de colisão entre princípios, deve ser 

efetuada uma ponderação que resulte no estabelecimento de uma relação de precedência 

condicionada. Já as regras são determinações no âmbito do fática e juridicamente possível, 

estabelecendo consequências normativas de forma direta, as quais devem ser aplicadas caso se 

configure sua hipótese de incidência. As regras preveem obrigações definitivas. Em situação 

de conflito entre regras, a antinomia é solucionada mediante a introdução de uma exceção a 

uma das normas ou através da decretação da invalidade de uma delas.
76

 

Sintetizando as posições de Dworkin e Alexy, pode-se estabelecer uma diferença 

entre regras e princípios com base na estrutura normativa (enfoque estrutural), bem como no 

modo final de aplicação e no relacionamento normativo (enfoque funcional). As regras são 

hipóteses de fato valorado, caracterizando-se como normas que têm como estrutura uma 

hipótese de incidência e uma consequência jurídica, prevendo um direito ou uma obrigação 

definitivos. Os princípios constituem a enunciação prescritiva de um valor, prevendo direitos 

ou obrigações prima facie. As regras são aplicadas por subsunção, ao modo “tudo ou nada”: 

ocorrida a hipótese de incidência, tem-se obrigatoriamente a consequência jurídica; caso 

contrário, não.
77

 Os princípios caracterizam-se como mandamentos de otimização, aplicáveis, 

mediante ponderação, em vários graus, ao modo “mais ou menos”, segundo as possibilidades 

fáticas e jurídicas. Os conflitos entre regras são considerados como antinomias e solucionados 

mediante a declaração de invalidade de uma das normas ou a criação de uma exceção a uma 

delas; para resolvê-los são aplicados o critério hierárquico, o critério cronológico e o critério 

da especialidade. Os conflitos entre princípios não são considerados como antinomias; a 

colisão entre eles é resolvida mediante harmonização dos preceitos em cotejo, não havendo 

invalidade, ocorrendo apenas um sopesamento, por meio do estabelecimento de relações de 

                                                             
75 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 

36-46. 
76 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 85-120. 
77 A subsunção, como forma de aplicação de regras jurídicas, não pode ser entendida somente em seu aspecto 

lógico-dedutivo. Ela também apresenta um caráter axiológico-teleológico, uma vez que tal espécie de norma é 

uma hipótese de fato valorado. A propósito, Karl Engisch ressalta que “a ‘subsunção’ compreende não apenas a 

subordinação ‘lógica’, ‘racional’ a conceitos de classe bem definidos, mas também a ‘subordinação’ (quase 

sempre valorada) a um conceito de tipo” (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. João 

Baptista Machado. 10. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2008. p. 259).  



precedência condicionada.
78

 

A tese da correspondência ou conformidade surgiu a partir de críticas dirigidas às 

teorias relacionadas à distinção forte entre regras e princípios, propondo-se a relativizar ou até 

mesmo a eliminar a diferença entre essas espécies normativas. Aulis Aarnio afirma que, do 

ponto de vista linguístico, não há diferença entre regras e princípios. A precisão não é 

encontrada apenas nas regras; a indeterminação não é característica exclusiva dos princípios. 

Poderia ser feita uma escala normativa formada por quatro partes, demarcadas por limites 

fluidos: a) regras propriamente ditas; b) regras que são ou que atuam como princípios; c) 

princípios que são ou que atuam como regras; d) princípios propriamente ditos. Ademais, o 

caráter deontológico das regras e dos princípios seria similar. Em situações de conflito, tanto 

regras como princípios podem ceder diante de regras ou princípios opostos, sem que tenham 

de ser declarados inválidos. Além disso, tanto regras como princípios podem ser considerados 

como razões para justificar uma decisão; as regras, embora forneçam razões definitivas, 

também podem fornecer razões prima facie; os princípios, de mesmo modo, não fornecem 

apenas razões prima facie, mas também definitivas.
79

 Klaus Günther procura refutar a divisão 

entre regras e princípios em categorias definidas e inconciliáveis, afirmando que o modo de 

aplicação de uma norma não está vinculado à sua estrutura; depende, ao contrário, das 

circunstâncias especiais de uma determinada situação concreta, na qual todos os envolvidos 

comunicam-se a respeito das razões para a ação fornecidas pelas normas. Para ele, não há uma 

diferença estrutural entre regras e princípios; a distinção depende das “condições da 

conversação”, consistindo mais em tratar uma norma como regra, se for aplicada sem 

considerar os sinais característicos desiguais da situação, ou como princípio, se for aplicada 

mediante o exame de todas as circunstâncias, fáticas ou jurídicas, em determinada situação.
80

 

Os questionamentos feitos em relação à tese da distinção forte entre regras e 

                                                             
78 Embora existam pontos em comum entre as concepções de Ronald Dworkin e de Robert Alexy, há relevantes 
aspectos que as diferenciam. Dworkin, por exemplo, aponta como espécie normativa, além das regras e dos 

princípios (exigências de justiça, equidade ou alguma outra dimensão da moralidade), as diretrizes (policies), 

padrões normativos que estabeleceriam objetivos políticos, econômicos ou sociais, os quais não poderiam ser 

invocados como fundamento para restrição a direitos individuais, considerados como trunfos contra a maioria 
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 36, 

283-314). Já Alexy indica como tipos de normas apenas as regras e os princípios, considerando que estes podem 

prever fins coletivos, de cunho político, econômico ou social, sendo admissível que, com base neles, haja 

restrições a direitos individuais (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da 

Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 114-116).  
79 AARNIO, Aulis. Las reglas en serio. In: AARNIO, Aulis; GARZÓN VALDÉS, Ernesto; UUSITALO, Jyrki 

(Comp.). La normatividad del derecho. Barcelona: Gedisa, 1997. p. 17-35. 
80  GÜNTHER, Klaus. Teoria da argumentação no direito e na moral; justificação e aplicação. Trad. Claudio 

Molz. São Paulo: Landy, 2004. p. 305-322. 



princípios conduziram a uma tendência de relativização da diferença entre as espécies 

normativas em questão.
81

 A distinção forte se baseia no pressuposto de que todas as exceções 

a uma regra podem ser conhecidas de antemão, o que faria com que sua hipótese de incidência 

fosse certa e determinada previamente, levando à aplicação da norma por simples subsunção. 

Nisso a regra diferenciar-se-ia do princípio, norma aberta e indeterminada, aplicável por 

ponderação. No entanto, tal concepção não corresponde à realidade. As regras devem ser 

interpretadas mediante a consideração das demais normas do ordenamento jurídico. Regras e 

princípios estão em permanente relacionamento recíproco.
82

 Os princípios podem constituir 

exceções às regras. Como os princípios são formulados, em geral, de forma aberta e 

indeterminada, não há como enumerar possíveis exceções à sua aplicação e, do mesmo modo, 

prever exaustivamente as exceções que os princípios possam trazer às regras. A construção de 

uma norma completa é praticamente inconcebível. Regras e princípios devem ser 

considerados em sua contínua interação. As regras do ordenamento jurídico possuem infinitas 

possibilidades de exceção, justamente com base nos princípios.
83

 Por isso, parece 

                                                             
81 Outros autores relativizam a distinção entre regras e princípios, como Luís Prieto Sanchís. Para fundamentar 

sua posição, o autor se refere à possibilidade de conflito entre princípios em que, tal como ocorre com as regras, 

um exclua totalmente o outro, bem como à admissibilidade da aplicação de regras mediante ponderação, que não 

seria técnica exclusiva da concretização dos princípios (SANCHÍS, Luis Prieto. Sobre princípios y normas: 

problemas del razonamento jurídico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p. 45-46).  
82  O problema da interação entre regras e princípios torna-se mais complexo no atual contexto da sociedade 

mundial, no qual se relacionam diversos sistemas normativos, como entende a teoria do transconstitucionalismo. 

Realmente, “o desenvolvimento de um método do transconstitucionalismo abre a possibilidade de construção de 

uma racionalidade transversal na relação entre princípios e regras de ordens jurídicas distintas. Isso implica que 

se considerem três níveis de relações entre princípios e regras de ordens jurídicas diversas, cada um desses níveis 
entrelaçado circularmente com os outros: princípio-princípio, regra-regra, princípio-regra (havendo mais de duas 

ordens envolvidas, a situação torna-se ainda mais rica em possibilidades de entrelaçamentos). A compreensão 

dessas múltiplas interfaces pode oferecer novas luzes inclusive sobre a teoria da relação entre princípios e 

regras” (NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 275). 
83 A sujeição das normas jurídicas, sejam elas regras ou princípios, a exceções implícitas, que não podem ser 

enumeradas exaustivamente, está na base da ideia de superabilidade ou derrotabilidade. A superabilidade ou 

derrotabilidade das normas jurídicas se relaciona à lógica não monotônica (VASCONCELLOS, Fernando 

Andreoni. Hermenêutica jurídica e derrotabilidade. Curitiba: Juruá, 2010. p. 66-74). A lógica clássica, 

silogística, é considerada monotônica porque deduz de um conjunto de premissas um conjunto de conclusões; e, 

quando se adicionam novas premissas ao conjunto inicial, o mesmo conjunto de conclusões já deduzido continua 

valendo. A lógica não monotônica se distingue da lógica clássica, silogística, porque nela se deduz uma 

conclusão de um conjunto inicial de premissas, mas, caso seja adicionada uma nova premissa ao conjunto inicial, 

a conclusão já deduzida não continua valendo necessariamente, podendo-se deduzir uma nova conclusão; a 

premissa adicional pode superar ou derrotar a conclusão original e proporcionar uma nova conclusão. O 

raciocínio jurídico é exemplo típico de utilização da lógica não monotônica, pois trabalha com padrões gerais 
sujeitos a exceções (MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de direito. Trad. Conrado Hübner Mendes. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 307-328). Os pressupostos para concretização de normas jurídicas são apenas 

ordinariamente necessários e presumidamente suficientes. Todas as normas são superáveis ou derrotáveis 

(BUSTAMANTE, Thomas de Rosa de. Argumentação contra legem: a teoria do discurso e a justificação jurídica 

nos casos mais difíceis. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 171-241). Princípios podem excepcionar princípios, 

princípios podem excepcionar regras, regras podem excepcionar princípios, e regras podem excepcionar regras. 

Para que isso ocorra, basta que, em uma dada situação, seja possível a aplicação de mais de uma norma. Vale 

dizer: é suficiente que não exista apenas uma premissa (princípio ou regra), a ela adicionando-se outra (princípio 

ou regra), ensejando a aplicação da lógica não monotônica e a superação de normas jurídicas. O Supremo 



insustentável uma separação rígida entre regras e princípios. 

De resto, a norma não se confunde com o texto normativo. A norma, a ser 

concretizada, é o resultado da interpretação complementadora de sentido do texto 

normativo.
84

 Um mesmo dispositivo, portanto, pode ser interpretado como regra ou como 

princípio, dependendo da argumentação desenvolvida. Humberto Ávila aduz que, por isso, 

não é correto afirmar que um dispositivo constitucional contém ou é um princípio ou regra ou 

que determinado dispositivo, porque formulado de determinada maneira, deve ser considerado 

como um princípio ou como uma regra. Como o intérprete tem a função de medir e 

especificar a intensidade da relação entre o dispositivo interpretado e os fins e valores 

correlatos, ele pode interpretar como regra ou princípio qualquer disposição normativa. A 

propósito, o autor explica: “Tudo depende das conexões valorativas que, por meio da 

argumentação, o intérprete intensifica ou deixa de intensificar e da finalidade que entende 

deva ser alcançada”.
85

 Tal particularidade evidencia o caráter relativo da distinção entre as 

duas espécies normativas. 

Feitas tais considerações sobre a diferença entre regras e princípios, cumpre centrar a 

atenção, especificamente, nas normas de direitos fundamentais. De acordo com Dimitri 

Dimoulis e Leonardo Martins, “a posição dos direitos fundamentais no sistema jurídico 

define-se com base na fundamentalidade formal”, o que significa que um direito é 

fundamental se, e somente se, for garantido mediante normas que tenham a força jurídica 

própria da supremacia constitucional.
86

 Normas de direitos fundamentais, portanto, são as 

                                                                                                                                                                                              
Tribunal Federal tem afastado a incidência de normas jurídicas em situações excepcionais, como em julgado no 

qual reconheceu a validade de desmembramento de município, mesmo em face da ausência de lei complementar 

federal que regulasse o assunto, como exigido pelo artigo 18, § 4°, da Constituição de 1988. Na ocasião, a corte 

afirmou: “O estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é a 

exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá lugar à exceção – apenas desse modo ela 

se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção”. E complementou: “Ao Supremo Tribunal 

Federal incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Não se afasta do ordenamento, ao fazê-

lo, eis que aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção” (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.689/PA. Requerente: Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro. Requeridos: Assembleia Legislativa do Estado do Pará e Governador do Estado do Pará. 

Relator: Min. Eros Grau. Brasília, 10 mai. 2007. Diário da Justiça Eletrônico, 28 jun. 2007). 
84 Riccardo Guastini afirma que o vocábulo norma é geralmente usado em dois sentidos. Utiliza-se para designar 
o texto normativo (também chamado enunciado ou disposição normativa), bem como para indicar o conteúdo de 

significado do texto, enunciado ou disposição normativos. Ele ressalta que, em razão da ausência de 

correspondência biunívoca entre disposição normativa e norma, faz-se necessário distinguir ambas as noções. A 

disposição normativa é o texto, o enunciado linguístico. A norma é o resultado da compreensão do sentido do 

texto, o significado do enunciado (GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo: estudios de teoría y metateoría del 

derecho. Trad. Jordi Ferrer i Beltrán. Barcelona: Gedisa, 1999. p. 100-104).    
85  ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios; da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. rev. ampl. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 41-42. 
86 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. atual. ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 47. 



normas constitucionais que preveem tais direitos, geralmente configurando verdadeiras 

emanações da dignidade da pessoa humana.
87

 

A partir da distinção entre regras e princípios, os catálogos de direitos fundamentais 

podem ser considerados de três formas distintas. De acordo com o chamado modelo puro de 

regras, todos os direitos fundamentais são tutelados por meio de normas que apresentam a 

natureza de regras, aplicáveis de modo absoluto e incondicional, sem recurso a ponderação. 

De acordo com o chamado modelo puro de princípios, todos os direitos fundamentais são 

tutelados por normas que apresentam a natureza de princípios, aplicáveis por ponderação, em 

detrimento da vinculação e da normatividade do texto constitucional. De acordo com o 

chamado modelo de regras e princípios ou modelo da teoria dos princípios, os direitos 

fundamentais são tutelados por normas que apresentam natureza de regras e por normas que 

apresentam natureza de princípios, conciliando-se a taxatividade das regras e a flexibilidade 

dos princípios.
88

 

A Constituição brasileira de 1988 prevê um conjunto de direitos fundamentais 

tutelados tanto por regras como por princípios.
89

 Conforme Jane Reis Gonçalves Pereira, o 

modelo de regras e princípios ou o modelo da teoria dos princípios é o mais adequado para 

orientar a interpretação do sistema de direitos fundamentais da Constituição de 1988. A esse 

respeito, a autora afirma: “Em nosso ordenamento, observa-se que a positivação dos direitos 

seguiu um modelo híbrido que compreende princípios e regras, porquanto os dispositivos de 

direito fundamental ostentam densidades variadas”.
90

 

No entanto, sejam tutelados por meio de regras, sejam tutelados por meio de 

                                                             
87 A propósito, Jorge Miranda aduz: “A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de concordância 

prática aos direitos fundamentais. E ela repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que faz 

da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado” (MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. 

ed. Coimbra: Coimbra, 2008. v. IV. p. 197). A dignidade da pessoa humana responderia, assim, pela 

fundamentalidade material dos direitos fundamentais. Alguns direitos fundamentais, contudo, não apresentam 

relação direta com a dignidade da pessoa humana, o que tem ensejado questionamentos a essa ideia. Não se pode 
olvidar, entretanto, que, apesar de se poder cogitar em exceções, “em cada direito fundamental se faz presente 

um conteúdo ou, pelo menos, alguma projeção da dignidade da pessoa humana” (SARLET, Ingo Wolfgang. 

Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. rev. atual. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 86).  
88 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 135-143. 
89 A relativização da distinção entre regras e princípios, de acordo com a tese da correspondência ou 

conformidade exposta acima, torna pouco relevante a identificação do sistema de direitos fundamentais de uma 
constituição como um modelo puro de regras, um modelo puro de princípios ou um modelo de regras e 

princípios. 
90 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao 

estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. p. 126. 



princípios, tem-se como ideia assente que os direitos fundamentais não são absolutos.
91

 

Virgílio Afonso da Silva ressalta que “todos os direitos fundamentais são restringíveis e todos 

os direitos fundamentais são regulamentáveis”.
92

 Os direitos fundamentais podem ser 

relativizados em atenção a outros direitos fundamentais ou a bens, interesses ou valores 

coletivos ou comunitários constitucionalmente protegidos.
93

 

Exatamente a relatividade dos direitos fundamentais faz com que as normas que os 

tutelem possam ser superadas. O caráter não absoluto dos direitos fundamentais evidencia, em 

especial, que as normas que os protegem são suscetíveis de exceções implícitas. Diante de um 

caso concreto, em face da argumentação desenvolvida, uma norma que tutela determinado 

direito fundamental pode ser afastada em razão da necessidade de aplicação de uma norma 

que protege outro direito fundamental ou de uma norma constitucional que consagra um bem, 

                                                             
91 Alguns direitos têm sido considerados absolutos, como afirma Norberto Bobbio: “O direito a não ser 

escravizado implica a eliminação do direito de possuir escravos, assim como o direito de não ser torturado 

implica a eliminação do direito de torturar. Esses dois direitos podem ser considerados absolutos, já que a ação 
que é considerada ilícita em consequência de sua instituição e proteção é universalmente condenada” (BOBBIO, 

Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 61). Todavia, quanto à tortura, principalmente em 

face de atentados terroristas, surgiram discussões teóricas e práticas sobre sua admissibilidade ou não em certas 

hipóteses (PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma 

contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. p. 132, 276-278). Com relação ao trabalho forçado, algumas normas internacionais 

admitem a imposição de serviços a indivíduos, particularmente em relações especiais de sujeição, como nos 

casos dos condenados criminalmente e das pessoas que prestam serviço militar (artigo 8º do Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos; artigo 4º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem; artigo 6º da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos; artigo 2º da Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho). O 

próprio direito à vida, considerado por muitos como o direito fundamental mais importante, é relativizado em 

certas situações, como ressalta Walter Nunes da Silva Júnior: “Observe-se que, conquanto a Constituição torne 
defesa a pena de morte, em prestígio à autodefesa do Estado e do cidadão, tem como lícita a reação que pode 

consistir em levar à morte uma pessoa que esteja praticando um delito, o que torna válida a conclusão de que 

nem mesmo o direito à vida, por mais fundamental que seja, tem-se como absoluto” (SILVA JÚNIOR, Walter 

Nunes. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 292-293). 
92 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 246. 
93 Sobre a relatividade dos direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal já proclamou: “Não há, no sistema 

constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de 

relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda 

que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas 

individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto 

constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o 

substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um 

lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das 

liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 

desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de 

Segurança n° 23.452/RJ. Impetrante: Luiz Carlos Barreti Junior. Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar 

de Inquérito. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 16 set. 1999. Diário da Justiça da União, 12 mai. 2000, p. 

20). 



interesse ou valor diverso, de caráter coletivo ou comunitário.
94

 

As normas de direitos fundamentais, por configurarem espécies de normas 

constitucionais, sujeitam-se às mesmas particularidades hermenêuticas das normas 

constitucionais em geral. Por isso, tais preceitos não são propriamente interpretados ou 

aplicados, mas concretizados criativamente, de acordo com os métodos e princípios já 

referidos na seção 2.2.1.
95

 A norma de direito fundamental surge propriamente, a partir do 

correspondente texto normativo, diante do caso ou problema, por meio de atribuição de 

sentido complementar por parte do concretizador. A esse respeito, Paulo Bonavides ressalta: 

“Os direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam; concretizam-se”.
96

 

Na concretização de normas de direitos fundamentais, é possível que os padrões 

normativos em questão sejam afastados, mediante o reconhecimento de exceções não 

enumeradas. Mesmo as normas de direitos fundamentais individuais podem ser superadas, 

seja com base em normas que tutelam outros direitos fundamentais, individuais, sociais ou 

difusos, seja com fundamento em normas constitucionais que protegem bens, interesses ou 

valores diversos, de caráter coletivo ou comunitário.
97

 Isso é uma decorrência natural da 

                                                             
94 Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podem ser colhidos vários casos em que uma norma de 

direito fundamental foi excepcionada, tendo sido alvo de superação. Em diversas situações, tem-se superado a 

norma do artigo 5°, inciso X, da Constituição, a qual tutela a privacidade, para decretar o afastamento do segredo 

de dados pessoais: “O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não 

é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na 

forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 655.298/SP. 

Agravante: Ubirajara dos Santos Macieira. Agravado: União. Relator: Min. Eros Grau. Brasília, 04 set. 2007. 

Diário da Justiça Eletrônico, 27 set. 2007). Todavia, existem hipóteses em que se rejeitou a possibilidade de 

relativizar determinado direito fundamental e consequentemente de excepcionar a norma respectiva, como 

ocorreu em relação à vedação das provas ilícitas, prevista no artigo 5°, inciso LVI, da Constituição de 1988: “Da 
explícita proscrição da prova ilícita, sem distinção quanto ao crime objeto do processo (CF, art. 5°, LVI), resulta 

a prevalência da garantia nela estabelecida sobre o interesse na busca, a qualquer custo, da verdade real no 

processo: consequente impertinência de apelar-se ao princípio da proporcionalidade - à luz de teorias 

estrangeiras inadequadas à ordem constitucional brasileira - para sobrepor, à vedação constitucional da admissão 

da prova ilícita, considerações sobre a gravidade da infração penal objeto da investigação ou da imputação” 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 80.949/RJ. Paciente: Francisco 

Agathos Trivelas. Impetrantes: Fernando Augusto Fernandes e outro. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. 

Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 30 out. 2001. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 180, p. 1001). 
95 Quando a doutrina se refere à interpretação de direitos fundamentais, geralmente faz menção às várias 

concepções sobre tais direitos, aludindo à teorias liberal, institucional, axiológica, democrático-funcional e social 

(BÖCKENFORDE, Ernst-Wolfgang. Teoria e interpretazione dei diritti fondamentali. In: BÖCKENFORDE, 

Ernst-Wolfgang. Stato, constituzione, democrazia: studi di teoria dela constituzione e di diritto constituzionale. 

Trad. Omar Brino e Massimiliano Tomba. Milano: Giufrè, 2006. p. 145-188). Adota-se, no caso, perspectiva 

diversa, considerando-se a concretização das normas de direitos fundamentais de acordo as especificidades da 

hermenêutica constitucional.  
96 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 607. 
97

 John Rawls compreende que direitos individuais não podem ser excepcionados com base em interesses 

coletivos ou comunitários, ressaltando que as liberdades fundamentais “têm um peso absoluto com respeito às 

razões do bem público e dos valores perfeccionistas” (RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. Dinah de 

Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 2000. p. 348-349). Essa tese, contudo, dificilmente se compatibiliza com um 



indivisibilidade e interdependência dos direitos fundamentais, bem como do princípio da 

unidade da constituição.  

A admissão da possibilidade de superação das normas de direitos fundamentais, 

contudo, não pode conduzir a um enfraquecimento da tutela desses direitos. Uma norma de 

direito fundamental somente pode ser excepcionada mediante argumentação racional que 

justifique do modo mais objetivo possível a solução adotada.
98

 

A atividade de concretização das normas de direitos fundamentais requer o domínio 

de determinados conceitos. Por isso, mostra-se importante abordar alguns aspectos da teoria 

dos direitos fundamentais.  

2.3 ASPECTOS RELEVANTES DE TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A teoria dos direitos fundamentais, atualmente, apresenta considerável amplitude e 

complexidade. No caso, revela-se necessário e suficiente definir, caracterizar e diferenciar 

apenas alguns dos seus conceitos mais importantes: as dimensões subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentais; o âmbito de proteção e o suporte fático dos direitos fundamentais; a 

concorrência e a colisão de direitos fundamentais; os limites e as restrições aos direitos 

fundamentais; as restrições a restrições aos direitos fundamentais; os deveres fundamentais. 

2.3.1 Dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais apresentam uma dupla dimensão: subjetiva e objetiva. Em 

sua dimensão subjetiva, os direitos fundamentais conferem aos respectivos titulares direitos 

subjetivos a abstenções ou prestações estatais, liberdades e competências, entendidas estas 

como as possibilidades de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Em sua dimensão 

objetiva, os direitos fundamentais são considerados como os princípios básicos da ordem 

                                                                                                                                                                                              
Estado democrático de direito. Afigura-se mais acertado sustentar uma prioridade prima facie dos direitos 

individuais, que podem ceder em prol de interesses públicos, coletivos ou comunitários, desde que a medida seja 

racionalmente justificada. 
98 A superação de normas de direitos fundamentais ocorre nos casos difíceis, que, de acordo com Luís Roberto 

Barroso, são aqueles que comportam mais de uma solução possível e razoável, havendo uma maior exigência de 

fundamentação: “Para assegurar a legitimidade e a racionalidade de sua interpretação nessas situações, o 

intérprete deverá, em meio a outras considerações: (i) reconduzi-las sempre ao sistema jurídico, a uma norma 

constitucional ou legal que lhe sirva de fundamento - a legitimidade de uma decisão judicial decorre de sua 

vinculação a uma deliberação majoritária, seja do constituinte ou do legislador; (ii) utilizar-se de um fundamento 

jurídico que possa ser generalizado aos casos equiparáveis, que tenha pretensão de universalidade: decisões 

judiciais não devem ser casuísticas; (iii) levar em conta as consequências práticas que sua decisão produzirá no 

mundo dos fatos”. (BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo 

tardio do direito constitucional no Brasil). In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel. A 

Constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2007. p. 216). 



constitucional, que consubstanciam a consagração normativa dos valores primordiais da 

sociedade politicamente organizada.99  

As normas de direitos fundamentais ostentam um duplo caráter, deontológico e 

axiológico.
100

 A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais se refere diretamente ao caráter 

deontológico das normas que os protegem. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais se 

relaciona imediatamente ao caráter axiológico das normas que os tutelam.  

A distinção entre as dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais restou 

formulada inicialmente pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, em 1958, no famoso 

caso Lüth. A situação em julgamento se referia ao boicote, conclamado pelo cidadão Erich 

Lüth, crítico de cinema e diretor do Clube de Imprensa de Hamburgo, a um filme lançado na 

época por Veit Harlan, antiga celebridade do cinema nazista, responsável pelo incitamento à 

violência contra o povo judeu. O Tribunal Estadual de Hamburgo, com base no Código Civil 

alemão, julgara procedente ação proposta pelo cineasta e por seus parceiros comerciais em 

face do crítico para coibir o boicote. A corte constitucional, no entanto, cassou tal ato 

decisório ao argumento de que os direitos fundamentais, no caso o direito fundamental à 

liberdade de expressão, tinha eficácia também entre particulares. Tal conclusão se baseou na 

consideração de que os direitos fundamentais não são apenas direitos subjetivos do indivíduo 

contra o Estado, como tradicionalmente sempre se concebeu, constituindo-se também em 

                                                             
99 Tratando da diferença entre a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, José Carlos 

Vieira de Andrade esclarece: “Já tem sentido fazer a distinção para mostrar que os preceitos relativos aos direitos 

fundamentais não podem ser pensados apenas do ponto de vista dos indivíduos, enquanto posições jurídicas de 

que estes são titulares perante o Estado, designadamente para dele se defenderem, antes valem juridicamente 

também do ponto de vista da comunidade, como valores ou fins que esta se propõe prosseguir, em grande 

medida através da acção estadual” (ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 109). A dupla dimensão, subjetiva e objetiva, dos 

direitos fundamentais, também tem sido designada como “dupla perspectiva” (SARLET, Ingo Wolfgang. A 

eficácia dos direitos fundamentais:uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. 

ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 141), “caráter duplo” (QUEIROZ, Cristina. 

Direitos fundamentais: teoria geral. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 114), “dupla face” (DÍEZ-PICAZO, Luis 

María. Sistema de derechos fundamentales. 3. ed. Madrid: Civitas, 2008. p. 63), “dupla natureza” ou “dupla 

função” (VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de direitos fundamentais; repensando a distinção entre 

regras, princípios e valores. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 167). 
100 Sobre o assunto, André Rufino do Vale aduz: “Pode-se dizer então que as normas de direitos fundamentais 

possuem uma dupla face: por um lado, determinam o que é devido (elemento normativo, diretivo, imperativo, 

isto é, deontológico); por outro, contêm um juízo de valor ou critério de valor (de justificação ou de crítica) sobre 

o que é devido (elemento valorativo ou axiológico)” (VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de direitos 

fundamentais; repensando a distinção entre regras, princípios e valores. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 160). Os 

direitos fundamentais podem ser tutelados por regras ou por princípios, de acordo com o modelo de regras e 

princípios ou o modelo da teoria dos princípios, já exposto na seção 2.2.2. Nas regras, consideradas como 

hipóteses de fato valorado, o caráter axiológico é implícito; nos princípios, tidos como a enunciação prescritiva 

de um valor, o caráter axiológico é explícito. 



expressões de valores objetivos.
101

 

A dimensão objetiva, em síntese, importa em uma obrigação de permanente 

realização, concretização e promoção dos direitos fundamentais. A partir dessa ideia, a 

doutrina e a jurisprudência identificaram diversos corolários da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais. Geralmente, a despeito de algumas divergências, afirma-se que os direitos 

fundamentais, em sua dimensão objetiva, configuram a base para o seguinte: a eficácia 

irradiante dos direitos fundamentais; a eficácia horizontal dos direitos fundamentais; a 

imposição ao Estado de um dever de proteção a direitos fundamentais; a imposição ao Estado 

de um dever de organização e procedimento; as garantias institucionais; o controle de 

constitucionalidade com base em normas de direitos fundamentais. 

A eficácia irradiante dos direitos fundamentais representa a ideia de que eles 

informam e influenciam todo o ordenamento jurídico. Os efeitos dos direitos fundamentais 

estendem-se ao direito público e ao direito privado. Conforme Luis María Díez-Picazo, a 

dimensão objetiva “conduz ao que se tem chamado de ‘força expansiva dos direitos 

fundamentais’, já que estes tendem a impregnar a aplicação de toda a legislação e, em 

definitivo, o funcionamento do ordenamento jurídico por inteiro”.
102

 A eficácia irradiante dos 

direitos fundamentais consiste em um dos instrumentos mais relevantes do fenômeno da 

constitucionalização do direito. 

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa que eles vinculam não 

somente o Estado, mas também os particulares. Os direitos fundamentais, além de serem 

oponíveis ao poder público, produzem efeitos nas relações privadas. Existe, contudo, 

controvérsia acerca do caráter direto e imediato ou indireto e mediato da eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais. Uma corrente entende que os direitos fundamentais produzem 

                                                             
101 Na ocasião, o Tribunal Constitucional Federal alemão afirmou: “Sem dúvida, os direitos fundamentais 

existem, em primeira linha, para assegurar a esfera de liberdade privada de cada um contra intervenções do poder 

público; eles são direitos de resistência do cidadão contra o Estado”. Em seguida, ressaltou: “Da mesma forma é 

correto, entretanto, que a Grundgesetz, que não pretende ser um ordenamento neutro do ponto de vista 

axiológico (...), estabeleceu também, em seu capítulo dos direitos fundamentais, um ordenamento axiológico 

objetivo e que, justamente em função deste, ocorre um aumento da força jurídica dos direitos fundamentais (...). 

Esse sistema de valores, que tem como ponto central a personalidade humana e sua dignidade, que se desenvolve 

livremente dentro da comunidade social, precisa valer enquanto decisão constitucional fundamental para todas as 

áreas do direito; Legislativo, Administração Pública e Judiciário recebem dele diretrizes e impulsos. Desta 

forma, ele influencia obviamente o direito civil” (MARTINS, Leonardo (Introdução e organização, coletânea 

original de Jürgen Schwabe). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. 

Montevideo: Konrad-Adenauer, 2005. p. 387-388). 
102 No original: “Ello conduce a lo que se há llamado la ‘fuerza expansiva de los derechos fundamentales’, ya 

que éstos tienden a impregnar la aplicación de toda la legislación y, en definitivo, el funcionamento del entero 

ordenamento jurídico” (DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de derechos fundamentales. 3. ed. Madrid: Civitas, 

2008. p. 63). 



efeitos nas relações privadas, direta e imediatamente, sem necessidade de interposição do 

legislador. Outra considera que os direitos fundamentais somente produzem efeitos nas 

relações privadas de modo direto e mediato, através da interpretação de disposições 

legislativas, notadamente de cláusulas gerais.
103

 Uma terceira tese defende um modelo 

diferenciado, em que haveria tanto efeitos indiretos ou mediatos de direitos fundamentais nas 

relações privadas, os quais incidiram quando já existisse legislação satisfatória para regular o 

assunto entre particulares, como efeitos diretos ou imediatos, que teriam lugar nas situações 

em que não houvesse mediação legislativa ou em que a legislação existente fosse 

insuficiente.
104

 

O dever de proteção impõe que o Estado resguarde os bens, interesses e valores, 

assim como os titulares de direitos fundamentais, especialmente contra ameaças e agressões 

de terceiros. Ele atribui ao Estado uma obrigação de tutela que o obriga a prevenir e reprimir 

violações a direitos fundamentais. Pode-se falar, assim, em contrapartida, em direitos 

fundamentais a proteção, que consistem nos direitos dos cidadãos de serem protegidos pelo 

poder público. De acordo com Gabriel Doménech Pascual, “os direitos fundamentais a 

proteção vinculam quaisquer poderes públicos. Dito de outra maneira, tanto o legislador, 

como a administração e os órgãos jurisdicionais devem proteger ativamente os bens 

fundamentais”.
105

  

                                                             
103 A teoria da eficácia indireta ou mediata foi desenvolvida originariamente pelo alemão Dürig e adotada pela 
maioria dos juristas tedescos, bem como pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. A teoria da eficácia direta 

ou imediata foi defendida inicialmente na Alemanha por Nipperdey, tendo-se tornado dominante na Itália, na 

Espanha, em Portugal e no Brasil (SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 197-216). O Supremo Tribunal Federal, ao considerar inconstitucional a 

exclusão de sócio de sociedade de compositores sem observância dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, já se pronunciou no sentido dos efeitos diretos e imediatos dos direitos fundamentais nas relações 

privadas: “As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o 

Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os 

direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, 

estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados.” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n° 201.819/RJ. Recorrente: União Brasileira de 
Compositores. Recorrido: Arthur Rodrigues Villarinho. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, 11 out. 2005. 

Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 209, p. 821). 
104 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 145-170. 
105 No original: “Ello significa que los derechos fundamentales a protección vinculan a cualesquiera poderes 

públicos. Dicho de otra manera, tanto el legislador, como la Administración y los órganos jurisdiccionales deben 

proteger activamente los bienes fundamentales” (PASCUAL, Gabriel Doménech. Derechos fundamentales y 

riesgos tecnológicos: el derecho del ciudadano a ser protegido por los poderes públicos. Madrid: centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. p. 129). 



O dever de organização e procedimento preordena-se à formação das condições 

necessárias à efetivação dos direitos fundamentais.
106

 Ele impõe ao Estado a criação das 

estruturas organizacionais e das normas procedimentais indispensáveis à realização dos 

direitos fundamentais.
107

 Consoante Konrad Hesse, “para que a situação jurídica regulada 

como direito fundamental se torne real e efetiva no seio da sociedade, faz-se necessário 

estabelecer por todos os meios não somente normas materiais minuciosas, mas também pôr de 

pé formas de organização e normas de procedimento”.
108

 

As garantias institucionais são conjuntos normativos que regulam determinado setor 

da realidade em torno de um direito fundamental. As garantias institucionais abrangem as 

garantias institucionais propriamente ditas, que protegem instituições públicas, como o 

tribunal do júri e a autonomia universitária, e as garantias do instituto, que tutelam institutos 

de direito privado, como a propriedade e a família. Paulo Bonavides fornece um conceito que 

envolve ambas as noções, afirmando que a garantia institucional é “a proteção que a 

Constituição confere a algumas instituições, cuja importância reconhece fundamental para a 

sociedade, bem como a certos direitos fundamentais providos de um componente institucional 

que os caracteriza”.
109

  

O controle de constitucionalidade com base em normas de direitos fundamentais é 

uma decorrência do caráter vinculante dos enunciados normativos que preveem os direitos em 

questão. As normas de direitos fundamentais, como toda norma constitucional, podem servir 

de parâmetro para o controle da validade de atos estatais, especialmente de normas 

infraconstitucionais. O controle de constitucionalidade de leis com fundamento em normas 

                                                             
106 A dimensão procedimental dos direitos assumiu tanta relevância que se chegou a defender que o sistema de 

direitos fundamentais é composto, além de regras e princípios, por procedimentos. A propósito, Cristina Queiroz 

afirma: “Os princípios tal como as regras não se aplicam por si próprios. Representam o lado passivo do sistema. 

Sob este ponto de vista, para além desse estrato de regras e princípios, o sistema deve compreender ainda os 

procedimentos de aplicação. Numa palavra, um modelo tripartido de regras, princípios e procedimentos” 

(QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais: teoria geral. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 171). 
107 Alexy sustenta que a organização e o procedimento relativos a direitos fundamentais abrangem: competências 

de direitos privado, organizações em sentido estrito, procedimentos em sentido estrito e participação na 

formação da vontade estatal (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008. p. 483-499). O Supremo Tribunal Federal, ao conferir eficácia ao direito 

fundamental de greve dos servidores públicos, diante da falta de lei regulamentadora, teve de disciplinar diversas 

“questões de organização e procedimento” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Injunção 

n° 708/DF. Impetrante: Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa. Impetrado: 

Congresso Nacional. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, 25 out. 2007. Revista Trimestral de Jurisprudência, 

v. 207, p. 471). 
108 HESSE, Konrad. Significado dos direitos fundamentais. In: HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito 

constitucional. Trad. Carlos dos Santos Almeida. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 52. 
109 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 537. 



consagradoras de direitos fundamentais evidencia a permanente tensão que existe entre 

direitos fundamentais e democracia.
110

 

A consideração da dimensão objetiva implica um reforço de efetividade para os 

direitos fundamentais.
111

 O conteúdo jurídico dos direitos fundamentais passa a ser visto em 

toda sua diversidade e complexidade. Sustenta-se a existência de uma verdadeira 

multifuncionalidade dos direitos fundamentais.
112

 No entanto, por outro lado, a dimensão 

objetiva tem sido tomada como fundamento para restrições a direitos fundamentais, inclusive 

para estabelecer ingerências na situação jurídico-subjetiva de indivíduos em favor deles 

próprios.
113

 Não há, pois, simples justaposição da dimensão objetiva à dimensão subjetiva dos 

direitos fundamentais. Existe entre ambas uma relação de complementação e limitação 

recíprocas. 

2.3.2 Âmbito de proteção e suporte fático de direitos fundamentais 

Cada direito fundamental tem um âmbito de proteção. Trata-se dos atos, fatos, 

estados ou posições tutelados pela disposição normativa que prevê o direito fundamental.
114

 O 

âmbito de proteção é o domínio da vida ou a parcela da realidade a que se refere o direito 

                                                             
110 A propósito, Alexy afirma que os direitos fundamentais são “profundamente democráticos”, por assegurarem 

a existência e o desenvolvimento das pessoas através dos direitos de liberdade e igualdade, bem como por 
garantirem as condições de funcionamento do processo democrático mediante os direitos de sufrágio, de reunião 

e de associação e das liberdades de opinião, de imprensa e outras liberdades políticas. Por outro lado, ressalta 

que os direitos fundamentais, ao mesmo tempo, são “profundamente antidemocráticos”, exatamente porque, 

mediante o controle de constitucionalidade das leis, desconfiam do processo democrático e privam de poder a 

maioria parlamentar legitimada (ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales en el Estado constitucional 

democrático. In: CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trota, 2003. p. 38).   
111 José Carlos Vieira de Andrade, nesse sentido, alude à dimensão objetiva dos direitos fundamentais como uma 

“‘mais-valia’ jurídica” (ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição 

portuguesa de 1976. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 134). 
112 Isso leva à superação da concepção clássica de Georg Jellinek, segundo a qual as posições jurídicas 

fundamentais dos indivíduos em face do Estado poderiam ser assim classificadas: status subjectionis ou status 

passivo, em que o indivíduo encontra-se em posição de subordinação, apresentando deveres para com o Estado; 

status negativo, em que o indivíduo tem um espaço de liberdade protegido em relação a ingerências do Estado; 

status civitatis ou status positivo, em que o indivíduo tem o direito de exigir que o Estado atue positivamente, 

realizando uma prestação em seu favor; e status ativo, em que o indivíduo detém competência para influir sobre 

a formação da vontade do Estado. Do mesmo modo, revela-se insuficiente a classificação dos direitos 

fundamentais que, em correspondência à teoria de Jellinek, divide-os, de acordo com sua função, em: direitos de 

defesa, que se referem a uma resistência à intervenção estatal, gerando uma obrigação negativa do Estado; 

direitos a uma prestação, material ou jurídica, que geram uma obrigação positiva do Estado; direitos de 
participação, que se referem à possibilidade de os indivíduos influírem na formação da vontade estatal 

(BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de teoria geral dos direitos fundamentais.  In: MENDES, Gilmar 

Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e 

direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 139-152). De fato, um único direito fundamental pode 

apresentar todas essas posições e funções. 
113 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 

restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 131. 
114 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 72. 



fundamental.
115

 Cuida-se do conteúdo jurídico ou objeto do direito fundamental, composto 

pelos bens, interesses e valores por ele protegidos.  

Existe uma teoria ampla e uma teoria restrita do âmbito de proteção. Para a teoria 

ampla, todo ato, fato, estado ou posição que faça parte do campo temático de determinado 

direito fundamental integra seu âmbito de proteção. O âmbito de proteção em sentido amplo 

abrange tudo aquilo que prima facie é permitido ou imposto pelo direito fundamental. Para a 

teoria restrita, algumas condutas sabidamente proibidas são de antemão excluídas do âmbito 

de proteção dos direitos fundamentais. A identificação das condutas não integrantes do âmbito 

de proteção em sentido estrito ocorreria por meio da interpretação dos dispositivos que 

preveem o direito fundamental.
116

 

O conceito de âmbito de proteção relaciona-se com o de suporte fático. O suporte 

fático é o conjunto das condições necessárias e suficientes para a produção das consequências 

jurídicas de uma norma de direito fundamental. De acordo com Alexy, o suporte fático dos 

direitos fundamentais é “composto por dois elementos: o bem protegido e a intervenção”.
117

 O 

suporte fático é formado pelo âmbito de proteção, que consiste nos bens, interesses e valores 

tutelados pela norma de direito fundamental, e pela intervenção, que representa qualquer 

forma de afetação, geralmente estatal, do direito fundamental. Tanto aquilo que é protegido 

(âmbito de proteção, bens, interesses e valores tutelados) como aquilo contra o qual se protege 

(intervenção) fazem parte do suporte fático dos direitos fundamentais. O suporte fático de um 

direito fundamental somente se configura se o Estado intervier na esfera juridicamente 

protegida de um indivíduo. Ocorrendo isso, surgirá uma pretensão de tutela em favor do 

titular do direito fundamental.
118

  

                                                             
115 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais; direito estadual II. Trad. António Franco e 

António Francisco de Sousa. Lisboa: Universidade Lusíada, 2008. p. 62. 
116 A esse respeito, José Carlos Vieira de Andrade aduz: “Os limites materiais, que definem o âmbito ou a esfera 

normativa de cada um dos direitos fundamentais, decorrem da interpretação dos preceitos constitucionais que os 

preveem, sendo que estes, em regra, utilizam para o efeito conceitos indeterminados ou mesmo cláusulas gerais” 

(ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 4. ed. 

Coimbra: Almedina, 2009. p. 274). 
117 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 305.  
118 Virgílio Afonso da Silva acrescenta ao conceito de suporte fático, formado pelo âmbito de proteção e pela 

intervenção, a ausência de fundamentação constitucional: “O problema reside, em primeiro lugar, na definição 

do suporte fático como junção apenas do âmbito de proteção e da intervenção estatal (APx e IEx). Ora, se 

suporte fático são os elementos que, quando preenchidos, dão ensejo à realização do preceito da norma de 

direito fundamental, é facilmente perceptível que não basta a ocorrência desses dois elementos para que a 

consequência jurídica de um direito de liberdade seja acionada. É ainda necessário que não haja fundamentação 

constitucional (não-FC) para a intervenção. Se houver fundamentação constitucional para a intervenção estar-se-

á diante não de uma violação, mas de uma restrição constitucional ao direito fundamental, o que impede a 

ativação da consequência jurídica (declaração de inconstitucionalidade e retorno ao status quo ante).  Por isso, 



A admissão da teoria ampla do âmbito de proteção leva à aceitação de um suporte 

fático amplo. A admissão da teoria restrita do âmbito de proteção leva à aceitação de um 

suporte fático restrito. Ademais, a amplitude ou restrição do suporte fático de direitos 

fundamentais também sofre influência da conceituação ampla ou restrita de intervenção. O 

conceito amplo de intervenção considera como tal qualquer conduta estatal que afete o direito 

fundamental. O conceito restrito de intervenção diferencia a intervenção da regulamentação 

ou configuração, a qual não constituiria uma afetação ao direito fundamental, mas seria uma 

simples conformação ou disciplina de seu exercício. 

A primazia da tutela dos direitos fundamentais, no Estado democrático de direito, 

conduz à adoção de uma teoria ampla do âmbito de proteção. A ideia de âmbito de proteção 

em sentido amplo leva a que dificilmente se conceba uma regulamentação ou configuração de 

direitos fundamentais que não constitua uma ingerência nos bens, interesses ou valores por ele 

tutelados, o que resulta na consagração de um conceito amplo de intervenção.
119

 Desse modo, 

chega-se à necessidade de reconhecimento de um suporte fático amplo dos direitos 

fundamentais. 

2.3.3 Concorrência e colisão de direitos fundamentais 

A concorrência de direitos fundamentais verifica-se quando a conduta de um titular 

se enquadra no âmbito de proteção de mais de um direito fundamental ao mesmo tempo.
120

 O 

                                                                                                                                                                                              
parece-me mais correto definir o suporte fático não apenas como (APx e IEx), mas incluir nesse conceito a 

ausência de fundamentação constitucional” (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo 

essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 74-75). 
119 Tratando da aproximação entre os conceitos de configuração e restrição de direitos fundamentais em uma 

teoria do suporte fático amplo, Martin Borowski aduz: “Desse modo se pressupõe um conceito de configuração 

que não se utiliza como conceito oposto ao de restrição. É possível chegar a uma divergência entre restrição e 

configuração quando uma configuração é neutra em relação a todos os direitos fundamentais. Nesse caso se 

apresentaria uma configuração, mas não uma restrição do princípio de direito fundamental. Contudo, dado que o 

pressuposto de uma proteção plena dos direitos fundamentais – no sentido de uma teoria ampla do suporte fático 

e não de uma restrita – é preferível, é quase inconcebível que existam configurações não restritivas”. No original: 
“De este modo se presupone um concepto de configuración que no se utiliza como concepto opuesto al de la 

restricción. Es posible llegar a una divergencia entre restricción y configuración cuando una configuración es 

neutral em relación com todos los derechos fundamentales. En este caso se presentaría  una configuración, mas 

no una restricción del princípio de derecho fundamental. Con todo, dado que el supuesto de una protección plena 

de los derechos fundamentales – en el sentido de uma teoría amplia del supuesto de hecho y no de una estricta – 

es preferible, es casi inconcebible que existan configuraciones no restrictivas (BOROWSKI, Martin. La 

estrutura de los derechos fundamentales. Trad. Carlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2003. p. 96-97). 
120 Jorge Reis Novais chega a dividir a concorrência ou concurso de direitos fundamentais em dois fenômenos 

distintos, o cruzamento e a acumulação: “Nuns casos, chamados de cruzamento de direitos fundamentais, cada 

um daqueles direitos fundamentais recobre completamente a situação de facto; noutros, de acumulação de 

direitos fundamentais, a mesma pessoa titula, com base na mesma situação da vida, vários direitos fundamentais 

que protegem simultaneamente aspectos parcelares dessa situação” (NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos 



fenômeno adquire relevância quando os direitos em concurso sujeitam-se a diferentes regimes 

jurídicos de limites ou restrições, caso em que se faz necessário identificar o direito 

prevalecente.  

Há dois tipos de concorrência, a aparente e a ideal. A concorrência aparente se 

configura nas situações em que um dos direitos fundamentais prevalece em face da sua 

especificidade em relação aos demais. A especialidade em questão pode ser lógica, quando o 

âmbito de proteção do direito fundamental específico contém todos os elementos do genérico 

e pelo menos mais um, ou normativa, quando os elementos dos âmbitos de proteção dos 

direitos fundamentais em concurso coincidem apenas em parte, havendo elementos distintos 

nos âmbitos de proteção de ambos os direitos, caso em que prevalece o direito fundamental 

que tem maior proximidade material com a situação. Existe concorrência ideal quando os 

direitos fundamentais concorrentes, por ausência de especificidade entre si, aplicam-se de 

modo conjunto.
121

 

A colisão de direitos fundamentais ocorre quando o exercício de um direito 

fundamental conflita com o exercício de outro direito fundamental, idêntico ou distinto, ou 

quando o exercício de um direito fundamental se choca com a necessidade de preservação de 

bens, interesses ou valores coletivos ou comunitários protegidos constitucionalmente. Na 

primeira hipótese, tem-se uma colisão de direitos fundamentais em sentido estrito; na 

segunda, uma colisão de direitos fundamentais em sentido amplo.
122

 

Geralmente, a colisão entre direitos fundamentais idênticos ou distintos contrapõe 

um indivíduo a outro, titulares das situações jurídicas antagônicas. Por isso, as colisões de 

direitos fundamentais em sentido estrito podem ser qualificadas como horizontais. 

                                                                                                                                                                                              
direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela constituição. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 379-

380). 
121 Sobre a concorrência de direitos fundamentais, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins esclarecem: “O jurista 

alemão Klaus Stern distinguiu entre concorrências ‘aparentes’ e concorrências ‘ideais’. Somente as últimas dão 

ensejo à duplicidade ou multiplicidade de parâmetros de julgamento. No caso da concorrência aparente, pelo 

contrário, a aplicabilidade de um parâmetro afasta os demais, aplicando-se a regra de prevalência da norma 

específica em face da geral (lex specialis derrogat legi generali)” (DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. 

Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 156). 
122 Ao tratar das colisões de direitos fundamentais, Jane Gonçalves Reis Pereira explica: “Há duas formas de 

entender as colisões. Numa concepção estrita, o problema das colisões abrange apenas os conflitos que envolvam 

direitos fundamentais. Já numa acepção ampla, são consideradas colisões aquelas situações em que os direitos 

fundamentais chocam-se com interesses e bens comunitários protegidos constitucionalmente” (PEREIRA, Jane 

Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo das restrições 

aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 229). José 

Joaquim Gomes Canotilho designa a colisão de direitos fundamentais em sentido estrito como “colisão autêntica 

de direitos” e a colisão de direitos fundamentais em sentido amplo como “colisão de direitos em sentido 

impróprio” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 1270). 



Normalmente, a colisão entre direitos fundamentais e bens, interesses ou valores coletivos ou 

comunitários protegidos constitucionalmente contrapõe um indivíduo ao Estado. Por essa 

razão, as colisões de direitos fundamentais em sentido amplo podem ser caracterizadas como 

verticais.
123

 

As colisões de direitos fundamentais podem envolver uma única ordem jurídica ou 

mais de uma ordem jurídica. No primeiro caso, tem-se um conflito entre direitos fundamentais 

previstos em um mesmo sistema normativo, seja ele local extraestatal, estatal, internacional, 

supranacional ou transnacional. No segundo caso, tem-se um conflito entre direitos 

fundamentais previstos em diferentes sistemas normativos, sejam eles locais extraestatais, 

estatais, internacionais, supranacionais ou transnacionais, podendo tal antagonismo derivar de 

diversidade de textos normativos ou de entendimentos jurisprudenciais.
124

 

A adoção de uma concepção ampla do âmbito de proteção e do suporte fático 

aumenta as possibilidades de configuração de colisões entre direitos fundamentais, tanto em 

sentido estrito como em sentido amplo, horizontais ou verticais, envolvendo uma única ou 

mais de uma ordem jurídica. Esses conflitos devem ser solucionados, mediante ponderação 

entre os direitos fundamentais, bens, valores e interesses coletivos ou comunitários 

implicados, em cada caso concreto. Existem, assim, direitos fundamentais prima facie, que 

entram em colisão, e direitos fundamentais definitivos, que são os que prevalecem em 

determinada situação, após a ponderação. 

2.3.4 Limites e restrições a direitos fundamentais 

No tocante ao tema dos limites e das restrições aos direitos fundamentais, existem 

duas teorias: a interna e a externa. Para a teoria interna, não há limites fora do direito 

fundamental. Existe apenas um único objeto normativo, o direito fundamental em si com seus 

limites imanentes. Para a teoria externa, há o direito fundamental em si e, fora dele, restrições 

                                                             
123 Tratando das colisões entre direitos fundamentais, Wilson Steinmetz ressalta que “o conflito poderá se 

manifestar como colisão horizontal (indivíduo versus indivíduo; exemplo: liberdade de comunicação versus 

direitos gerais de personalidade) ou como colisão vertical (indivíduo/particular versus Estado/comunidade; por 

exemplo: liberdade de comunicação versus segurança pública)” (STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos 

fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 139). 
124 SILVA, Virgílio Afonso da. Colisões de direitos fundamentais entre ordem nacional e ordem transnacional. 

In: NEVES, Marcelo (coord.). Transnacionalidade do direito: novas perspectivas dos conflitos entre ordens 

jurídicas. São Paulo: Quartir Latin, 2010. p. 101-103. 



que eventualmente o afetam. Existem dois objetos normativos distintos, o direito fundamental 

e suas restrições.
125

   

A teoria interna considera que os direitos fundamentais e os respectivos limites são 

ínsitos a qualquer posição jurídica. Entende que há apenas o conteúdo definitivo do direito 

fundamental, que resulta da compreensão do direito devidamente delimitado. Consagra, 

geralmente, um conceito restrito de âmbito de proteção, reputando-o como correspondente à 

tutela efetiva do direito fundamental.  

A teoria externa considera que os direitos fundamentais e suas restrições são aspectos 

distintos, uma vez que estas são desvantagens impostas externamente àqueles. Estabelece 

diferença entre o conceito de direito fundamental prima facie, existente antes da consideração 

das restrições, e o conceito de direito fundamental definitivo, configurado depois da 

incidência das restrições. Consagra, em regra, um conceito amplo de âmbito de proteção, mais 

extenso do que a tutela efetiva dos direitos fundamentais, na medida em que esta resulta da 

aposição de restrições àquele.  

A teoria interna adota algumas estratégias para definir de antemão o conteúdo dos 

direitos fundamentais. Esses recursos são essencialmente os seguintes: a cláusula de 

comunidade, segundo a qual os direitos fundamentais só podem ser invocados se não puserem 

em risco as exigências mínimas de vida em sociedade; a tese dos direitos titulados por outros 

sujeitos, de acordo com a qual os direitos fundamentais não podem ser exercidos em prejuízo 

dos direitos alheios, em afronta a determinados limites de não perturbação; a ideia das leis 

gerais, conforme a qual os direitos fundamentais podem ser delimitados por normas 

genéricas; a defesa da ordem pública, também chamada de cláusula geral de polícia, 

consoante a qual os direitos fundamentais não podem prejudicar as condições externas 

necessárias ao regular funcionamento das instituições e ao pleno exercício dos direitos; a 

noção de abuso de direito, segundo a qual não se admite o exercício de direitos fundamentais 

que contrarie seus fins econômico-sociais; as relações especiais de sujeição, que revelam uma 

supremacia especial do poder público frente ao particular, o qual, nessas situações, não pode 

exercer plenamente seus direitos fundamentais; o artigo XXIX, n° 2, da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de acordo com a qual, no exercício de seus direitos, a pessoa se sujeita 

aos limites legalmente previstos para assegurar o respeito aos direitos dos outros, bem como 

                                                             
125 BOROWSKI, Martin. La estrutura de los derechos fundamentales. Trad. Carlos Bernal Pulido. Bogotá 

Universidad Extenado de Colombia, 2003. p. 66-69. 



para satisfazer as exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 

democrática.
126

 

A teoria externa não se utiliza de meios que preliminarmente definam o conteúdo dos 

direitos fundamentais. Admite a possibilidade de que os direitos fundamentais sejam 

restringidos. No entanto, salienta a necessidade de justificação constitucional das restrições 

aos direitos fundamentais. 

 A adoção de um conceito amplo de âmbito de proteção e de suporte fático de 

direitos fundamentais, derivada da prevalência da tutela desses direitos, os quais entram em 

colisão entre si em casos concretos, leva à rejeição da teoria interna e à aceitação da teoria 

externa. As críticas dirigidas à teoria externa – contradição lógica, ilusão desonesta, 

irrealidade, inflação de pretensões, irracionalidade e insegurança jurídica, liberdade 

constituída e liberdade negativa, pensamento espacial, argumento simbólico e força 

legitimadora – derivam, em sua maioria, da desconsideração da diferença, essencial à teoria 

externa, entre direito fundamental prima facie e direito fundamental definitivo.
127

 Ademais, a 

teoria interna, ao defender a ideia de limites imanentes a direitos fundamentais, esquivando-se 

de considerar e consequentemente justificar eventuais restrições, padece de uma deficiência 

de fundamentação, em comparação com a teoria externa.
128

 

Há estreita relação entre teoria interna e limite, de um lado, e teoria externa e 

restrição, de outro. A propósito, ao tratar da teoria interna, em comparação com a externa, 

Alexy ressalta: “Segundo ela, não há duas coisas – o direito e sua restrição –, mas apenas 

uma: o direito com determinado conteúdo. O conceito de restrição é substituído pelo conceito 

de limite”.
129

 A adoção da teoria externa leva à utilização do termo restrição para designar as 

                                                             
126 FREITAS, Luiz Fernando Calil de. Direitos fundamentais: limites e restrições. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. p. 83-138. 
127 PAULA, Felipe de. A (de)limitação dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 

130-139. 
128 Virgílio Afonso da Silva critica as teorias internas exatamente por excluírem da exigência de fundamentação 

uma série de atos restritivos de direitos fundamentais: “Nessas teorias a restrição ocorre de forma disfarçada, 

com base em uma exclusão a priori de condutas, estados e posições jurídicas de qualquer proteção. Como ficou 
claro ao longo do trabalho, essas teorias, ao excluir de antemão essa proteção, liberam o legislador e o aplicador 

do direito de qualquer ônus argumentativo” (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo 

essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 253). 
129 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 277-278. 



afetações aos direitos fundamentais. O abandono da teoria interna conduz a que se evite o uso 

do termo limite para nominar tais ingerências.
130

  

No plano jurídico-positivo, muitas vezes, a constituição mesma prevê possibilidades 

de restrições a direitos fundamentais. Existem as restrições diretamente constitucionais, que 

são aquelas estabelecidas pela própria constituição. As restrições diretamente constitucionais 

normalmente constam do próprio dispositivo do direito fundamental correspondente, como no 

caso do artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988, que prevê o direito fundamental à 

liberdade de manifestação do pensamento, mas restringe a posição jurídica em questão 

vedando o anonimato. Tais restrições, contudo, podem estar previstas em outros dispositivos 

constantes do catálogo de direitos fundamentais, como ocorre com o direito fundamental à 

propriedade, garantido no artigo 5°, inciso XXII, da Constituição de 1988, o qual é restringido 

pelo princípio da função social da propriedade, previsto no artigo 5°, inciso XXIII, do texto 

constitucional. Elas também podem ser consagradas em dispositivos constitucionais situados 

em partes distintas do catálogo de direitos fundamentais, como acontece quanto à 

possibilidade de suspensão de direitos fundamentais no estado de sítio, conforme artigos 137 

a 139 da Constituição de 1988. 

  Há, por outro lado, as restrições indiretamente constitucionais, que são aquelas cujo 

estabelecimento a constituição autoriza mediante mera referência a leis infraconstitucionais. 

As restrições indiretamente constitucionais podem ser previstas por meio de reservas legais 

simples ou de reservas legais qualificadas. As reservas legais simples, de acordo com Gilmar 

Ferreira Mendes, exigem “apenas que a restrição seja prevista em lei”.
131

 Através delas, a 

constituição não estatui requisitos ou objetivos para a lei restritiva, como ocorre em relação à 

liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz, a qual é garantida “nos 

termos da lei”, consoante o artigo 5°, inciso XV, da Constituição de 1988.  As reservas legais 

qualificadas se configuram quando a constituição fixa pressupostos ou finalidades para a lei 

restritiva, como no caso da liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, que é 

                                                             
130 O Supremo Tribunal Federal, contudo, em diversos casos, tem-se utilizado da teoria interna, definindo de 

antemão o conteúdo dos direitos fundamentais por meio da ideia de limites, como ocorreu no caso em que 

considerou que a publicação de livros com mensagem antissemita constitui crime de racismo: “Liberdade de 

expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre 

expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude 

penal” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Habeas Corpus n° 82.424/RS. Paciente: Siegfried 
Ellwanger. Impetrantes: Werner Cantalício e João Becker. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: 

Min. Maurício Corrêa. Brasília, 17 set. 2003. Diário da Justiça da União, 19 mar. 2004, p. 17).  
131 MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos individuais e suas limitações: breves reflexões. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e 

direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 232. 



assegurada desde que “atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, nos 

termos do art. 5°, inciso XII, da Constituição de 1988.
132

  

Existem, ainda, as restrições não expressamente estabelecidas ou autorizadas pela 

constituição. Como os direitos fundamentais não são absolutos, entrando em colisão entre e si 

e com bens, interesses ou valores coletivos ou comunitários constitucionalmente protegidos, 

reconhece-se que todos estão sujeitos a restrições, ainda que estas não se encontrem previstas 

direta ou indiretamente na constituição.
133

  

As restrições a direitos fundamentais também podem ser classificadas em legislativas 

e aplicativas. As restrições legislativas são realizadas por leis, em caráter geral e abstrato. As 

restrições aplicativas são efetivadas por atos específicos e concretos.
134

 Normalmente, as 

restrições aplicativas pressupõem as restrições legislativas.  

2.3.5 Restrições a restrições a direitos fundamentais 

                                                             
132 Sobre as reservas legais qualificadas, Bodo Pieroth e Bernhard Schlink esclarecem: “Caem na reserva legal 
qualificada os direitos fundamentais relativamente aos quais a Lei Fundamental não só exige que as ingerências 

ocorram por lei ou com base na lei, mas exige, além disso, que a lei se refira a determinadas situações, sirva 

determinados fins ou utilize determinados meios” (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos 

fundamentais; direito estadual II. Trad. António Franco e António Francisco de Sousa. Lisboa: Universidade 

Lusíada, 2008. p. 76). 
133 Jorge Reis Novais defende que todos os direitos fundamentais, sujeitos ou não a restrições constitucionais, 

encontram-se submetidos a uma reserva geral imanente de ponderação: “A admissão da imanência daquela 

reserva geral de ponderação significa, antes, o reconhecimento, que nos parece irrecusável, de que, pesem 

embora a relevância e preferência específicas dos direitos fundamentais enquanto preferred freedoms, os efeitos 

jurídicos produzidos pelas normas de direitos fundamentais são, independentemente das modalidades concretas 

de consagração constitucional, condicionadas pela necessidade e inevitabilidade da ponderação dos valores e 

interesses que os direitos fundamentais visam proteger com outros valores, interesses ou princípios igualmente 

atendíveis no caso e que até podem ser, e são frequentemente, interesses jusfundamentalmente protegidos” 

(NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela constituição. 

2. ed. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 359). Como exemplo, extraído da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, de afetação de direito fundamental não sujeito a restrições direta ou indiretamente constitucionais, pode-

se mencionar situação em que a corte afastou, em relação a presidiários, a aplicação da norma do artigo 5°, 

inciso XII, da Constituição, na parte em que protege a inviolabilidade das correspondências: “A administração 

penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da 

ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo 

único, da Lei n. 7.210/84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a 

cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas 

ilícitas” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 70.814/SP. Paciente: Ulisses 

Azevedo Soares. Impetrante: Ulisses Azevedo Soares. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 01 mar. 1994. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 176, p. 1136). 
134 Sobre as restrições legislativas, Jane Reis Gonçalves Pereira afirma: “As restrições legislativas operam no 

plano abstrato e geral, de modo que implicam alterações no conteúdo objetivo dos direitos fundamentais”. 

Quanto às restrições aplicativas, a mesma autora aduz: “Já as restrições aplicativas operam no plano concreto e 

individual, repercutindo na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, sem afetar o seu conteúdo objetivo 

enunciado na Constituição e nas leis restritivas” (PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e 

direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da 

teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 205). 



As restrições aos direitos fundamentais não são ilimitadas. Elas próprias se sujeitam 

a condições formais e materiais. Em regra, apontam-se as seguintes restrições às restrições aos 

direitos fundamentais: a reserva de lei, a razoabilidade, a proporcionalidade, o conteúdo 

essencial, a dignidade da pessoa humana e a proibição de retrocesso.
135

 

A reserva de lei estabelece que as restrições a direitos fundamentais devem ser feitas 

por meio de ou com base em normas legais. As leis restritivas de direitos fundamentais devem 

ter caráter geral e abstrato, em atenção ao princípio da igualdade.
136

 Não podem, ainda, ser 

retroativas, em respeito ao princípio da segurança jurídica. No sistema jurídico brasileiro, a 

reserva de lei restritiva de direitos fundamentais pode ser inferida do artigo 5°, incisos II e 

XXXVI, da Constituição de 1988. Não se faz necessário, contudo, que a norma legal 

discipline todos os detalhes da medida restritiva; aplica-se ao caso a teoria da essencialidade, 

segundo a qual a lei de ingerência pode dispor apenas sobre o básico, o importante, o 

essencial, deixando a apreciação das particularidades do caso para o concretizador da 

norma.
137

 

A razoabilidade configura uma pauta axiológica tendente a realizar a justiça do caso 

concreto, inclusive no que tange a restrições a direitos fundamentais. Humberto Ávila destaca 

três sentidos principais da razoabilidade: um primeiro relacionado à equidade, um segundo 

                                                             
135 Alguns textos constitucionais, como o alemão, o espanhol e o português, preveem expressamente 

determinadas restrições a restrições aos direitos fundamentais. A Lei Fundamental alemã, em seu artigo 1°, n° 1, 

tutela a dignidade da pessoa humana, bem como, em seu artigo 19, n° 1 e n° 2, afirma que as leis restritivas de 

direitos fundamentais devem ter caráter geral e respeitar seu núcleo essencial. A Constituição espanhola, em seu 

artigo 10, n° 1, protege a dignidade da pessoa humana e, em seu artigo 53, n° 1, estabelece que os direitos 

fundamentais somente podem ser regulados por lei, que deverá respeitar o seu conteúdo essencial. A 

Constituição portuguesa, em seu artigo 1°, consagra a dignidade da pessoa humana e, em seu artigo 18, n° 2 e n° 

3, estatui que as leis restritivas de direitos fundamentais devem limitar-se ao necessário para resguardar outros 
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, bem como ter caráter geral e abstrato, não podendo 

apresentar efeito retroativo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial. A Constituição de 1988, 

à exceção do seu artigo 1°, inciso III, que trata da dignidade da pessoa humana, nada estabelece acerca do 

assunto; no entanto, a existência das restrições a restrições aos direitos fundamentais, no ordenamento jurídico 

brasileiro, decorre do sistema constitucional como um todo. 
136 Gilmar Ferreira Mendes fala, assim, em uma proibição de restrições casuísticas: “Em outros termos, as 

restrições aos direitos individuais devem ser estabelecidas por leis que atendam aos requisitos da generalidade e 

da abstração, evitando, assim, tanto a violação do princípio da igualdade material, quanto a possibilidade de que, 

através de leis individuais e concretas, o legislador acabe por editar autênticos atos administrativos” (MENDES, 

Gilmar Ferreira. Os direitos individuais e suas limitações: breves reflexões. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 

COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e direitos 

fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 276). 
137 Sobre a teoria da essencialidade, formulada pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, Jane Reis 

Gonçalves Pereira esclarece: “Quando essa doutrina é aplicada não é necessário que o Parlamento discipline as 

questões tratadas em lei de maneira detalhada e exaustiva, cabendo-lhe adotar as decisões básicas, restando ao 

Poder Executivo o poder de decisão no que se refere ao que não é essencial. Ao aplicar a teoria da essencialidade 

no domínio dos direitos fundamentais, o Tribunal Constitucional alemão entende que, como regra geral, o 

essencial significa o ‘elementar para a realização dos direitos fundamentais’” (PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. 

Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos 

fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 308). 



relativo à congruência e um terceiro referente à equivalência. A razoabilidade como equidade 

exige a harmonização da norma geral com o caso individual, levando-se em consideração o 

que normalmente acontece, bem como as particularidades da situação, afastando, por 

exemplo, o ônus da apresentação de procuração ou de prova da respetiva condição funcional 

para que advogados públicos atuem em âmbito processual. A razoabilidade como congruência 

exige a harmonização das normas com suas condições externas de aplicação, seja mediante a 

observação da efetiva existência de um suporte empírico, seja por meio da verificação de 

conformidade entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada, excluindo, por 

exemplo, a concessão de gratificação de férias a agentes públicos inativos. A razoabilidade 

como equivalência exige uma relação de correspondência entre a medida adotada e o critério 

que a dimensiona, impedindo, por exemplo, a cobrança de taxas excessivas ou aplicação de 

penas exageradas, considerando-se as particularidades do ilícito e da culpabilidade do 

responsável.
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A proporcionalidade consiste em parâmetro de análise da relação entre meios e fins 

das restrições a direitos fundamentais. A proporcionalidade compõe-se de três elementos 

parciais: a adequação ou idoneidade, a necessidade ou exigibilidade e a proporcionalidade em 

sentido estrito. A adequação ou idoneidade estabelece que o meio escolhido deve ser apto a 

atingir um fim constitucionalmente legítimo. A necessidade ou exigibilidade prescreve que o 

meio adotado há de causar menor dano aos direitos fundamentais envolvidos, fazendo-se 

indispensável diante da inexistência de outra medida, igualmente eficiente, menos gravosa. A 

proporcionalidade em sentido estrito estatui que se deve optar pelo meio que mais leve em 

consideração os interesses em jogo, o quais hão de ser devidamente balanceados, de modo 

que apresentem uma eficácia ótima.
139

 Alguns autores, como Bodo Pieroth, Bernhard 

Schlink,
140

 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins,
141

 excluem do critério da proporcionalidade 

a noção de proporcionalidade em sentido estrito e nele incluem dois outros elementos: a 

                                                             
138 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios; da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. rev. ampl. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 138-148.  
139 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 

restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 74-87. A propósito, Konrad Hesse 

afirma: “A limitação de direitos fundamentais deve, por conseguinte, ser adequada para produzir a proteção do 
bem jurídico, por cujo motivo ela é efetuada. Ela deve ser necessária para isso, o que não é o caso, quando um 

meio mais ameno bastaria. Ela deve, finalmente, ser proporcional no sentido restrito, isto é, guardar relação 

adequada com o peso e o significado do direito fundamental” (HESSE, Konrad. Elementos de direito 

constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1998. p. 256). 
140 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais; direito estadual II. Trad. António Franco e 

António Francisco de Sousa. Lisboa: Universidade Lusíada, 2008. p. 81-85. 
141 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. atual. ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 179-209. 



licitude do meio e a licitude do fim, que devem ser verificadas antes da adequação e da 

necessidade. 

O conteúdo essencial protege o núcleo dos direitos fundamentais contra restrições 

excessivas.
142

 A finalidade da proteção ao conteúdo essencial é evitar o aniquilamento de um 

direito fundamental. Acerca do conteúdo essencial, existem as teorias objetiva e subjetiva, 

bem como as teorias absoluta e relativa. Para a teoria objetiva, o conteúdo essencial deve ser 

definido com base no significado do direito fundamental para a vida social como um todo. 

Para a teoria subjetiva, o conteúdo essencial deve ser definido com base no significado do 

direito fundamental para determinado indivíduo. Para a teoria absoluta, existe um conteúdo 

essencial próprio de cada direito fundamental, intangível e determinável em abstrato, estático 

ou dinâmico ao longo do tempo. Para a teoria relativa, o conteúdo essencial de cada direito 

fundamental somente pode ser identificado em casos concretos, em face da consideração de 

outros direitos antagônicos. A teoria relativa do conteúdo essencial afigura-se mais aceitável, 

superando a contraposição entre teorias objetiva e subjetiva, bem como praticamente 

identificando a proteção ao conteúdo essencial com a proporcionalidade.
143

 

A dignidade da pessoa humana é comumente equiparada ao conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais.
144

 No entanto, como se costuma apontar a existência de alguns direitos 

fundamentais que não têm a dignidade da pessoa humana como base axiológica, revela-se 

mais adequado tratá-la separadamente do conteúdo essencial. A dignidade da pessoa humana, 

consagrada no artigo 1°, inciso III, da Constituição de 1988, protege a integridade física e 

moral do ser humano, bem como lhe assegura um mínimo existencial, que abrange a 

                                                             
142 O Supremo Tribunal Federal, ao afirmar a inadmissibilidade da exigência de diploma de curso superior para 

exercício da atividade de jornalista, ressaltou que a lei restritiva da liberdade profissional submete-se às 

exigências de razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade de preservação do conteúdo essencial do 

direito fundamental em jogo: “A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade profissional (art. 5º, XIII), segue 

um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a 

definição das ‘condições de capacidade’ como condicionantes para o exercício profissional. No âmbito do 

modelo de reserva legal qualificada presente na formulação do art. 5º, XIII, da Constituição de 1988, paira uma 

imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, 

das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões. 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Representação n° 930, Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues 

Alckmin, DJ, 2-9-1977. A reserva legal estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere ao legislador o poder de 
restringir o exercício da liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Recurso Extraordinário n° 511.961/SP. Recorrentes: Sindicato das Empresas 

de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo e outro. Recorridos: União e outra. Relator: Min. Gilmar Mendes. 

Brasília, 17 jun. 2009. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 213, p. 605). 
143 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 183-207. 
144 José Carlos Vieira de Andrade considera o conteúdo essencial dos direitos fundamentais como uma 

“projecção direta e ineliminável da dignidade da pessoa humana” (ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os 

direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 311). 



assistência em caso de necessidade, a saúde básica, a educação fundamental e o acesso à 

justiça.
145

 Não o faz, contudo, de forma ampla e irrestrita, pois, o que a dignidade da pessoa 

humana exige é que o homem e a mulher sejam tratados como fins e não como meios, como 

sujeitos e não como objetos.
146

 As restrições aos direitos fundamentais não podem levar à 

consideração do ser humano como meio ou como objeto, devendo ele ser tratado como fim do 

Estado e sujeito da sociedade politicamente organizada.
147

 

A proibição de retrocesso configura princípio segundo o qual, atingido determinado 

padrão de realização de direitos fundamentais, não pode haver posteriores recuos, inclusive 

por meio de medidas restritivas, sem que existam correspondentes providências 

compensatórias ou, pelo menos, justificativas constitucionais para tanto. Procura-se, assim, 

assegurar a progressão ou, pelo menos, a manutenção do patamar de efetivação dos direitos 

fundamentais.
148

 

                                                             
145 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 305. 
146 O pensamento de Immanuel Kant é a origem da ideia de que o ser humano deve ser considerado como fim em 

si mesmo, e não como meio, o que constitui a base de sua dignidade (KANT, Immanuel. Fundamentação à 

metafísica dos costumes. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Barcarola: Discurso, 2009. p. 239-241). 
147 Apesar de sua relevância, a invocação à dignidade da pessoa humana tem sido banalizada. Constata-se a 

utilização injustificada desse valor fundamental em diversas situações corriqueiras. O Supremo Tribunal Federal, 

por exemplo, já chegou a considerar que a instauração de inquérito policial para apurar fato atípico ou a 

deflagração de ação penal com base em denúncia inepta ofendem a dignidade da pessoa humana do investigado 

ou acusado: “A mera instauração de inquérito, quando evidente a atipicidade da conduta, constitui meio hábil a 

impor violação aos direitos fundamentais, em especial ao princípio da dignidade humana” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus n° 82.969/PR. Paciente: Luiz Alberto Alvim Gerhardt. 
Impetrante: Banco do Brasil S/A. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Gilmar Mendes. 

Brasília, 03 set. 2003. Diário da Justiça da União, 17 out. 2003, p. 37); “Denúncias genéricas, que não 

descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de 

Direito. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana” (Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. 

Habeas Corpus n° 86.000/PE. Paciente: Etério Ramos Galvão. Impetrantes: Arnaldo Malheiros Filho e outro. 

Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, 12 dez. 2006. Diário da Justiça 

da União, 02 fev. 2007, p. 159). 
148 Tratando dos fundamentos da vedação de recuos na proteção a direitos fundamentais, Ingo Wolfgang Sarlet 

afirma que “a proibição de retrocesso assume (como parece ter sido suficientemente fundamentado) feições de 

verdadeiro princípio constitucional fundamental implícito, que pode ser reconduzido tanto ao princípio do 

Estado de Direito (no âmbito da proteção da confiança e da estabilidade das relações jurídicas inerentes à 

segurança jurídica), quanto ao princípio do Estado Social, na condição de garantia da manutenção dos graus 

mínimos de segurança social alcançados, sendo, de resto, corolário da máxima eficácia e efetividade das normas 

de direitos fundamentais sociais e do direito à segurança jurídica, assim como da própria dignidade da pessoa 

humana” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

p. 450). A proibição de retrocesso tem especial aplicação no âmbito dos direitos fundamentais sociais, como 

afirma o Supremo Tribunal Federal: “O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 

fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela 

formação social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas 

do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no 

processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de 

concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo 

Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, 



2.3.6 Deveres fundamentais 

Os deveres fundamentais são imposições de conduta, previstas constitucionalmente 

de modo explícito ou implícito, com base em valores coletivos ou comunitários, que 

apresentam especial significado para a sociedade. Os direitos fundamentais configuram 

projeções particulares da liberdade, da igualdade e da fraternidade ou solidariedade. Os 

deveres fundamentais são manifestações próprias da responsabilidade.
149

  

Os deveres fundamentais hão de ser tratados como categoria distinta dos direitos 

fundamentais. Não existe correlação entre direitos e deveres fundamentais. Os deveres 

fundamentais não são o aspecto passivo dos direitos fundamentais; não se trata dos deveres 

correspondentes aos direitos fundamentais. A esse respeito, José Joaquim Gomes Canotilho 

destaca: “Vale aqui o princípio da assinalagmaticidade ou da assimetria entre direitos e 

deveres fundamentais, entendendo-se mesmo ser a assimetria entre direitos e deveres uma 

condição necessária de um ‘estado de liberdade’”.
150

 Do mesmo modo, apesar da proximidade 

entre ambas as ideias, não há como considerar os deveres fundamentais como integrados à 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais, exatamente porque se cuida de conceitos 

autônomos, embora relacionados por fundamentos similares.
151

 

                                                                                                                                                                                              
assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto 

constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já 

concretizados” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário com Agravo n° 639.337/SP. Agravente: Município de São Paulo. Agravado: Ministério Público 

do Estado de São Paulo. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 23 ago. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 14 

set. 2011). 
149 Ao tratar dos deveres fundamentais, José Casalta Nabais os relaciona à responsabilidade, ressaltando que “há 
que ter em conta a concepção de homem que subjaz às actuais constituições, segundo a qual ele não é um mero 

indivíduo isolado ou solitário, mas sim uma pessoa solidária em termos sociais, constituindo precisamente esta 

referência e vinculação sociais do indivíduo – que faz deste um ser ao mesmo tempo livre e responsável – a base 

do entendimento da ordem constitucional assente no princípio da repartição ou da liberdade como uma ordem 

simultânea e necessariamente de liberdade e de responsabilidade, ou seja, uma ordem de liberdade limitada pela 

responsabilidade” (NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a 

compreensão do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2009. p. 31). 
150 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 533. 
151 A dimensão objetiva dos direitos fundamentais acentua seu caráter axiológico, ressaltando a ideia de que os 

direitos fundamentais são valores que o Estado e a sociedade devem realizar, concretizar e promover. Por isso, 

ela apresentaria estreita relação com os deveres fundamentais. Sobre o assunto, José Carlos Vieira de Andrade 

aduz: “A concepção dos deveres fundamentais é geralmente apresentada em conexão com a dimensão objectiva 

dos direitos fundamentais, por se entender estarem em causa em ambos os casos a moderação, a correção ou a 

superação das teses emancipatórias do liberalismo individualista, quer para a defesa da democracia, promovendo 

a participação activa dos cidadãos na esfera pública, quer em favor de um empenho solidário de todos na 

transformação das estructuras sociais” (ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na 

Constituição portuguesa de 1976. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 150). No entanto, o tratamento 

diferenciado dos deveres fundamentais afasta sua consideração como um simples aspecto, ainda que objetivo, 

dos direitos fundamentais.  



A principal classificação dos deveres fundamentais os divide em deveres autônomos, 

de um lado, e deveres conexos a direitos, de outro.
152

 Os deveres fundamentais autônomos são 

os estabelecidos pelas normas constitucionais independentemente de qualquer direito. 

Apontam-se como deveres fundamentais autônomos, por exemplo, o dever fundamental de 

pagar tributos, decorrente do sistema tributário disciplinado nos artigos 145 a 162 da 

Constituição de 1988, e o dever fundamental de prestação de serviço militar, previsto no 

artigo 143 do texto constitucional. Os deveres fundamentais conexos a direitos são os 

estatídos pelas normas constitucionais em associação com direitos. Indicam-se como deveres 

fundamentais conexos, por exemplo, a responsabilidade pela segurança pública, associada ao 

direito à segurança pública, conforme o artigo 144 da Constituição de 1988, o dever de 

educação a cargo da família, associado ao direito à educação, segundo o artigo 205 do texto 

constitucional, bem como o dever de defesa e preservação do ambiente, associado ao direito 

ao ambiente, consoante o artigo 225 da Constituição de 1988.
153

 

Os deveres fundamentais são classificados, ainda, de acordo com outros critérios. 

Conforme sejam ou não expressamente previstos no texto constitucional, existem deveres 

fundamentais explícitos e implícitos. De acordo com o tipo de conduta exigida, há deveres 

fundamentais defensivos ou negativos, que impõem uma abstenção, e deveres fundamentais 

prestacionais ou positivos, que impõem uma prestação. Consoante seu conteúdo, existem 

deveres fundamentais cívico-políticos, de um lado, e sociais, econômicos e culturais, de outro. 

Segundo o sujeito passivo, há deveres fundamentais individuais e coletivos. Tais 

classificações, contudo, ostentam menor relevância. 

                                                             
152 Sobre a classificação em referência, Ingo Wolfgang Sarlet aduz: “Uma primeira distinção entre os diversos 

tipos de deveres costuma ser tratada levando em conta a existência de deveres conexos ou correlatos (aos 

direitos) e deveres autônomos, cuja diferença reside justamente no fato de que os últimos não estão relacionados 

diretamente à conformação de nenhum direito subjetivo, ao passo que os primeiros tomam forma a partir do 
direito fundamental a que estão atrelados materialmente” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 

fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 450). José Carlos Vieira de Andrade designa os deveres conexos a 

direitos como “deveres fundamentais associados a direitos” (ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos 

fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 151). 
153 O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de alterações no Código Florestal que diziam 

respeito à realização de atividades em áreas de preservação permanente, tratou do dever fundamental de defesa 

do ambiente: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de 

terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, 

ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e 

futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O 

adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da 

coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a 

todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral.” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Pleno. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.540/DF. Requerente: 

Procurador-Geral da República. Requerido: Presidente da República. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 01 

set. 2005. Diário da Justiça da União, 03 fev. 2006, p. 14). 



As normas que preveem deveres fundamentais não são plenamente eficazes. Os 

deveres fundamentais, em regra, não podem ser imediatamente exigíveis, com base apenas no 

texto constitucional. De acordo com José Casalta Nabais, “os deveres fundamentais não têm o 

seu conteúdo concretizado, ou totalmente concretizado, na constituição ou, mesmo que o 

tenham, não são diretamente aplicáveis”.
154

 Cabe ao legislador disciplinar as condições e o 

modo de cumprimento dos deveres fundamentais, bem como prever as sanções para o caso de 

sua inobservância.
155

 Sem tais elementos não há como reclamar o adimplemento ou a 

satisfação dos deveres fundamentais. 

No entanto, as normas constitucionais de deveres fundamentais produzem alguns 

efeitos diretos e imediatos. Elas revogam a legislação anterior incompatível, servem de 

parâmetro para aferição da constitucionalidade de leis supervenientes, influenciam a 

concretização das demais normas constitucionais e das normas infraconstitucionais, bem 

como representam fundamento para restrições a direitos fundamentais. Além disso, alguns 

deveres fundamentais podem ser considerados como exigíveis independentemente de 

legislação integradora, como o dever de assistência mútua entre pais e filhos, previsto no 

artigo 229 da Constituição de 1988. Os princípios da força normativa da constituição e da 

máxima efetividade impõem que se extraiam efeitos ótimos das normas de deveres 

fundamentais. 

                                                             
154 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão do Estado 

fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2009. p. 149. 
155 A ausência de previsão de sanção nas normas constitucionais de deveres fundamentais enseja questionamento 

sobre a possibilidade de se falar, de fato, na existência de deveres jurídicos no caso. Realmente, a teoria jurídica 

positivista tradicional considera que somente se pode cogitar em dever quando a conduta oposta à prescrita é 

pressuposto de uma sanção. A propósito, Kelsen afirma: “Finalmente, uma ordem social pode – e este é o caso 

da ordem jurídica – prescrever uma determinada conduta precisamente pelo fato de ligar à conduta oposta uma 

desvantagem, como a privação dos bens acima referidos, ou seja, uma pena no sentido mais amplo da palavra. 

Desta forma, uma determinada conduta apenas pode ser considerada, no sentido dessa ordem social, como 

prescrita – ou seja, na hipótese de uma ordem jurídica, como juridicamente prescrita –, na medida em que a 

conduta oposta é pressuposto de uma sanção (no sentido estrito)” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. 

João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 26). Pode-se responder a essa objeção afirmando 

que as normas constitucionais em questão impõem ao legislador que concretize os deveres fundamentais, 
cominando sanções para seu descumprimento; a inobservância do dever de legislar pode conduzir inclusive a 

declaração de inconstitucionalidade por omissão. Ademais, os deveres fundamentais podem ser considerados, 

pelo menos, como deveres imperfeitos, que não deixam de ser jurídicos, uma vez que não há relação biunívoca 

entre dever e sanção, como defende Eerik Lagerspetz: “Em todo sistema jurídico constitucional existem alguns 

deveres imperfeitos. São parte do sistema; podem ter fontes jurídicas e podem ser modificados por meios 

legislativos. Por esta razão, não são simplesmente ‘moralidade positiva’ como diria Austin. Sua existência 

mostra que as obrigações jurídicas não podem ser definidas em termos de sanções institucionalizadas”. No 

original: “En todo sistema jurídico constitucional hay algunos deberes jurídicos imperfectos. Son parte del 

sistema; pueden tener fuentes jurídicas y pueden ser modificados por médios legislativos. Por esta razón, no son 

simplesmente ‘moralidad positiva’ como diría Austin. Su existência muestra que las obligaciones jurídicas no 

pueden ser definidas em términos de sanciones institucionalizadas” (LAGERSPETZ, Eerik. Normas y sanciones. 

In: AARNIO, Aulis; GARZÓN VALDÉS, Ernesto; UUSITALO, Jyrki (Comp.). La normatividad del derecho. 

Barcelona: Gedisa, 1997. p. 60). 



Assim, esclarecida a estreita relação entre constitucionalismo, Estado de direito e 

direitos fundamentais, destacadas as especificidades da hermenêutica constitucional e da 

concretização das normas de direitos fundamentais, bem como explicitados aspectos 

relevantes da teoria dos direitos fundamentais, têm-se por consignados os pressupostos 

teórico-conceituais necessários ao tratamento do tema da investigação criminal e da vedação 

ao anonimato no sistema jurídico brasileiro. Cumpre, em seguida, tratar especificamente da 

investigação criminal. 



3 A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SEUS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS 

Um adequado entendimento da relação entre a investigação criminal e a vedação ao 

anonimato no sistema jurídico brasileiro requer uma noção sobre a atividade investigatória do 

Estado em geral. Além disso, mostra-se necessária uma compreensão da investigação criminal 

como específica atividade estatal investigatória. Como se adota a perspectiva do sistema 

jurídico brasileiro, também é indispensável expor os contornos da investigação criminal no 

Brasil. Revela-se essencial, ainda, apontar e explicar os fundamentos constitucionais da 

investigação criminal no sistema jurídico brasileiro. 

3.1 A ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DO ESTADO 

Estruturalmente, o Estado é constituído por três elementos: o povo, o território e o 

poder político.
156

 O povo, elemento humano do Estado, é o conjunto de indivíduos vinculados 

de forma estável ao ordenamento jurídico estatal. O território, elemento físico do Estado, é o 

âmbito de validade espacial do ordenamento jurídico estatal. O poder político, elemento 

institucional do Estado, é a possibilidade de tomar decisões soberanas em nome da sociedade, 

nos termos previstos pelos ordenamentos jurídicos estatal, supranacional e internacional. 

Além disso, o Estado existe para atingir certos fins. A realização do bem comum representa a 

finalidade estatal precípua.
157

  

Para alcançar seus objetivos, o Estado desenvolve diversas atividades.  Um conjunto 

de atos praticados pelo Estado com o objetivo de realizar certa finalidade pode ser designado 

como uma atividade estatal.  

As atividades gerais do Estado, denominadas funções estatais, consistem em editar 

normas jurídicas genéricas e abstratas, em concretizar de ofício as normas jurídicas genéricas 

e abstratas para satisfazer o interesse público, coletivo ou comunitário e em concretizar 

                                                             
156 Jorge Miranda se refere ao povo, ao território e ao poder político não como elementos constitutivos do estado, 

mas como pressupostos ou condições de sua existência (MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da constituição. 

Coimbra: Coimbra, 2002. p. 255-258).  
157 Alguns autores, como Dalmo de Abreu Dallari, consideram as finalidades estatais como elementos 

constitutivos do Estado, ao lado do povo, do território e do poder político. A propósito, ele ressalta: “O problema 

da finalidade do Estado é de grande importância prática, sendo impossível chegar-se a uma ideia completa do 

Estado sem ter consciência de seus fins”. Em seguida, afirma que “se poderá conceituar o Estado como a ordem 

jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território” (DALLARI, 

Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 87, 101).   



definitivamente as normas jurídicas genéricas e abstratas. Trata-se, respectivamente, da 

função legislativa, da função executiva ou administrativa e da função jurisdicional.
158

 

A função legislativa é a atividade por meio da qual o Estado cria, primordialmente, 

normas gerais e abstratas inovadoras do ordenamento jurídico. Através da legislação, o 

Estado, considerando os diversos interesses existentes no âmbito da sociedade, assim como os 

valores socialmente proeminentes, mediante normas jurídicas, qualifica determinados padrões 

de conduta como lícitos, tornando-os obrigatórios ou permitidos, e outros como ilícitos, 

reputando-os proibidos e estabelecendo as correspondentes sanções. 

A função executiva ou administrativa é a atividade por meio da qual o Estado 

concretiza as normas jurídicas, editadas pela função legislativa, com o objetivo de satisfazer 

interesses públicos, coletivos ou comunitários. Vários interesses tutelados pelo direito 

transcendem a esfera dos indivíduos. Esses interesses, qualificados como públicos, coletivos 

ou comunitários, por sua relevância para a sociedade, têm sua satisfação atribuída direta e 

imediatamente ao Estado. A administração consiste na atuação estatal de ofício para a 

realização de interesses públicos, coletivos ou comunitários protegidos por normas jurídicas 

gerais e abstratas. 

A função jurisdicional é a atividade por meio da qual o Estado, com imparcialidade, 

em regra mediante provocação, concretiza em caráter definitivo as normas jurídicas gerais e 

abstratas. A jurisdição é responsável pela atuação do direito em última instância, inclusive 

revisando atos legislativos e administrativos.   

Como já se ressaltou na seção 2.1, o Estado de direito, inspirado em Montesquieu, 

consagrou o princípio da separação dos poderes estatais.
159

 De acordo com tal cânone, cada 

                                                             
158 A propósito, José de Albuquerque Rocha aduz: “As atividades fundamentais que o Estado desenvolve para 

realizar seus fins, exercitando seu poder através de procedimentos jurídicos típicos e preordenados, que 

denominamos de funções estatais, são, tradicionalmente, de três tipos: a) editar normas gerais e abstratas; b) 

administrar; e c) decidir em caráter definitivo os conflitos concretos de interesses mediante a aplicação do direito 
e, eventualmente, executar as decisões. Daí a tradicional tripartição das funções do Estado, respectivamente, em 

legislativa, administrativa e jurisdicional” (ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. 

São Paulo: Malheiros, 1995. p. 12). 
159 O princípio da separação dos poderes, embora tenha sido sistematizado por Montesquieu, teve precursores na 
Idade Antiga, na Idade Média e na Idade Moderna, como afirma Paulo Bonavides: “Distinguira Aristóteles a 

assembleia-geral, o corpo de magistrados e o corpo judiciário; Marsílio de Pádua, no Defensor Pacis já 

percebera a natureza distinta das funções estatais e por fim a Escola de Direito Natural e das Gentes, com 

Grotius, Wolf e Puffendorf, ao falar em partes potentiales summi imperii, se aproxima bastante da distinção 

estabelecida por Montesquieu. Em Bodin, Swift e Bolingbroke a concepção de poderes que se contrabalançam 

no interior do ordenamento estatal já se acha presente, mostrando quão próximo estiveram de uma teorização 

definida a esse respeito. Locke, menos afamado que Montesquieu, é quase tão moderno quanto este, no tocante à 

separação de poderes. Assinala o pensador inglês a distinção entre os três poderes – executivo, legislativo e 

judiciário – e reporta-se também a um quarto poder: a prerrogativa. Ao fazê-lo, seu pensamento é mais 



uma das funções estatais deve ser conferida a um complexo orgânico denominado poder.
160

 

Instituíram-se, assim, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, voltados 

para o desempenho preponderante das funções legislativa, executiva ou administrativa e 

jurisdicional, respectivamente. 

 A divisão das atividades gerais ou funções estatais entre os três poderes não é rígida 

e estanque. Paulo Bonavides salienta que o princípio da separação de poderes representa 

técnica distributiva de funções distintas entre órgãos relativamente separados, não valendo, 

porém, “em termos de incomunicabilidade, antes sim de íntima cooperação, harmonia e 

equilíbrio, sem nenhuma linha que marque separação absoluta ou intransponível”.
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A Constituição de 1988, em seu artigo 2°, estabelece que o Legislativo, o Executivo 

e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos entre si. Embora atribua a tais poderes 

o exercício predominante das atividades legislativa, executiva ou administrativa e 

jurisdicional, respectivamente, o texto constitucional prevê temperamentos a essa divisão de 

funções. Com efeito, o Poder Legislativo exerce função jurisdicional ao julgar o Presidente da 

República, os Ministros de Estado, os Comandantes do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional 

de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e 

o Advogado Geral da União, por crimes de responsabilidade, nos termos do artigo 52, incisos 

I e II, da Constituição de 1988, bem como interfere na função jurisdicional do Poder 

Judiciário ao conceder anistia, conforme artigo 48, inciso VIII, do texto constitucional. O 

Poder Legislativo também exerce função executiva ou administrativa ao dispor sobre sua 

organização e seu funcionamento, nos termos dos artigos 51, inciso IV, e 52, inciso XIII, da 

Constituição de 1988, bem como interfere na função executiva ou administrativa do Poder 

Executivo ao sustar atos administrativos normativos que exorbitem do poder regulamentar e 

ao realizar o controle externo da administração pública, consoante os artigos 49, inciso V, e 

70 do texto constitucional. O Poder Executivo exerce função legislativa ao editar medidas 

                                                                                                                                                                                              
autenticamente vinculado à Constituição inglesa do que o do autor de Do Espírito das Leis” (BONAVIDES, 

Paulo. Ciência política. 10. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 136). 
160 Sobre o assunto, José Afonso da Silva esclarece: “A divisão de poderes fundamenta-se, pois, em dois 

elementos: (a) especialização funcional, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma 

função; assim, às assembleias (Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a função Legislativa; ao Executivo, a 

função executiva; ao Judiciário, a função jurisdicional; (b) independência orgânica, significando que, além da 
especialização funcional, é necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula 

ausência de meios de subordinação. Trata-se, pois, como se vê, de uma forma de organização jurídica das 

manifestações do Poder” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. rev. atual. 

São Paulo: Malheiros, 1999. p. 113).  
161 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 147. 



provisórias e leis delegadas, a teor dos artigos 62 e 68 da Constituição de 1988, bem como 

interfere na função legislativa do Poder Legislativo ao iniciar o processo legislativo, 

sancionar, promulgar e fazer publicar leis e ao exercer o poder de veto, segundo os artigos 61, 

§ 1°, e 66, § 1°, e 84, incisos III, IV e V, do texto constitucional. O Poder Executivo também 

interfere na função jurisdicional do Poder Judiciário ao conceder indulto e comutar penas, nos 

termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição de 1988. O Poder Judiciário exerce função 

legislativa – ou pelo menos normativa – ao efetuar o controle de constitucionalidade abstrato, 

consoante o artigo 103 da Constituição de 1988, bem como interfere na atividade legislativa 

do Poder Legislativo ao iniciar privativamente o processo legislativo referente a situações de 

seu interesse, nos termos dos artigos 93 e 96, inciso II, do texto constitucional. O Poder 

Judiciário também exerce função executiva ou administrativa ao organizar suas estruturas 

funcionais, consoante o artigo 96, inciso I, da Constituição de 1988. O Judiciário, de resto, 

interfere nas funções legislativa e executiva ou administrativa dos demais poderes ao revisar 

os atos respectivos.
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No âmbito das atividades gerais de legislação, administração e jurisdição, o Estado 

desempenha atividades específicas. Trata-se de atividades integradas às funções estatais. As 

atividades estatais específicas nada mais são do que manifestações de uma ou de mais de uma 

atividade geral do Estado preordenadas à realização de determinado objetivo particular. 

Podem ser apontadas como tais, por exemplo, a atividade de relacionamento internacional, a 

atividade financeira, a atividade de controle social, a atividade de gestão administrativa. No 

                                                             
162 Sobre o sistema brasileiro de separação de poderes, assinalado pela independência e harmonia entre 

Legislativo, Executivo e Judiciário, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em alguns julgados 

ilustrativos: “Sem embargo de diversidade de modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado 

de Direito, tem sido sempre concebido como instrumento da recíproca limitação deles em favor das liberdades 

clássicas: daí constituírem traço marcante de todas as suas formulações positivas os ‘pesos e contrapesos’ 

adotados” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.046/SP. 

Requerente: Governador do Estado de São Paulo. Requerido: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 15 abr. 2004. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 191, p. 510); 

“O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir 

modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a 
neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da 

República sobre os demais órgãos da soberania nacional” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado 

de Segurança n° 23.452/RJ. Impetrante: Luiz Carlos Barreti Junior. Impetrado: Presidente da Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 16 set. 1999. Diário da Justiça da União, 12 

mai. 2000, p. 20); “Separação e independência dos Poderes: critério de identificação do modelo positivo 

brasileiro. O princípio da separação e independência dos Poderes não possui uma fórmula universal apriorística e 

completa: por isso, quando erigido, no ordenamento brasileiro, em dogma constitucional de observância 

compulsória pelos Estados-membros, o que a estes se há de impor como padrão não são concepções abstratas ou 

experiências concretas de outros países, mas sim o modelo brasileiro vigente de separação e independência dos 

Poderes, como concebido e desenvolvido na Constituição da República” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 98/MT. Requerente: Procurador-Geral da República. Requerido: 

Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 07 ago. 1997. 

Diário da Justiça da União, 31 out. 1997, p. 55539). 



caso, importa destacar uma dessas atividades estatais específicas, a atividade investigatória, 

no âmbito da qual se insere a investigação criminal, destinada à proteção estatal a direitos 

fundamentais, tema principal da presente seção.  

A investigação estatal, em sentido amplo, consiste em uma atividade por meio da 

qual o Estado apura fatos que servirão de base para a prática de atos diversos. A atividade 

estatal investigatória, amplamente considerada, é um conjunto de atos destinado a atingir um 

conhecimento sobre fatos, o qual serve para subsidiar uma posterior atuação do Estado. 

Evidencia-se, assim, que a investigação tem um caráter essencialmente instrumental. A 

atividade estatal investigatória, devido à sua instrumentalidade, reveste-se de singular 

relevância. Sem ela, o Estado dificilmente desenvolveria suas atividades, gerais ou 

específicas, e atingiria seus fins. Realmente, a prática de atos voltados a uma eficaz 

consecução das finalidades estatais pressupõe um prévio e seguro conhecimento dos fatos 

pertinentes.    

Esse conceito amplo de investigação, contudo, devido à imprecisão de seus limites, 

revela-se pouco operativo na prática. Toda atividade estatal se desenvolve com base em um 

conhecimento sobre os fatos a ela relacionados, o qual é obtido mediante uma apuração mais 

ou menos rigorosa. A atividade estatal investigatória estaria, assim, em maior ou menor grau, 

presente em toda a atuação do Estado. 

Faz-se necessário, pois, adotar uma concepção estrita de investigação. Nessa 

perspectiva, afigura-se pertinente vincular o conceito de atividade estatal investigatória ao 

objetivo de apuração prévia de ilicitudes. A investigação, assim, caracteriza-se como a 

atividade por meio da qual o Estado, inicial e provisoriamente, obtém ou reúne elementos 

sobre a autoria, a materialidade e as demais circunstâncias de atos ilícitos. Cuida-se do 

conjunto de atos preliminares voltados à produção e colheita de evidências relativas a 

condutas contrárias a normas jurídicas. Em sentido estrito, a atividade estatal investigatória 

aproxima-se de sua compreensão comum e torna-se uma ideia com limites mais bem 

definidos. 

A investigação em sentido estrito continua a apresentar caráter instrumental. A 

atividade estatal investigatória, nesses termos, constitui meio indispensável para que o Estado 

proteja efetivamente os bens, interesses e valores tutelados por normas jurídicas. Através dela, 

o Estado conhece a realidade sobre a prática de atos ilícitos, tornando-se apto a adotar 

medidas preventivas e repressivas contra a violação do direito. 



A atividade estatal investigatória, mesmo compreendida de modo estrito, abrange 

uma ampla variedade de manifestações específicas. Uma classificação da investigação estatal, 

feita com base no sistema jurídico brasileiro, pode contribuir para um melhor entendimento de 

suas diversas modalidades. 

De acordo com o investigante, a atividade estatal investigatória pode ser legislativa, 

executiva ou judicial. A investigação legislativa é a realizada pelo Poder Legislativo, 

podendo-se apontar como exemplos desse tipo de atividade estatal investigatória as apurações 

das comissões parlamentares de inquérito (artigo 58, § 3°, da Constituição de 1988), o 

inquérito para apuração de quebra de decoro parlamentar (artigo 25 do Regimento Interno do 

Senado Federal e artigo 268 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), o inquérito 

para apuração de crimes ocorridos nas dependências da Câmara dos Deputados (artigo 269 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados), as inspeções e auditorias realizadas pelos 

tribunais de contas, órgãos que integram a estrutura do Poder Legislativo (artigo 71, inciso 

IV, da Constituição de 1988), bem como as sindicâncias destinadas a apurar responsabilidades 

funcionais de seus agentes públicos. A investigação executiva é a realizada pelo Poder 

Executivo, podendo-se apontar como exemplos desse tipo de atividade estatal investigatória 

as diversas inspeções e fiscalizações feitas pelos mais variados órgãos no exercício do poder 

de polícia administrativa, o inquérito policial (artigo 144 da Constituição de 1988), bem como 

as sindicâncias destinadas a apurar responsabilidades funcionais de seus agentes públicos. A 

investigação judicial é a realizada pelo Poder Judiciário, podendo-se apontar como exemplos 

desse tipo de atividade estatal investigatória as apurações do Conselho Nacional de Justiça, as 

sindicâncias destinadas a apurar responsabilidades funcionais de seus agentes públicos, os 

inquéritos para investigação de infrações penais cometidas no interior do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça (artigo 43 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal e artigo 58 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), bem 

como a apuração de ilícitos penais cometidos por magistrados (artigo 33, parágrafo único, da 

Lei complementar n° 35/1979). Ao lado das investigações legislativa, administrativa e 

judicial, cumpre destacar as investigações ministeriais, realizadas pelo Ministério Público, 

órgão autônomo de difícil enquadramento no âmbito de qualquer dos três poderes, podendo-se 

apontar como exemplos desse tipo de atividade estatal investigatória o inquérito civil público 

(artigo 129, inciso III, da Constituição de 1988), os procedimentos investigatórios criminais, 

inclusive os relativos à apuração de ilícitos penais cometidos por seus membros (artigo 18, 

parágrafo único, da Lei complementar n° 75/1993 e artigo 41, parágrafo único, da Lei n° 



8.625/1993), bem como as apurações do Conselho Nacional do Ministério Público. Existem, 

ainda, fora do âmbito estatal, as investigações privadas, realizadas por particulares no 

exercício de seus direitos de liberdade e de acesso à informação, podendo-se citar como 

exemplos desse tipo de atividade investigatória os levantamentos de dados feitos por vítimas, 

pelo próprio suspeito, por profissionais do meio jornalístico ou por qualquer interessado.
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Toda investigação levada a efeito pelo Estado, seja legislativa, executiva, judicial ou 

ministerial, consiste no exercício da função administrativa.
164

 Ao investigar, o Estado aplica, 

inclusive de ofício, normas jurídicas gerais e abstratas com o objetivo de satisfazer o interesse 

público, coletivo ou comunitário. Não se trata de atividade de edição de normas jurídicas 

gerais e abstratas nem de atividade de concretização do direito em caráter definitivo, o que 

afasta a investigação estatal das funções legislativa e jurisdicional.
165

 

Conforme a sua finalidade, a investigação, atividade administrativa, pode destinar-se 

a subsidiar um ato ou uma atividade no âmbito da própria função estatal administrativa ou 

pode destinar-se a subsidiar um ato ou uma atividade no âmbito das funções estatais 

legislativa ou jurisdicional. Uma sindicância instaurada para apurar ilícitos funcionais de um 

agente público preordena-se a servir de base à instauração ou não de um processo 

administrativo que pode culminar na aplicação de uma sanção disciplinar. De forma 

                                                             
163 Deve-se mencionar, ainda, a investigação internacional, levada a efeito pelos órgãos de monitoramento 

previstos em convenções nos âmbitos dos sistemas global e regional de proteção a direitos humanos, como 

comitês, comissões e conselhos. Tal atividade investigatória, realizada mediante vários mecanismos, a exemplo 

de comunicações, relatórios e inspeções, objetiva apurar violações a direitos humanos por parte dos Estados 

(WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 120-134, 156-161). A 

análise das particularidades dessa espécie de investigação, que não se caracteriza como uma atividade 

investigatória propriamente estatal, ultrapassa os limites do trabalho. 
164 Mesmo os atos investigatórios sujeitos a reserva de jurisdição, para cuja prática se faz necessária prévia 

autorização judicial, não deixam de ser atos administrativos. A propósito, Bruno Calabrich explica: “Qualquer 

ato de investigação praticado pelo Estado é um ato administrativo. Certamente não é um ato legislativo, ainda 

que conduzida a instrução preliminar por autoridade legislativa (e.g. CPI). Tampouco é jurisdicional. Aceitando 
a premissa de que o Judiciário não pode praticar atos de instrução preliminar, sob pena de violação do princípio 

acusatório, quando este decide sobre alguma medida investigatória que seja a ele reservada (como uma 

interceptação telefônica ou uma busca e apreensão domiciliar) apenas estará, no exercício regular da função 

jurisdicional, autorizando o ente investigante à prática do ato pretendido – ato este que terá natureza 

administrativa, e não jurisdicional” (CALABRICH, Bruno. Investigação criminal pelo Ministério Público: 

fundamentos e limites constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 67).  
165 Alguns processos judiciais, como o inquérito para apuração de falta grave, previsto nos artigos 853 a 855 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, e a investigação judicial eleitoral, disciplinada no artigo 22 da Lei 

complementar n° 64/1990, apesar de suas denominações, não se caracterizam como investigações em sentido 

estrito, uma vez que não se limitam a uma apuração preliminar de atos ilícitos. Trata-se de processos 

jurisdicionais, por culminarem em atos de concretização do direito em caráter definitivo. O inquérito para 

apuração de falta grave é uma ação trabalhista constitutiva negativa, de iniciativa do empregador, que tem por 

objeto a resolução jurisdicional do contrato de trabalho do empregado estável (LEITE, Carlos Henrique Bezerra. 

Curso de direito processual do trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2010. p. 1105). A investigação judicial eleitoral 

é uma ação que tem por objeto a decretação jurisdicional da inelegibilidade de candidato, pela prática de atos de 

abuso de poder econômico ou político (COSTA, Adriano Soares da. Instituições de direito eleitoral. 6. ed. rev. 

atual. ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 509-517). 



semelhante, uma inspeção ou fiscalização realizada por um órgão ou uma entidade 

administrativa no exercício do poder de polícia administrativa volta-se a apurar uma infração 

que enseja a autuação do particular, com a posterior instauração de processo administrativo 

que pode culminar na cobrança de multa ao responsável. Em ambas as situações, têm-se 

atividades estatais investigatórias, de natureza administrativa, que se destinam a subsidiar um 

ato ou uma atividade no âmbito da própria função estatal administrativa. Por outro lado, uma 

comissão parlamentar de inquérito preordena-se a apurar fatos que podem levar à 

responsabilização civil ou penal dos envolvidos, no âmbito jurisdicional, ou a fornecer 

elementos de informação que serão considerados quando da elaboração de leis, no processo 

legislativo.
166

 De modo similar, um inquérito civil público ou um inquérito policial voltam-se 

à apuração de fatos que podem levar à aplicação de sanções civis ou penais ao responsável na 

esfera jurisdicional. Nesses casos, têm-se atividades estatais investigatórias, de caráter 

administrativo, que se destinam a subsidiar um ato ou uma atividade no âmbito das funções 

estatais legislativa e jurisdicional.  

 Levando em consideração a consumação ou não dos atos ilícitos investigados, a 

investigação pode ser repressiva ou preventiva. A atividade estatal investigatória repressiva, 

mais comum, realiza-se posteriormente à consumação dos atos ilícitos. A atividade estatal 

investigatória preventiva realiza-se anteriormente à consumação dos atos ilícitos, com base na 

ameaça ou possibilidade concreta de seu cometimento. As investigações criminais geralmente 

são repressivas, iniciando-se após a ocorrência das infrações penais. No entanto, nos últimos 

tempos, investigações sobre o crime organizado, especialmente no que tange a atividades 

terroristas, tendem a assumir uma feição preventiva. As investigações civis do Ministério 

Público, realizadas por meio de inquéritos civis públicos, embora em sua maioria ostentem 

caráter repressivo, sendo deflagradas depois da ocorrência dos ilícitos, ultimamente têm 

adquirido um crescente feitio preventivo, o que as torna inclusive mais eficazes na tutela dos 

interesses difusos e coletivos. 

Quanto ao seu objeto, a investigação pode ser administrativa, civil ou criminal. A 

atividade estatal investigatória, qualquer que seja ela, objetiva apurar fatos relacionados a atos 

ilícitos. A investigação é administrativa, civil ou criminal se o ato ilícito considerado consistir 

em uma infração a normas de direito administrativo, civil ou penal, respectivamente. Uma 
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de inquérito devam ser encaminhadas ao Ministério Público para responsabilização civil ou penal dos 

envolvidos, os resultados de sua atividade investigatória também podem servir para orientar a criação de normas 

legais voltadas ao aperfeiçoamento do sistema jurídico (BULOS, Uadi Lammêgo. Comissões parlamentares de 

inquérito: técnica e prática. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 16-17). 



sindicância instaurada para apurar falta funcional de agente público ou uma inspeção ou 

fiscalização realizada para verificar descumprimento de normas sanitárias são exemplos de 

investigações administrativas. Um inquérito civil público destinado a apurar a 

responsabilidade civil de uma empresa por dano ao ambiente, por exemplo, é uma 

investigação civil. Um inquérito policial aberto para apurar a autoria e a materialidade de uma 

infração penal, seja ela crime ou contravenção, é exemplo de uma investigação criminal.
167

 

Ao lado das investigações administrativa, civil e criminal, pode-se cogitar, ainda, na atividade 

estatal investigatória tributária. A investigação tributária, normalmente denominada ação 

fiscal, destina-se a verificar o descumprimento de obrigações tributárias principais e 

acessórias, constituindo os créditos respectivos.  

Os atos ilícitos, contudo, podem representar, ao mesmo tempo, infrações a normas 

administrativas, civis, penais ou tributárias. A atividade estatal investigatória qualifica-se 

como administrativa, civil, criminal ou tributária de acordo com a ênfase conferida a um ou 

outro aspecto da ilicitude. Podem existir, todavia, investigações mistas, destinadas a apurar 

atos ilícitos sob a perspectiva do descumprimento de mais de um tipo de norma, como ocorre 

nos casos de inquéritos civis públicos instaurados pelo Ministério Público para a eventual 

adoção de providências civis e penais contra o responsável pela prática de atos ilícitos que 

repercutem nessas duas esferas.
168

    

Assim, formulado o conceito de atividade estatal investigatória, fixando-se uma 

compreensão estrita da ideia, e exposta uma classificação da investigação do Estado de acordo 

com diversos critérios, cumpre limitar a análise à atividade estatal investigatória de objeto 

criminal. A investigação criminal consiste no conjunto de atos preliminares preordenados à 

produção e colheita de elementos de convicção sobre a materialidade, a autoria e as demais 

                                                             
167 No trabalho, utiliza-se a expressão investigação criminal para designar a atividade investigatória voltada à 

apuração de fatos relacionados a ilícitos penais. Evitou-se o uso da expressão investigação penal. A primeira 

expressão é preferível à segunda porque aquela confere ênfase à conduta investigada, ao passo que esta ressalta a 

sua eventual consequência, a pena, que somente poderá vir a efetivar-se em âmbito processual. Procura-se 

afastar, assim, a atribuição de qualquer conotação sancionatória à investigação. Ressalta-se, contudo, que a 

atividade investigatória criminal se refere tanto a crimes como a contravenções. De resto, a Constituição de 

1988, em seu artigo 5°, inciso XII, utiliza a expressão investigação criminal. 
168 Na realidade, não há diferença ontológica entre os atos ilícitos. A ilicitude é uma só. Variam apenas as 

consequências da infração, conforme a norma descumprida. A esse respeito, Nelson Hungria ressalta: “Na 

diversidade de tratamento dos fatos antijurídicos, a lei não obedece a um critério de rigor científico ou fundado 

numa distinção ontológica entre tais fatos, mas simplesmente a um ponto de vista de conveniência política, 

variável no tempo e no espaço” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1958. v. 1. t. II. p. 29).  



circunstâncias de ilícitos penais.
169

 Em seguida, examinam-se alguns de seus aspectos 

particulares. 

3.2 A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

Uma compreensão adequada da investigação criminal pressupõe uma noção sobre 

sua história, mediante exposição de suas origens, de suas mudanças ao longo do tempo e de 

sua situação atual. Além disso, uma ideia precisa sobre o assunto requer que se esclareça a 

relação entre a investigação criminal e os sistemas processuais penais, situando-se essa 

específica atividade estatal investigatória no contexto mais amplo da persecução penal. 

3.2.1 Evolução histórica da investigação criminal 

Na Idade Antiga, há registros da atividade estatal investigatória, no âmbito criminal, 

em relação às civilizações egípcia, grega e romana. No Egito, o poder de julgar concentrava-

se nos sacerdotes. Havia um tribunal supremo, a quem cabia decidir sobre os crimes mais 

graves. Nas províncias, existiam juízes, auxiliados por delegados, responsáveis pelo 

julgamento de infrações menores.
170

 Um funcionário do Estado, denominado magiaí, era 

incumbido de ouvir as palavras do ofendido ou interessado, de indicar as disposições legais 

aplicáveis e de participar da apuração dos fatos.
171

 O comandante da cidade ou qualquer do 

povo, inclusive a própria testemunha do fato, incumbia-se de realizar a acusação.
172

 Há 

indícios, assim, de que o modelo processual penal egípcio revestiu-se de caráter acusatório.
173

 

                                                             
169 Para alguns autores, a atividade estatal investigatória, especialmente em âmbito criminal, não se caracteriza 

como um procedimento. Antonio Scarance Fernandes, ao tratar do principal instrumento de investigação 

criminal do sistema jurídico brasileiro, afirma: “Sequer o inquérito é procedimento, pois falta-lhe característica 
essencial do procedimento, ou seja, a formação por atos que devem obedecer a uma sequência predeterminada 

pela lei, em que, após a prática de um ato, passa-se à do seguinte até o último da série, numa ordem a ser 

necessariamente observada” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 5. ed. rev. atual. 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 70). No entanto, a investigação estatal, inclusive a criminal, 

pode ser considerada um procedimento, desde que se entenda como tal, de modo amplo, um conjunto de atos, 

não necessariamente ordenados em uma sequência prévia e legalmente determinada, voltados à consecução de 

um fim. 
170 CALABRICH, Bruno. Investigação criminal pelo Ministério Público: fundamentos e limites constitucionais. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 28. 
171 CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães. O Ministério Público e suas investigações independentes: reflexões 

sobre a inexistência de monopólio na busca da verdade real. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 24. 
172 SANTIN, Valter Foleto. O Ministério Público na investigação criminal. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2007. p. 

22. 
173 Ada Pellegrini Grinover, contudo, considera que, no modelo processual penal egípcio, encontra-se o embrião 

do procedimento inquisitório, uma vez que a iniciativa oficial para a persecução penal correspondia a uma forma 

de governo absoluta, de domínio e inspiração sacerdotal (GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e 

processo penal: as interceptações telefônicas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 28).  



Na Grécia, especificamente em Atenas, de início, em uma sociedade marcadamente 

oligárquica, a magistratura era exercida por pessoas da classe dominante, destacando-se as 

figuras do rei, do polemarco (um magistrado com funções religiosas) e do arconte (um 

magistrado comum). Alguns dos arcontes eram eleitos para fazer parte do Conselho do 

Areópago, que tinha, entre outras funções, a de conservar as leis, a de velar pela segurança da 

cidade, a de impor penas e a de julgar recursos contra decisões dos magistrados. 

Posteriormente, surgiram os tesmotetas, que eram uma espécie de arconte com mandato fixo, 

tendo como atribuições julgar, redigir leis e guardá-las para os casos duvidosos. Nessa época, 

o processo penal estava organizado em um modelo inquisitivo; os magistrados eram 

encarregados de iniciar, instruir e julgar os feitos.
174

 No fim do século IV antes de Cristo, a 

sociedade ateniense passou por mudanças que a conduziram à democracia. A magistratura 

continuou a ser exercida predominantemente pelos arcontes, os quais, no entanto, passaram a 

basicamente admitir ou não o seguimento de processos para serem julgados por tribunais 

populares. O Conselho do Areópago se manteve como órgão judicial supremo, mas muitas de 

suas funções de julgamento foram distribuídas a tribunais populares. A mudança mais 

significativa consistiu na possibilidade de o povo fazer parte desses tribunais. Havia crimes 

privados, que, por atingirem bens essencialmente particulares, ficavam à mercê do ofendido, e 

crimes públicos.
175

 Diante da prática de um crime público, um cidadão, que podia ser o 

próprio ofendido ou um terceiro, apresentava a acusação ao suposto autor do ilícito. 

Posteriormente, ambos compareciam perante um magistrado, que concedia às partes um 

período de investigação dos fatos, destinado a que os próprios envolvidos obtivessem provas 

sobre a situação. Colhidos os elementos de convicção, o magistrado fixava o dia dos debates e 

a composição do tribunal. Na data designada, as partes falavam, e depois o tribunal julgava 

por maioria de votos.
176

 A investigação dos fatos e a acusação eram de responsabilidade 

particular. Havia crimes, no entanto, que afetavam diretamente os interesses da cidade. Nessas 

hipóteses, os tesmotetas atuavam como investigadores, apresentando os resultados de sua 

apuração à Assembleia do Povo, que, se fosse o caso, designava um cidadão para funcionar 

                                                             
174 ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios reitores. Curitiba: Juruá, 2008. p. 

51. 
175 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2006. p. 14. 
176 Sobre os tribunais atenienses, Marco Antonio de Barros explica: “Todos os acusados eram submetidos a 

julgamento perante os quatro Tribunais que existiam naquela época: ‘Assembleia do Povo’ (julgava as acusações 

referentes a crimes políticos mais graves); Areópago (competente para julgar homicídios premeditados e outros 

crimes punidos com a pena de morte); Efetas (homicídio não premeditado); Heliastas (que comportava a 

jurisdição comum dos atenienses).” (BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo penal. 2. ed. 

rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 57). 



como acusador do responsável.
177

 Em tal período, o modelo processual penal ateniense se 

caracterizava como acusatório, em razão da separação das funções de acusação e julgamento. 

No entanto, a presença de um acusador distinto daquele que deveria julgar não foi uma 

constante no processo penal democrático ateniense, pois havia hipóteses em que o Conselho 

do Areópago atuava e julgava de ofício, sem a presença de um acusador e de um defensor, o 

que evidencia que o primitivo processo inquisitivo deixara marcas na democracia grega.
178

 

Em Roma, no período da Monarquia, que vai de 754 a 510 antes de Cristo, e durante 

boa parte da República, existia distinção entre delitos privados e delitos públicos. Os delitos 

privados atingiam interesses eminentemente particulares; em relação a eles, o Estado assumia 

o papel de simples árbitro para solucionar os litígios entre as partes. Quanto aos delitos 

públicos, o Estado assumia responsabilidade pela apuração dos fatos e pelo julgamento dos 

responsáveis. Diante de uma notícia de crime, o magistrado realizava uma investigação, fase 

denominada inquisitio. Depois, se fosse o caso, impunha pena ao agente do ilícito. Não havia 

acusação nem defesa. O processo era designado como cognitio.
179

 Para abrandar os rigores do 

sistema, por volta de 540 antes de Cristo, foi criada a provocatio ad populum, por meio da 

qual o condenado tinha a faculdade de recorrer da decisão do magistrado ao povo reunido em 

comício, que julgava novamente o caso, em procedimento denominado anquisitio. No último 

século da República, que terminou em 27 antes de Cristo, estruturou-se um novo modelo 

processual penal romano, designado como accusatio, judicum publicum ou quaestio. Foram 

criados tribunais, formados por cidadãos romanos e presididos por um magistrado, 

denominado quaesitor, para julgar os crimes. Esses tribunais receberam a designação de 

quaestiones, tornando-se depois permanentes, o que lhes rendeu o qualificativo de perpetuae, 

passando a ser conhecidos como quaestiones perpetuae. O processo somente poderia ser 

instaurado por iniciativa de qualquer cidadão romano, que atuava em nome próprio ou 

representando outras pessoas. O acusador apresentava uma postulação (postulatio) ao 

magistrado (quaesitor), que decidia se o fato alegado constituía crime e se não havia óbices à 

instauração de um processo. Admitida a postulação, concedia-se ao interessado a 

possibilidade de acusar, que o habilitava a apresentar a acusação formal ao tribunal. Ofertada 

a acusação, que era inscrita nos registros do tribunal, o acusador investia-se do poder de 
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apurar os fatos, a fim de colher as provas pertinentes em determinado prazo.
180

 A 

investigação, denominada inquisitio, ocorria depois da acusação. Em seguida, designava-se 

data para os debates e a apresentação de provas, garantindo-se ao acusado o direito de defesa. 

Finalizados os debates, o tribunal julgava.
181

 Na época do Império, por volta de 17 antes de 

Cristo, surgiu outro modelo processual penal romano, conhecido como cognitio extra 

ordinem. Em face da notícia de um crime, funcionários realizavam uma investigação 

preliminar dos fatos. Posteriormente, o magistrado atuava de ofício, independentemente de 

acusação e defesa, julgando o caso. O processo era secreto e utilizava a tortura como meio 

para obtenção de confissões. Contra a decisão do magistrado cabia recurso ao Imperador ou a 

magistrados superiores.
182

  

Na Idade Média, entre os povos germânicos, também havia diferença entre crimes 

privados e públicos. Os crimes privados eram reprimidos pela vingança ou pela composição 

entre as partes. Os crimes públicos eram julgados por uma assembleia, presidida pelo rei, 

príncipe, duque ou conde. Para a instauração do processo, fazia-se necessária a iniciativa do 

prejudicado ou de seus familiares. A prova dos fatos se dava por meio da confissão, das 

ordálias, conhecidas como juízos de Deus, ou dos duelos.
183

 Apesar da irracionalidade de seu 

sistema de provas, o modelo processual penal germânico era caracterizado como acusatório. 

Com as invasões bárbaras que causaram a queda de Roma, houve uma espécie de fusão entre 

os direitos germânico e romano. No entanto, em razão da implantação do feudalismo e da 

descentralização do poder político, os senhores feudais passaram a exercer poder praticamente 

soberano em seus territórios, decidindo conforme seus critérios todas as questões de interesse 

da população dos feudos.
184

 Na época, houve forte influência da Igreja Católica e do 

cristianismo nas questões processuais penais. Nos primeiros séculos da era medieval, pode-se 

afirmar que esse influxo foi benéfico, tendo o direito canônico contribuído para humanizar ou 
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75-92.  
181 Sobre o julgamento romano, Marco Antonio de Barros aduz: “Na sessão de julgamento, permitia-se a 
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pelo menos abrandar os métodos cruéis e gravosos de apuração da verdade então 

praticados.
185

 Até o século XII, a jurisdição eclesiástica procurava defender os interesses da 

Igreja, subtraindo os clérigos da jurisdição secular. O processo era do tipo acusatório, 

porquanto não havia juízo sem acusação, a qual devia ser apresentada, juntamente com as 

provas respectivas, aos religiosos encarregados do exercício da função julgadora. 

Todavia, a partir do século XIII, a Igreja Católica passou a utilizar o processo 

eclesiástico, ordinariamente destinado à punição de condutas consideradas como heresias, 

para expandir seu poder. O Papa Inocêncio III abandonou o modelo processual acusatório, 

adotando um paradigma de cunho marcadamente inquisitivo. O processo poderia ser iniciado 

por acusação, denúncia ou inquisição. Nada obstante, a acusação caíra em desuso, e as 

denúncias anônimas tornaram-se fonte de vingança contra inocentes. Desse modo, 

praticamente todo processo de competência do clero era instaurado por inquisição. A Igreja 

Católica criou um modo de processar que ficou conhecido exatamente como inquisição, por 

meio da qual se iniciava a persecução penal de ofício, apurando-se os fatos e proferindo-se a 

condenação independentemente de acusação e defesa. A inquisição é classificada em 

medieval, espanhola e romana. A inquisição medieval foi levada a efeito por toda a Europa 

continental pela Igreja Católica, durante a Idade Média, consolidando-se com o Papa Gregório 

IX, que, em 1233, institucionalizou os tribunais inquisitoriais, conferindo-lhes caráter 

permanente. Os tribunais inquisitoriais eram formados por um inquisidor, que recebia o poder 

jurisdicional eclesiástico por delegação do Papa, e por outros funcionários que também 

atuavam nos feitos. Os processos geralmente se iniciavam de ofício, embora também 

pudessem ser instaurados com base em acusação e em notícia de delatores, conhecida como 

denúncia, muitas vezes formulada anonimamente. O procedimento era simples e rápido, 

passando-se a adotar progressivamente o sigilo, inclusive em relação ao investigado.
186

 A 

defesa do suspeito poderia ser realizada mediante a apresentação de testemunhas. Cabia ao 

inquisidor avaliar a necessidade de nomeação de um defensor ao investigado. A prisão 
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186 Diogo Rudge Malan ressalta que, na inquisição medieval, teve origem a utilização de testemunhas anônimas: 

“A esse propósito, de início insta salientar que o uso de testemunhas secretas finca suas raízes históricas no 

processo penal canônico inquisitivo, no particular em uma norma instituída pelo Papa Inocêncio IV em 1254. A 

finalidade dessa norma foi tornar mais efetivo o procedimento contra acusados de heresia (inquisitivo haereticae 

pravitatis), impedindo represálias contra as testemunhas de acusação por parte de acusados ou de seus familiares. 

Tudo indica que na origem tal anonimato foi concebido para ser aplicado somente àquelas testemunhas com 

relação às quais houvesse demonstração de risco ao depor. Com o passar do tempo, entretanto, o anonimato 

testemunhal culminou por se tornar a regra no procedimento canônico inquisitivo” (MALAN, Diogo Rudge. 

Direito ao confronto no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 141). 



preventiva era admitida, mas estava condicionada aos requisitos da grave suspeita de heresia e 

do perigo de fuga. A tortura passou a ser bastante utilizada como meio de obter a confissão do 

suspeito. O sistema de provas era o legal ou tarifado. As sentenças eram geralmente 

irrecorríveis. No entanto, havia possibilidade de recurso ao Papa em caso de inobservância de 

regras procedimentais.
187

 

Na Idade Moderna, em 1478, foi criada a inquisição espanhola por uma bula do Papa 

Sixto IV, que acatou um pedido dos reis católicos Isabel de Castilha e Fernando de Aragón, 

com a finalidade de combater a heresia. O processo eclesiástico, contudo, serviu como 

instrumento de repressão política e meio para a manutenção da unidade do Estado espanhol. A 

inquisição espanhola divide-se em dois períodos, o de Tomás de Torquemada e o de Fernando 

Valdés. O período do inquisidor-geral Torquemada, iniciado em 1483, caracterizou-se pelo 

seguinte: consideração da heresia como crime; início do processo criminal, em regra, de 

ofício, apesar de se considerar possível sua instauração por acusação ou notícia de crime; 

realização de inquisições gerais, destinadas a apurar fatos sem um suspeito determinado, e de 

inquisições especiais, voltadas a apurar fatos relacionados a um investigado certo; criação da 

figura do procurador fiscal, a quem os resultados da inquisição eram encaminhados, para fins 

de eventual acusação dos responsáveis; utilização da tortura como meio de obter a confissão 

do suspeito, considerada como prova plena, sendo semiplenas as demais; excepcionalidade do 

segredo processual; reconhecimento do direito do suspeito a um defensor; prisão preventiva 

obrigatória; publicação de sentenças em cerimônias religiosas públicas. O período do 

inquisidor-geral Valdés, iniciado em 1547, teve características semelhantes ao anterior, 

diferenciando-se apenas quanto ao seguinte: estruturação do processo em duas fases, sendo 

que, na primeira, após a inquisição geral ou especial, o procurador fiscal apresentava uma 

notícia de crime contra os suspeitos, os quais eram presos e interrogados, ao passo que, na 

segunda, após o interrogatório, o fiscal apresentava uma acusação contra os investigados; 

adoção do segredo processual como regra geral; possibilidade de o imputado recusar os 

inquisidores que não observassem as regras procedimentais; ocultação dos nomes de 

acusadores e testemunhas; aplicação de tortura somente em caso de expresso requerimento do 

acusador.
188
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A inquisição romana teve início, em 1542, com uma bula do Papa Paulo III. Foi 

criada como resposta à reforma protestante, para funcionar como o supremo tribunal da Igreja 

Católica nos delitos de fé, definindo os limites da jurisdição eclesiástica em relação à secular. 

Apresentou caráter mais brando e civilizado do que as inquisições medieval e espanhola. O 

processo iniciava-se por acusação, notícia de crime ou de ofício, admitindo-se a figura do 

acusador público. Adotou-se o segredo processual, que objetivava proteger também a honra 

dos imputados. A prisão preventiva do suspeito não era automática, exigindo exame 

cuidadoso das provas e circunstâncias de cada caso. Reconheceu-se o direito de defesa e a 

obrigatoriedade de o imputado contar com um defensor. Admitia-se a tortura, a qual, no 

entanto, estava condicionada a um parecer médico favorável. Para que fossem consideradas 

válidas, as sentenças eram revisadas em Roma.
189

 

O modelo processual penal inquisitivo canônico, com suas características gerais, foi 

adotado pela legislação laica de diversos Estados da Europa continental. Com a implantação e 

generalização do regime absolutista, as monarquias trataram de substituir as formas de 

resolução de conflitos baseadas nos costumes de cada feudo, reforçando o poder central como 

fonte única de emanação do direito. As etapas de investigação, convencimento judicial e 

punição dos culpados passaram a seguir parâmetros definidos pelo monarca. A persecução 

penal poderia ser desencadeada de ofício pelo juiz, representante do poder real. Na Itália, os 

processos penais inquisitivos se basearam, notadamente, em comunicações de crimes 

anônimas, as quais inclusive eram depositadas em esculturas com formato de cara de leão 

com a boca aberta, conhecidas como as bocas da verdade (bocche della veritá). Na Espanha, o 

modelo inquisitivo foi consagrado pelo Libro de las Leyes ou Las Siete Partidas, de 1263, 

publicada pelo Rei Afonso X. Na Alemanha, o modelo inquisitivo foi disciplinado, 

principalmente, por uma lei conhecida como Constitutio Criminalis Carolina, de 1503, 

elaborada pelo Imperador Maximiliano I. Na França, tal sistema restou adotado pela 

Ordenança sobre o procedimento criminal (Ordonnance sur la procédure criminelle), de 

1670, editada pelo Rei Luís XIV, a qual se notabilizou por dividir o processo em duas fases, 

uma preparatória e outra decisória, bem como por criar a figura do procurador do rei, que 

tinha a função de atuar como acusador.
190
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Na Inglaterra, o modelo processual penal inquisitivo da Igreja Católica não teve 

maior influência. O sistema de persecução penal inglês desenvolveu-se com base no direito 

germânico combinado com costumes locais, assumindo nítido feitio acusatório. Os reis 

ingleses criaram órgãos jurisdicionais, presididos por magistrados, que percorriam o território 

para realizar os julgamentos em nome da autoridade central. Formaram-se assim as 

instituições do grande júri e do pequeno júri. Diante da ocorrência de um crime, o acusador, 

que podia ser qualquer súdito, em nome do rei, submetia o caso ao grande júri, que analisava 

a admissibilidade da imputação. Aceita a acusação, o caso era levado a julgamento pelo 

pequeno júri.
191

 Os ingleses, inclusive, contribuíram para a formulação de um sistema de 

investigação criminal autônomo, criando pioneiramente uma força policial com atribuições 

investigativas.
192
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192 De acordo com Marcelo Batlouni Mendroni, Henry Fielding, em 1748, tornou-se chefe dos magistrados de 

Bow Street (Londres) e promoveu o incremento da administração da justiça. Em 1750, ele reuniu um grupo de 

voluntários, denominado Bow Street Runners, para prender ladrões. Essas pessoas obtinham informações sobre a 

prática de crimes e realizavam investigações. Em 1785, tais indivíduos eram regularmente contratados pelo 

governo. O autor explica a evolução posterior dos fatos: “Nos anos 1816, 1818 e 1822 o Parlamento Inglês 

recusou propostas de criação e centralização de uma força policial para Londres. De um lado o argumento de que 

poderia se constituir em uma ameaça direta à liberdade pessoal. Outro grupo, este reformista, encabeçado por 
Jeremy Bentham, argumentava que a omissão ou ausência desta força, mais do que a sua presença, é que poderia 

ser danosa às liberdades pessoais. Finalmente, em 1829, após muito esforço, o parlamentar Robert Peel 

conseguiu aprovar a criação da ‘Metropolitan Police Force of London’. A chefatura de Polícia tornou-se 

conhecida como ‘Scotland Yard’ em razão dos treinamentos e da formação dos policiais na força real escocesa. 

Os policiais eram apelidados de ‘Bobbies’, em alusão ao (apelido) dado ao primeiro nome de Peel – Robert”. Ele 

esclarece, ainda, que o modelo em questão foi adotado pelos Estados Unidos da América: “Na onda da criação 

inglesa, os E.U.A. começaram a especular sobre a criação de polícias municipais similares. As primeiras 

tentativas de se criar Polícias com homens pagos pelo governo foram rejeitadas, mas o rápido aumento da 

densidade demográfica em algumas cidades provocou a criação de grupos policiais pagos somente para 

trabalharem nos períodos noturnos e, por fim, a ideia acabou se tornando inevitável. A primeira cidade a criar a 

sua própria Polícia com pagamento foi Nova York, em 1844, mas outras a seguiram rapidamente, como Chicago, 
em 1851; New Orleans e Cincinnati em 1852, e Baltimore e Newark em 1857, até que, em torno de 1880, toda 

cidade grande americana já contava com sua própria polícia municipal baseada na ideia inglesa de Robert Peel” 

(MENDRONI, Marcelo Batlouni. Curso de investigação criminal. 2. ed. rev. aum. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2008. p. 3-5). Antonio Scarance Fernandes, contudo, com base em João Mendes de Almeida Júnior, destaca que 

sempre existiram órgãos e agentes públicos responsáveis pela investigação de crimes, desempenhando funções 

policiais: “No decorrer da história, de uma forma ou de outra, o órgão incumbido de investigar crimes públicos 

contava com o auxílio de agentes especializados. São sempre citados, em Roma, os irenarchi, os curiosi e os 

stationari, encarregados de ‘investigar os crimes, prender os indiciados, interrogá-los, coligir esclarecimentos, 

proceder a buscas e apreensões, fazer em suma o inquérito com todas as diligências, reduzir tudo a autos escritos 



Na Idade Contemporânea, as mesmas ideias iluministas que inspiraram a Revolução 

Francesa e a Revolução Americana provocaram consideráveis mudanças nas concepções 

acerca da atividade estatal investigatória no âmbito criminal. Defendia-se a autonomia e o 

predomínio da razão, a separação entre Estado e religião, bem como a valorização do homem 

e de seus direitos naturais. Rejeitaram-se veementemente os modelos processuais penais 

inquisitivos concebidos na Idade Média e desenvolvidos na Idade Moderna com base na 

instauração de processos de ofício pelos próprios julgadores, no sigilo dos procedimentos, nas 

restrições à defesa do imputado, na utilização da tortura, enfim, na desconsideração da pessoa 

humana. Propugnou-se por modelos de persecução penal acusatórios, tomando por 

paradigmas o processo penal romano antigo e o processo penal inglês.
193

 

Na França, em 1808, foi publicado o Código de Instrução Criminal (Code 

d’Instruction Criminelle), o qual entrou em vigor em 1811. O ordenamento jurídico francês 

adotou um modelo processual penal misto. A persecução penal tinha duas fases, uma de 

investigação preliminar, conhecida como juizado de instrução, de cunho inquisitivo, 

caracterizada pelo sigilo, pela escritura e pela ausência de contraditório, sendo presidida por 

um magistrado, bem como outra de julgamento pelo júri, de feitio acusatório, notabilizada 

pela oralidade, publicidade e presença de contraditório. A acusação era exercida pelo 

Ministério Público.
194

 Esse modelo misto, com a adoção do juizado de instrução para a 

realização da investigação criminal, restou consagrado por outros países, como a Espanha, 

que, em 1882, editou sua Lei de Processamento Criminal (Ley de Enjuiciamiento Criminal), a 

Alemanha, que, em 1877, publicou seu Código de Processo Penal (Strafprozessordenung), a 

Itália e Portugal. 

                                                                                                                                                                                              
e remeter ao prefeito ou à autoridade judiciária competente’. No período das Ordenações Afonsinas, os juízes 

podiam contar com o auxílio de diversos agentes, como os meirinhos, os homens jurados e os vintaneiros. 

Formou-se, assim, com o correr do tempo, um corpo de agentes especializados que compunham a polícia 

judiciária, a qual, até hoje, exerce a função de investigar crimes” (FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria 

geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 79). 
193 Sobre o assunto, Bruno Calabrich aduz: “No direito continental, as modernas revoluções do século XVIII, 

notadamente a Revolução Francesa de 1789, inspiradas no humanismo de estudiosos como Rousseau (Du 

contrat social, 1764), Montesquieu (L’esprit de lois, 1748), Voltaire (Prix dela justice e d l´humanité, 1777), 

Bentham (Introduction to the principles of morals and legislation, 1780), e, especialmente, no que interessa ao 

direito penal e ao processo penal, Cesare Beccaria (Dei dellliti e delle pene, 1764), pautam-se pelo repúdio a 

grande parte dos dogmas do sistema inquisitivo tal qual aplicados pelo poder eclesiástico. Assim, sob o influxo 

do movimento iluminista, busca-se reavivar o sistema acusatório, sem ainda, no entanto, desgarrar-se totalmente 
das regras e princípios então norteadores do processo penal, preservando-os apenas na medida em que 

compatíveis com as novas ideias que se decantavam” (CALABRICH, Bruno. Investigação criminal pelo 

Ministério Público: fundamentos e limites constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 33). 
194 BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo penal. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 77. 



Atualmente, embora alguns países ainda consagrem um modelo processual penal 

misto, em que a investigação criminal é realizada, pelo menos predominantemente, pelo 

juizado de instrução, observa-se uma tendência de adoção de uma persecução penal 

acusatória.
195

 Na França, vigora o Código de Processo Penal (Code de Procédure Pénale) de 

1958, o qual adota um sistema misto, com certo temperamento. No ordenamento jurídico 

francês, existem dois tipos de investigação criminal: uma denominada instrução preparatória 

(instruction préparatoire), realizada por um juiz de instrução, destinada à apuração da autoria 

e da materialidade dos crimes mais graves (crimes); e outra designada inquérito preliminar 

(enquête preliminaire), a cargo do Ministério Público, preordenada à apuração da autoria e da 

materialidade dos crimes menos graves (délits). Ambas as investigações são efetivadas com o 

auxílio da polícia judiciária, e seus resultados são analisados pelo Ministério Público, que, em 

regra, responsabiliza-se pela acusação, dando início ao processo.
196

 Na Espanha, ainda vigora 

a Lei de Processamento Criminal (Ley de Enjuiciamiento Criminal) de 1882, a qual, no 

entanto, foi objeto de algumas reformas. O processo penal espanhol divide-se em duas 

grandes fases: a instrução preliminar, de caráter pré-processual; e o juízo oral, de cunho 

processual. A instrução preliminar, por meio da qual se efetiva a investigação criminal, pode 

ser feita de três formas distintas: o sumário, previsto desde 1882, é realizado por um juiz de 

instrução, destinando-se à apuração da autoria e da materialidade dos crimes em geral; as 

diligências prévias, criadas em 1988, ficam a cargo do Ministério Público caso a notícia de 

crime seja a ele endereçada, destinando-se a apurar a autoria e a materialidade de delitos cuja 

pena não seja superior a nove anos de privação de liberdade; as diligências complementares, 

criadas em 1995, também ficam a cargo do Ministério Público caso a notícia de crime seja a 

ele endereçada, destinando-se a apurar a autoria e a materialidade de delitos de competência 

do tribunal do júri. As investigações são realizadas com o auxílio da polícia, e seus resultados 

são analisados pelo Ministério Público, que, em regra, responsabiliza-se pela acusação, dando 

início ao processo.
197

 Na Alemanha ainda vigora o Código de Processo Penal 

(Strafprozessordenung) de 1887, o qual, contudo, sofreu uma reforma em 1974 que aboliu o 
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modelo processual penal misto, com seu juizado de instrução, e adotou o acusatório. No 

ordenamento jurídico alemão, a investigação criminal (Vorvefahren ou Ermitlungsverfahren) 

é de responsabilidade do Ministério Público, auxiliado pela polícia. O juiz só intervém na 

atividade estatal investigatória para fins de controle, especialmente para autorizar medidas 

cautelares, em regra restritivas de direitos fundamentais, submetidas a reserva de jurisdição. 

Os resultados da apuração são analisados pelo Ministério Público, que, conforme o caso, 

deduz ou não a pretensão punitiva em juízo.
198

 Na Itália, vigora o Código de Processo Penal 

(Codice de Procedura Penale) de 1988, o qual aboliu o modelo processual penal misto 

anteriormente existente, com seu juizado de instrução, e adotou uma persecução penal 

acusatória. No ordenamento jurídico italiano, a investigação criminal (indagini preliminari) é 

de responsabilidade do Ministério Público, que tem o auxílio da polícia. Um juiz específico, 

denominado juiz para a investigação preliminar (giudice per le indagini preliminari) só 

intervém na atividade estatal investigatória para fins de controle, especialmente para autorizar 

medidas cautelares, em regra restritivas de direitos fundamentais, submetidas a reserva de 

jurisdição. Os resultados da apuração são analisados pelo Ministério Público, que, conforme o 

caso, deduz ou não a pretensão punitiva em juízo.
199

 Em Portugal, vigora o Código de 

Processo Penal de 1987, que aboliu o modelo processual penal misto anteriormente existente, 

com seu juizado de instrução, adotando uma persecução penal acusatória. No ordenamento 

jurídico português, a investigação criminal é de responsabilidade do Ministério Público, 

auxiliado pela polícia. O juiz só intervém na atividade estatal investigatória para fins de 

controle, especialmente para autorizar medidas cautelares, em regra restritivas de direitos 

fundamentais, submetidas a reserva de jurisdição. Os resultados da apuração são analisados 

pelo Ministério Público, que, conforme o caso, deduz ou não a pretensão punitiva em juízo.
200

 

Na Inglaterra, o modelo processual penal é tradicionalmente acusatório. No ordenamento 

jurídico inglês, a investigação criminal é de responsabilidade da polícia. Em 1985, foi criado o 

Serviço de Persecução da Coroa (Crown Prosecution Service), que desempenha função 

semelhante à do Ministério Público. Os resultados da apuração da autoria e da materialidade 

dos crimes são encaminhados pela polícia ao Serviço de Persecução da Coroa, que fica 
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incumbido de realizar a acusação perante o Judiciário.
201

 Nos Estados Unidos da América, 

houve recepção da tradição processual penal acusatória inglesa. A investigação criminal, que 

não se sujeita a maiores formalidades, é realizada pela polícia. O Judiciário só intervém na 

atividade estatal investigatória para autorizar medidas restritivas de direitos fundamentais. No 

entanto, a investigação criminal é fortemente influenciada pelo Ministério Público, 

destinatário final das apurações, a quem cabe decidir sobre a dedução de pretensão punitiva 

em juízo.
202

 

A partir do final do século XX, a atividade estatal investigatória no âmbito criminal 

passou por significativas alterações, em face de mudanças na realidade social. Disseminaram-

se atividades ilícitas de grande potencial lesivo, como as relacionadas ao terrorismo. A 

criminalidade tornou-se mais sofisticada, inclusive mediante a articulada e planejada 

utilização de recursos informáticos e financeiros em escala mundial. O processo de 

globalização levou ao desenvolvimento de organizações criminosas com atuação em vários 

países. Ademais, houve uma conscientização acerca da necessidade de adoção de 

providências repressivas, na esfera internacional, contra os responsáveis pela prática de atos 

gravemente lesivos aos direitos humanos. Nesse contexto, entre as modificações sofridas pela 

investigação criminal, destacam-se a ênfase no seu caráter preventivo, a adoção de técnicas 

especiais de investigação, bem como a internacionalização da atividade investigatória. 

A ênfase no caráter preventivo da investigação criminal constitui uma decorrência da 

necessidade de acompanhamento em tempo real e até mesmo de antecipação das atividades 

ilícitas, especialmente quanto às desenvolvidas por organizações criminosas de alto potencial 

lesivo, como as que se dedicam ao terrorismo. A atividade estatal investigatória passa a 

destacar a detecção, o controle e a vigilância de atitudes suspeitas. A investigação criminal 
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Calabrich ressalta: “O papel do MP norte-americano é o exemplo extremo de domínio sobre a atividade de 

persecução penal. Embora seja necessária uma autorização judicial (warrant) para medidas cautelares de prisão, 

de busca (search) e de apreensão (seize ou seizure), nos Estados Unidos o Ministério Público é o verdadeiro 

senhor da investigação criminal, não havendo um controle judicial valorativo no decorrer da fase investigatória 

nem no caso de seu arquivamento. Seu poder discricionário (discretion) permite decidir sobre a submissão do 

caso à preliminary hearing e ao grand jury, para a confirmação da existência de uma probable cause, e mesmo 

negociar com o investigado a troca de uma admissão de culpa por uma pena mais reduzida ou por uma 

desqualificação do tipo para delitos com sanções menos severas (plea bargaining)” (CALABRICH, Bruno. 

Investigação criminal pelo Ministério Público: fundamentos e limites constitucionais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 78-79). 



ocorre concomitantemente ou anteriormente ao cometimento dos ilícitos, com o objetivo de 

evitá-los, desvestindo-se de sua tradicional feição reativa e assumindo um cunho proativo.
203

 

As técnicas especiais de investigação consistem em resposta à exigência de 

efetividade na apuração de ilícitos graves cometidos de forma sofisticada, particularmente no 

âmbito de organizações criminosas. As técnicas especiais de investigação diferem dos 

tradicionais métodos de apuração de ilícitos penais, os quais geralmente se baseiam em 

documentos e em depoimentos de testemunhas. Trata-se de estratégias investigatórias, 

caracterizadas sobretudo pelo sigilo, que se fundam na ocultação ou na dissimulação de 

aspectos da atividade estatal de apuração de ilícitos. Entre as técnicas especiais de 

investigação, podem-se citar as seguintes: a ação controlada e a entrega vigiada, a vigilância 

eletrônica, o uso de recompensas, a colaboração premiada; a proteção a vítimas e 

testemunhas; a infiltração de agentes; a interceptação ambiental, telefônica, telemática e 

postal; a exploração de local; a formação de equipes conjuntas de investigação; o recurso às 

testemunhas anônimas ou sem rosto; e o uso de informantes.
204

  

A internacionalização da investigação criminal é uma resposta à necessidade de 

repressão a atividades criminosas que ultrapassam as fronteiras dos Estados, bem como à 

exigência de punição de atos gravemente lesivos a direitos humanos. O primeiro aspecto se 

relaciona às medidas de cooperação jurídica em matéria penal, por meio das quais a 

investigação criminal se torna uma atividade global e integrada, que funciona através de uma 

rede de colaboração entre órgãos estatais, internacionais e supranacionais. A Convenção das 

Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Convenção de 

Palermo, em vigor desde 2003, e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, 

conhecida como Convenção de Mérida, também de 2003, por exemplo, em diversos 

                                                             
203 A propósito do caráter preventivo que a investigação criminal deve assumir atualmente, José Braz salienta: “É 

necessário um novo modelo-padrão, assente no raciocínio indutivo, que já não circunscreve o seu objeto de 

análise ao facto e ao autor, mas sim à atividade e à organização criminosa e que tem por objectivo, já não a 

reconstituição histórica daquele facto (visão retrospectiva), mas sim o conhecimento em tempo real daquela 

atividade no presente e, se possível, a sua antevisão no futuro (visão prospectiva). Um novo modelo de 

investigação criminal, de forte pendor preventivo e dotado de elevados níveis de proactividade (e evidentemente, 

de necessária capacidade funcional e tecnológica para esse fim) que lhe permitam produzir conhecimento novo 

sobre a realidade em que intervém” (BRAZ, José. Investigação criminal: a organização, o método e a prova: os 

desafios da nova criminalidade. Coimbra: Almedina, 2009. p. 336). 
204 As técnicas especiais de investigação são conceituadas por Vladimir Aras do seguinte modo: “‘Técnicas 

especiais de investigação’ (TEI) são as ferramentas sigilosas postas à disposição da Polícia, dos órgãos de 

inteligência e do Ministério Público para a apuração e persecução de crimes graves, que exijam o emprego de 

estratégias investigativas distintas das tradicionais, que se baseiam normalmente em prova documental ou 

testemunhal. Distinguem-se das técnicas convencionais de persecução criminal, porquanto estas em regra não 

são sigilosas (overt investigations)” (ARAS, Vladimir. Técnicas especiais de investigação. In: DE CARLI, Carla 

Veríssimo (Org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. p. 405). 



dispositivos, estabelecem a obrigação de os Estados-partes prestarem assistência recíproca na 

investigação desses tipos de ilicitude.
205

 O segundo aspecto se relaciona à criação do Tribunal 

Penal Internacional, por meio do Estatuto de Roma, de 1998. Essa instituição internacional 

tem competência para processar e julgar crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e 

crimes de guerra, quando os Estados responsáveis por sua punição não tenham atuado ou 

tenham atuado de forma deficiente para reprimi-los, além de crimes contra a administração do 

próprio Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma disciplina a investigação dos 

crimes em questão, em âmbito internacional, a qual deve ser feita pelo procurador que atua 

junto ao Tribunal Penal Internacional, havendo determinados atos que haverão de ser 

praticados ou autorizados por um juízo de instrução. Nota-se, assim, que a persecução penal 

passa a interessar não apenas aos Estados isoladamente considerados, mas também à própria 

comunidade internacional.
206

 

                                                             
205 Sobre a necessidade de cooperação internacional em matéria penal no atual contexto da sociedade mundial, 
em que a própria atividade criminosa se globaliza, Sergio Fernando Moro ressalta: “Nesse quadro, o recurso 

disponível às autoridades é a cooperação jurídica internacional. Fechar-se à cooperação é transformar seu país 

em refúgio para criminosos, com a sua força corruptora e disruptiva, e arriscar-se a encontrar portas fechadas 

para os requerimentos formulados alhures, já que a política predominante nesse âmbito é a reciprocidade” 

(MORO, Sergio Fernando. Cooperação jurídica internacional em casos criminais: considerações gerais. In: 

BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo; LIMA, Luciano Flores de (Org.). Cooperação jurídica internacional em 

matéria penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2010. p. 15). Tratando do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já 

afirmou: “Preocupados com o fenômeno da criminalidade organizada e transnacional, a comunidade das Nações 

e os Organismos Internacionais aprovaram e estão executando, nos últimos anos, medidas de cooperação mútua 

para a prevenção, a investigação e a punição efetiva de delitos dessa espécie, o que tem como pressuposto 

essencial e básico um sistema eficiente de comunicação, de troca de informações, de compartilhamento de 

provas e de tomada de decisões e de execução de medidas preventivas, investigatórias, instrutórias ou 
acautelatórias, de natureza extrajudicial. O sistema de cooperação, estabelecido em acordos internacionais 

bilaterais e plurilaterais, não exclui, evidentemente, as relações que se estabelecem entre os órgãos judiciários, 

pelo regime das cartas precatórias, em processos já submetidos à esfera jurisdicional. Mas, além delas, engloba 

outras muitas providências, afetas, no âmbito interno de cada Estado, não ao Poder Judiciário, mas a autoridades 

policiais ou do Ministério Público, vinculadas ao Poder Executivo.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Corte Especial. Reclamação n° 2.645/SP. Reclamante: Bóris Abramovich Berezovski. Reclamado: Juiz Federal 

da 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Relator: Min. Teori Albino Zavascki. Brasília, 

18 nov. 2009. Revista do Superior Tribunal de Justiça, v. 217, p. 308). Os mecanismos de cooperação jurídica 

internacional em matéria penal são os mais diversos, destacando-se os seguintes: cooperação diplomática, por 

meio de pedidos de extradição e cartas rogatórias; cooperação por autoridades centrais, com base em tratados 

bilaterais ou promessas de reciprocidade de assistência judiciária mútua; cooperação direta, através de contato 
imediato entre os órgãos de persecução criminal, por meio, por exemplo, da Interpol (International Criminal 

Police Organization) ou de instituições similares; cooperação consular, mediante a legalização de documentos 

estrangeiros em consulados (LIMA, Luciano Flores de; ARAS, Vladimir. Cooperação internacional direta pela 

polícia ou Ministério Público. In: BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo; LIMA, Luciano Flores de (Org.). 

Cooperação jurídica internacional em matéria penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2010. p. 123-160). 
206 Antes do Tribunal Penal Internacional, foram criados tribunais penais internacionais temporários para julgar 

situações específicas. Em 1945, os vencedores da 2ª Guerra Mundial criaram o Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg para julgar os crimes de guerra ocorridos na Europa durante o conflito armado. Na mesma época, foi 

criado o Tribunal Militar Internacional de Tóquio para julgar os crimes de guerra ocorridos no Japão durante a 2ª 

Guerra Mundial. Em 1993, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas criou o Tribunal Penal 

para a Antiga Iugoslávia com o objetivo de julgar as atrocidades praticadas desde 1991 nesse extinto país durante 

uma guerra civil. Em 1994, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas criou o Tribunal Penal 

para Ruanda com o objetivo de julgar genocídio ali ocorrido em 1994 durante uma guerra civil. O Tribunal Penal 



Os diversos modelos de processo penal adotados ao longo da história podem ser 

agrupados, em face de suas características gerais, em três sistemas processuais penais. Trata-

se dos sistemas inquisitivo, acusatório e misto. Cumpre especificar como se configura a 

investigação criminal no âmbito de cada um deles. 

3.2.2 Sistemas processuais penais e investigação criminal 

O sistema inquisitivo tem por característica essencial a possibilidade de instauração 

do processo penal de ofício por um órgão estatal, que geralmente exerce as funções de 

acusação, defesa e julgamento. José Frederico Marques ressalta que, “no sistema inquisitivo, 

o órgão judicante tem preponderância tal que nele se concentram as funções de acusar, julgar 

e defender, que caracterizam o processo”.
207

 O processo penal inquisitivo não se desenvolve 

com base em uma relação jurídica propriamente dita. Existe apenas um procedimento 

unilateral levado a efeito pelo órgão estatal que normalmente acusa, defende e julga. O 

acusado é tratado como objeto, e não como sujeito processual. Por isso, Julio Fabbrini 

Mirabete afirma que, no sistema inquisitivo, “encontra-se mais uma forma autodefensiva de 

administração da justiça do que um genuíno processo de apuração da verdade”.
208

 

O sistema processual penal inquisitivo apresenta, ainda, características não essenciais 

ou acidentais. Essas particularidades, embora presentes em boa parte dos modelos processuais 

penais inquisitivos concretamente configurados, nem sempre podem ser neles identificadas. 

Tais peculiaridades são as seguintes: inexistência de contraditório e de ampla defesa, uma vez 

que o acusado não é tratado como sujeito processual; ausência de publicidade do processo, em 

face da adoção do sigilo dos atos processuais, inclusive em relação ao próprio acusado; 

utilização da forma escrita dos atos do processo; prisão preventiva obrigatória e 

incomunicabilidade do acusado; utilização do sistema de provas tarifadas, em que a confissão, 

muitas vezes obtida mediante tortura, reveste-se de valor preponderante. 

Ao longo da história, a Grécia, especificamente Atenas antes da implantação da 

democracia, Roma, nos períodos da Monarquia e em parte da República e do Império, a Igreja 

                                                                                                                                                                                              
Internacional distingue-se pela sua generalidade e permanência: “Como resposta a este antigo anseio da 
sociedade internacional, no sentido de estabelecer uma corte criminal internacional de caráter permanente, 

finalmente vem à luz o Tribunal Penal Internacional, pelo Estatuto de Roma de 1998. Trata-se da primeira 

instituição global permanente de justiça penal internacional, com competência para processar e julgar os 

chamados crimes internacionais, entendendo-se como tais as violações das obrigações essenciais para a 

manutenção da paz e da segurança da sociedade internacional em seu conjunto” (MAZZUOLI, Valerio de 

Oliveira. Tribunal Penal Internacional e o direito brasileiro. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. p. 37). 
207 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas, Milennium, 2009. v. I. p. 48.  
208 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2006. p. 21. 



Católica, nas inquisições medieval, espanhola e romana, bem como os regimes absolutistas da 

modernidade adotaram modelos processuais penais inquisitivos. Essas diversas manifestações 

históricas de processos penais apresentaram, em maior ou menor grau, as propriedades do 

sistema inquisitivo. Não se pode ignorar que, em várias situações, houve temperamentos ao 

rigor inquisitório, especialmente no que tange às características não essenciais ou acidentais 

do sistema, como a existência de órgãos acusadores, o reconhecimento do direito de defesa, 

certa publicidade dos atos processuais, a utilização de provas orais, a inexistência de tortura, a 

ausência de obrigatoriedade da prisão preventiva. No entanto, sempre esteve presente a 

característica essencial do sistema, considerada como a nota distintiva da inquisitorialidade: a 

possibilidade de instauração de processos penais de ofício, em decorrência da comum 

concentração das funções de acusação, defesa e julgamento em um único órgão estatal.
209

 

No sistema inquisitivo, a persecução penal do Estado tem apenas uma fase. O órgão 

estatal incumbido do processo, além de acusar, defender e julgar, também é o responsável 

pela apuração dos fatos. Não existe uma investigação criminal distinta do processo penal. Não 

há diferença entre atos investigatórios e atos probatórios. A instrução é única, realizada pelo 

próprio órgão julgador. O envolvimento do juiz com a reunião dos elementos de convicção é 

apontada como uma das causas do comprometimento de sua imparcialidade. 

O sistema acusatório tem por característica essencial a impossibilidade de 

instauração do processo penal de ofício, em razão da separação, entre distintos órgãos estatais 

ou pessoas, das funções de acusação, defesa e julgamento. De acordo com Luigi Ferrajoli, no 

sistema acusatório, o elemento mais importante “por ser estrutural e logicamente pressuposto 

de todos os outros, indubitavelmente é a separação entre juiz e acusação”.
210

 Ademais, o 

acusado é considerado como titular de direitos dignos de tutela. O processo penal acusatório 

se desenvolve com base em uma relação jurídica formada por três sujeitos: o acusador, o réu, 

geralmente auxiliado por um defensor, e o julgador.  

                                                             
209 Depois de analisar os diversos modelos processuais penais historicamente verificados, Mauro Fonseca 

Andrade identifica dois elementos característicos do sistema inquisitivo, os quais podem ser sintetizados na 

possibilidade de instauração de processo penal de ofício pelo órgão julgador: “Por isso, somente após esse longo 

caminho é que nos sentimos seguros em poder afirmar, sem medo de cometer qualquer equívoco, que um 

sistema processual será considerado inquisitivo sempre que possuir dois elementos fixos: o caráter prescindível 
da presença de um acusador distinto do juiz, e o fato de o processo ser instaurado por acusação, notitia criminis 

ou de ofício pelo juiz” (ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios reitores. 

Curitiba: Juruá, 2008. p. 383). 
210 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan 

Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 522. 



O sistema processual penal acusatório apresenta algumas características gerais. Tais 

particularidades, presentes em boa parte dos modelos processuais penais acusatórios 

concretamente configurados, são as seguintes: imparcialidade do julgador, decorrente, em 

grande medida, da impossibilidade de instauração do processo de ofício; existência de 

contraditório e de ampla defesa, uma vez que o acusado é tratado como sujeito processual; 

igualdade entre acusação e defesa; publicidade do processo, sendo excepcional a adoção do 

sigilo dos atos processuais; utilização predominante da forma oral dos atos do processo; 

excepcionalidade da prisão preventiva; iniciativa probatória reservada, em regra, às partes; 

livre apreciação motivada das provas do processo. 

A caracterização do sistema acusatório geralmente é feita em oposição ao sistema 

inquisitivo. Deve-se ter consciência, contudo, de que a relação entre sistema acusatório e 

sistema inquisitivo não corresponde à dicotomia entre adversarial system, de um lado, e non-

adversarial ou inquisitorial system, de outro, presente no direito anglo-americano. O 

adversarial system, preponderante na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, é um 

sistema em que o processo se desenvolve por disposição das partes, ao passo que o non-

adversarial ou inquisitorial system é um sistema em que o processo se desenvolve por 

impulso oficial. No primeiro há predomínio das partes no curso processual e na produção de 

provas; no segundo tais atividades são desempenhadas preferencialmente pelo juiz. Em 

ambos, contudo, o processo não pode ser instaurado por iniciativa do julgador, o que os 

caracteriza como sistemas processuais penais acusatórios.
211

 

No curso da história, a Grécia, especificamente Atenas depois da implantação da 

democracia, Roma, no final da República e em parte do Império, os povos germânicos da era 

medieval, a Inglaterra, os Estados Unidos da América e a maioria dos Estados europeus 

continentais da atualidade, como Alemanha, Itália e Portugal, adotaram modelos processuais 

                                                             
211 A propósito, Ada Pellegrini Grinover esclarece: “Denomina-se adversarial system o modelo que se 

caracteriza pela predominância das partes na determinação da marcha do processo e na produção das provas. No 
inquisitorial system, ao revés, tais atividades recaem de preferência sobre o juiz (...). O termo processo 
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qual incumbe à parte a propositura da ação, o processo se desenvolve por impulso oficial” (GRINOVER, Ada 

Pellegrini. A atividade instrutória do juiz no processo penal acusatório. Revista Forense, Rio de Janeiro. v. 347, 

p. 03-10, jul./ago./set. 1999). Por isso, afigura-se incorreta a concepção de que o sistema acusatório seria 

identificado pela atribuição da gestão das provas exclusivamente às partes, negando-se a iniciativa instrutória, 

ainda que em caráter excepcional, do juiz. Sobre o assunto, Américo Bedê Júnior e Gustavo Sena salientam: 

“Não se acusa ninguém ao produzir prova, não é a gestão da prova que define o tipo de sistema penal, o juiz não 

pode ser um mero expectador que se conforme com a mentira formal” (BEDÊ JÚNIOR, Américo; SENA, 

Gustavo. Princípios do processo penal: entre o garantismo e a efetividade da sanção. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. p. 36). 



penais acusatórios. Essas diversas manifestações históricas de processos penais apresentaram, 

em maior ou menor grau, as propriedades do sistema acusatório. No entanto, sempre esteve 

presente a característica essencial do sistema, considerada como a sua nota distintiva: a 

impossibilidade de instauração de processos penais de ofício, em decorrência da atribuição 

das funções de acusação, defesa e julgamento a sujeitos processuais distintos.
212

 

No sistema acusatório, a persecução penal do Estado tem duas fases, uma pré-

processual e outra processual. Distingue-se a investigação criminal do processo penal. A 

instrução divide-se em preliminar e definitiva. A fase pré-processual da persecução penal, 

correspondente à investigação criminal ou instrução preliminar, caracteriza-se por ser 

administrativa, inquisitiva, sigilosa e não contraditória. Ela se destina a reunir elementos que 

permitam ao acusador elaborar com segurança um juízo de probabilidade sobre a prática de 

um ilícito penal, deduzindo ou não a pretensão punitiva mediante a acusação. A fase 

processual, correspondente ao processo penal ou à instrução definitiva, caracteriza-se por ser 

jurisdicional, acusatória, pública e contraditória. Ela se preordena a reunir provas que 

permitam ao julgador elaborar um juízo de certeza sobre a condenação ou absolvição do 

acusado.  

Desse modo, estabelece-se uma diferença entre atos investigatórios e atos 

probatórios. Os atos investigatórios caracterizam-se pelo seguinte: estão a serviço da fase pré-

processual da persecução penal ou instrução preliminar; não se referem a uma afirmação, mas 

a uma hipótese de investigação; servem para formar um juízo de probabilidade, e não de 

certeza; não exigem publicidade e contraditório; servem para formação do convencimento do 

acusador quanto à dedução ou não da pretensão punitiva em juízo; também servem para 

justificar o indiciamento do suspeito, bem como para fundamentar a adoção de medidas 

jurisdicionais cautelares, especialmente a prática de atos restritivos de direitos fundamentais; 

podem ser praticados pelo Ministério Público ou pela polícia. Os atos probatórios 

caracterizam-se pelo seguinte: estão a serviço da fase processual da persecução penal ou do 

processo penal; servem para a formação do convencimento do juiz quanto a afirmações das 

partes processuais; servem para formar um juízo de certeza a ser expresso em uma sentença 

                                                             
212 Mauro Fonseca Andrade identifica dois elementos característicos do sistema acusatório, os quais podem ser 

sintetizados na impossibilidade de instauração de processo penal de ofício pelo órgão julgador. De acordo com o 

autor, tais elementos são “a obrigatoriedade de um acusador distinto do juiz, e o fato de somente a acusação 

determinar o início do processo” (ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios 

reitores. Curitiba: Juruá, 2008. p. 254).  



que condene ou absolva o acusado; exigem publicidade e contraditório; são praticados pelo 

juiz que julgará o processo.
213

 

No sistema acusatório, a investigação criminal pode ser coordenada pelo Ministério 

Público, órgão estatal geralmente responsável pela acusação, contando ele com o auxílio da 

polícia, como ocorre na Alemanha, em Portugal, na Itália e nos Estados Unidos da América. 

No entanto, a fase pré-processual ou instrução preliminar também pode ser coordenada 

diretamente pela polícia, como acontece na Inglaterra.
214

 O Poder Judiciário somente atua na 

investigação criminal para realizar seu controle, especialmente no que tange à adoção de 

medidas cautelares, em regra restritivas de direitos fundamentais submetidos a reserva de 

jurisdição.    

O sistema misto reúne elementos dos sistemas inquisitivo e acusatório. Procura 

combinar a efetividade da apuração dos fatos mediante a atribuição de amplos poderes 

instrutórios ao órgão investigante, inerente ao sistema inquisitivo, com a impossibilidade de 

instauração de processo penal de ofício pelo órgão julgador, própria do sistema acusatório. De 

acordo com Hélio Tornaghi, o sistema misto é “a encruzilhada entre as necessidades de 

repressão e as garantias individuais”.
215

 

O sistema processual penal misto caracteriza-se essencialmente por dividir o 

processo penal em duas etapas, sendo uma destinada à investigação dos fatos por parte de um 

órgão judicial, geralmente designado como juizado de instrução, e outra preordenada à 

produção de provas e à apreciação jurisdicional do caso. A primeira etapa, de instrução 

preparatória ou de investigação criminal, pode ser iniciada de ofício pelo juiz, caracterizando-

se como inquisitiva, sigilosa, escrita e limitadamente contraditória. A segunda etapa, de 

instrução definitiva e de julgamento, não pode ser iniciada de ofício pelo juiz ou tribunal, 

caracterizando-se como acusatória, pública, oral e contraditória.
216

 O processo penal, em suas 

duas etapas, pode ser ainda antecedido de uma apuração preliminar dos fatos pelo Ministério 

Público ou pela polícia, para fins de colheita de indícios mínimos. Ademais, é possível que, 
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entre as duas etapas processuais, exista uma etapa intermediária destinada à análise da 

admissibilidade da acusação. 

No decorrer da história, a França e a Espanha, desde o início da modernidade, 

adotam modelos processuais penais mistos. O sistema misto chegou a ser consagrado pela 

Alemanha, pela Itália e por Portugal, que, no entanto, passaram a adotar modelos processuais 

penais acusatórios a partir da segunda metade do século XX. 

Existem duas espécies de sistemas mistos, o clássico ou com juizado de instrução 

inquisitório e o com juizado de instrução contraditório. No sistema misto clássico ou com 

juizado de instrução inquisitório, a etapa processual de instrução preparatória ou de 

investigação criminal não apresenta contraditório, como ocorre na França. No sistema misto 

com juizado de instrução contraditório, há possibilidade de participação do imputado na etapa 

processual de investigação preparatória ou de investigação criminal, como acontece, embora 

com certas limitações, na Espanha.
217

  

No sistema processual penal misto, a persecução penal chega a ser dividida em três 

fases. A primeira fase consiste em uma apuração prévia sumária eventualmente realizada pelo 

Ministério Público ou pela polícia, sem a intervenção de órgãos judiciais, voltada à reunião de 

indícios mínimos sobre um ilícito penal. A segunda fase consiste na etapa processual de 

instrução preparatória, por meio da qual um órgão judicial, comumente denominado juizado 

de instrução, investiga a autoria, a materialidade e as demais circunstâncias do ilícito penal, 

coligindo elementos que servirão para que o acusador formule um juízo sobre a dedução ou 

não da pretensão punitiva por meio da acusação. A terceira fase, instaurada com base na 

acusação formulada, consiste na etapa processual de instrução definitiva e de apreciação 

jurisdicional, no âmbito da qual são produzidas as provas, e o caso é julgado pelo juiz ou 

tribunal.
218

  

No sistema misto, a investigação criminal propriamente dita é coordenada pelo Poder 

Judiciário, que pode contar com o auxílio da polícia, como ocorre na França e na Espanha.
219

 

No entanto, a apuração prévia e sumária dos fatos, destinada à colheita de indícios mínimos 
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sobre ilícitos penais, eventualmente realizada pelo Ministério Público e pela polícia antes da 

etapa processual de instrução preparatória, não deixa de caracterizar-se, também, como uma 

atividade estatal investigatória.  

Analisada a investigação criminal em relação aos sistemas processuais penais 

inquisitivo, acusatório e misto, impende considerar especificamente a atividade estatal 

investigatória, no âmbito criminal, no contexto brasileiro. Eis o que se passa a fazer adiante. 

3.3 A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NO BRASIL 

Uma noção satisfatória sobre a investigação criminal no Brasil pressupõe uma 

compreensão de sua história, mediante exposição de suas origens e de suas mudanças ao 

longo do tempo. Ademais, um entendimento seguro acerca do assunto requer que se 

esclareçam os contornos do modelo de investigação criminal atualmente adotado pelo sistema 

jurídico brasileiro. 

3.3.1 A evolução histórica da investigação criminal no Brasil 

Antes da chegada dos portugueses, o espaço correspondente ao atual território 

brasileiro era ocupado pelos povos indígenas. As primitivas comunidades de índios ainda não 

se haviam organizado em Estados. Não existia, pois, propriamente uma atividade estatal 

investigatória. O sistema punitivo indígena era bastante simples, consistindo na mera 

aplicação de penas de morte, banimento ou tortura, com base na ideia de vingança privada, 

aos que transgredissem as normas de convívio social.
220

 

Com a descoberta e a colonização do Brasil por Portugal, a partir de 1500, o 

ordenamento jurídico português passou a ser aplicado no território brasileiro. No que diz 

respeito à persecução penal, durante o período colonial, vigoraram as Ordenações Afonsinas, 

de 1446, as Ordenações Manuelinas, de 1521, e as Ordenações Filipinas, de 1603. Tais 

normas disciplinavam, de forma similar, aspectos da investigação criminal realizada pelo 

Estado. 

As Ordenações Afonsinas tratavam do processo penal em seu Livro V, consagrando 

um modelo processual penal inquisitivo, de inspiração canônica, próprio do regime 

absolutista da época. O processo iniciava-se de ofício pelo juiz, podendo também ser 

instaurado a partir de acusação ou de notícia de crime. Embora a acusação, quando existente, 
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fosse atribuída à vítima ou a qualquer pessoa do povo, existiam representantes do rei nos 

processos, denominados procuradores dos nossos feitos, que exerciam função similar à do 

Ministério Público e assumiam o exercício da função acusadora em caso de desistência dos 

legitimados originários.
221

 A investigação criminal era realizada pelos próprios julgadores, 

auxiliados por meirinhos, por homens jurados, escolhidos e compromissados, bem como por 

vintaneiros, inspetores policiais dos bairros.
222

 A atividade estatal investigatória ocorria por 

meio tanto de inquirições devassas gerais, que não tinham por objeto apurar fato certo relativo 

a investigado determinado, como de inquirições devassas especiais, destinadas a apurar fato 

certo relativo a investigado determinado. As Ordenações Afonsinas, devido ao seu pouco 

tempo de vigência após a descoberta do território brasileiro, praticamente não foram aplicadas 

no Brasil colonial. 

As Ordenações Manuelinas também tratavam do processo penal em seu Livro V, 

consagrando um modelo processual penal igualmente inquisitivo. Não houve maiores 

modificações em relação às Ordenações Afonsinas. Do mesmo modo, o processo iniciava-se 

de ofício pelo juiz, através das inquirições devassas, bem como a partir de acusação, chamada 

de querela jurada, ou de notícia de crime, denominada denúncia. Os juízes contavam em seu 

quadro de auxiliares com tabeliães, inquiridores e outros oficiais de justiça.
223

 Houve 

inserção, na estrutura judicial, da figura do promotor de justiça, com funções ministeriais 

bastante acentuadas.
224

 A investigação criminal era realizada pelos próprios julgadores, 

ocorrendo por meio tanto de inquirições devassas gerais, que não tinham por objeto apurar 

fato certo relativo a investigado determinado, como de inquirições devassas especiais, 

destinadas a apurar fato certo relativo a investigado determinado. Não existiram maiores 

novidades em relação à atividade estatal investigatória. As Ordenações Manuelinas tiveram 

pouca eficácia no Brasil, devido à forma escolhida por Portugal para ocupação do território da 

colônia. A propósito, René Ariel Dotti ressalta que, “embora formalmente estivessem 

vigorando ao tempo das capitanias hereditárias, as Ordenações Manuelinas não constituíam a 
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fonte do Direito aplicável no Brasil, pois o arbítrio dos donatários, na prática, é que impunha 

as regras jurídicas”.
225

 

Já as Ordenações Filipinas vigoraram durante mais de dois séculos no Brasil. 

Tratavam do direito processual penal no seu Livro V. Consagraram um modelo processual 

penal inquisitivo mais rigoroso do que os das ordenações anteriores.
226

 O processo penal 

poderia ser iniciado por acusação, formulada por qualquer pessoa do povo ou pelo ofendido, a 

qual era precedida de um sumário de querela, em que se ouviam testemunhas sobre os fatos. 

Em certos casos, cabia a acusação por parte do Ministério Público, que substituía o 

interessado originariamente legitimado. Como é próprio do sistema inquisitivo, o processo 

penal também poderia ser instaurado de ofício, o que ocorria mediante as devassas, as quais 

consistiam em inquirições para a obtenção de informações sobre os delitos. Através das 

devassas se realizava a atividade estatal investigatória preponderante. As devassas eram 

gerais, quando não tinham por objeto apurar fato certo relativo a investigado determinado, ou 

especiais, quando tinham por objeto apurar fato certo relativo a investigado determinado. 

Tratava-se de procedimentos realizados e conduzidos por juízes.
227

 Constatada a existência do 

crime e identificado seu autor, ocorria a pronúncia, iniciando-se o processo de acusação, 

produção de provas, em que se admitiam inclusive torturas, e julgamento. Existia, ainda, um 

procedimento sumário, sem maiores formalidades, para a punição dos responsáveis pela 

prática de certos crimes. As penas eram severas e cruéis.
228

   

O Brasil tornou-se independente em 1822, sob o influxo das ideias iluministas que se 

opuseram ao sistema processual penal inquisitivo na Europa. A Constituição imperial de 

1824, em seu artigo 179, consagrou direitos fundamentais garantidores de um processo penal 

distinto do previsto nas ordenações portuguesas. Em 1832 foi editado o Código de Processo 

Criminal, que se inspirou fortemente no Código de Instrução Criminal francês (Code 
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d’Instruction Criminelle) de 1808. No que tange à investigação criminal, restaram abolidas as 

devassas gerais e especiais. A atividade estatal investigatória era exercida pelos juízes de 

paz.
229

 O código adotou um modelo processual penal misto. Havia uma etapa processual 

preparatória, de caráter inquisitivo, sigiloso e não contraditório, desenvolvida perante um juiz 

de paz, que se assemelhava ao juizado de instrução, na qual os fatos eram investigados, 

culminando na pronúncia ou não do envolvido. Sendo o suspeito pronunciado, o caso era 

inicialmente remetido a um grande júri, que decidia se achava ou não matéria para acusação. 

Formulada a acusação, o processo seguia para o pequeno júri, responsável pela segunda etapa 

processual, de instrução definitiva e julgamento, caracterizada por ser acusatória, pública e 

contraditória. A acusação podia ser feita pelo ofendido ou por parentes próximos, sendo, 

nessas hipóteses, denominada queixa, ou pelo Ministério Público ou por qualquer do povo, 

sendo, nessas situações, designada como denúncia. Havia possibilidade, ainda, de instauração 

do processo penal, de ofício, por iniciativa do próprio juiz.
230

 

O Código de Processo Criminal foi reformado pela Lei n° 261/1841. No âmbito da 

investigação criminal, a norma em questão instituiu um aparelhamento policial centralizado e 

retirou muitas atribuições dos juízes de paz. Criaram-se cargos de chefe de polícia e de 

delegados. Atribuíram-se às autoridades policiais funções anteriormente consideradas próprias 

dos juízes, como a investigação criminal ou a instrução preparatória, denominada formação da 

culpa, e até a pronúncia de imputados.
231

 No campo processual penal propriamente dito, a 

reforma eliminou o grande júri, conhecido como júri de acusação, mantendo apenas o 

pequeno júri, responsável pelo julgamento.
232

 Posteriormente, com a Lei n° 2.033/1871, 

regulamentada pelo Decreto n° 4.824/1871, ocorreram novas alterações significativas no 

modelo do Código de Processo Criminal. Houve finalmente uma separação mais definida 

entre polícia e justiça. Criou-se o inquérito policial. A atividade estatal investigatória, no 

âmbito criminal, passou a ser realizada pela polícia por meio do inquérito policial, cujas 

conclusões eram encaminhadas ao promotor público, responsável pela acusação. 
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Em 1889, proclamou-se a República. A Constituição republicana de 1891 conferiu 

aos Estados-membros da federação competência para legislar sobre processo penal, 

quebrando a unidade anteriormente existente sobre o assunto no sistema jurídico brasileiro. 

Alguns Estados-membros continuaram aplicando as leis processuais penais imperiais; outros, 

contudo, editaram seus próprios códigos de processo penal. Configurou-se uma situação 

assinalada pela heterogeneidade.
233

 

 A Constituição de 1934 atribuiu à União, retirando dos Estados-membros, a 

competência privativa para legislar sobre processo penal. Não houve tempo, todavia, para a 

adoção de um novo modelo processual penal sob a égide desse texto constitucional. Com 

efeito, logo em seguida, implantou-se no país um regime ditatorial que outorgou a 

Constituição de 1937, a qual manteve o regime da unidade processual penal. Assim, por meio 

de um decreto-lei da presidência, não discutido pelo parlamento e muito menos pela 

sociedade, em 1941, editou-se o Código de Processo Penal que atualmente vigora no Brasil.
234

 

O estatuto em questão consagrou um modelo processual penal que se aproxima do sistema 

acusatório. Estabeleceu que a persecução penal deve ter uma fase pré-processual, de 

investigação criminal, de caráter administrativo, inquisitivo, sigiloso e não contraditório, 

realizada por meio do inquérito policial, e uma fase processual, de caráter jurisdicional, 

acusatório, público e contraditório, levada a efeito mediante o processo penal. Dispôs que, em 

regra, o processo penal não poderia ser instaurado de ofício por iniciativa do próprio julgador, 

prevendo a ação penal pública, em que a acusação é exercida pelo Ministério Público, e a 

ação penal privada, em que a acusação é formulada por particulares, especialmente a vítima 

ou seu representante legal ou sucessor. É certo, no entanto, que o diploma legal adotou alguns 

resquícios do sistema inquisitivo, como a possibilidade de instauração de processo penal de 

ofício, por iniciativa do próprio juiz, em casos de contravenções penais. 
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   Ao longo do tempo, o ordenamento jurídico brasileiro passou por consideráveis 

mudanças. Sucederam-se a Constituição de 1946, a Constituição de 1967 e, finalmente, a 

Constituição de 1988, em vigor na atualidade, as quais conferiram uma nova feição ao modelo 

processual penal pátrio. O próprio Código de Processo Penal sofreu alterações por leis 

posteriores. Paralelamente, foi editada uma profusa legislação extravagante que trouxe 

modificações ao panorama processual penal brasileiro. 

No que diz respeito especificamente à investigação criminal, em âmbito 

constitucional, as principais mudanças consistiram na consagração do sistema processual 

penal acusatório, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição de 1988, que atribui ao 

Ministério Público a legitimidade privativa para o ajuizamento da ação penal pública, bem 

como na previsão de diversos direitos fundamentais em favor do investigado, conforme várias 

disposições do artigo 5° do texto constitucional.
235

 No escalão infraconstitucional, destacam-

se: a criação do termo circunstanciado de ocorrência, que substitui o inquérito policial nos 

casos de infrações penais de menor potencial ofensivo, a teor da Lei n° 9.099/1995; a previsão 
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sujeito que investiga é o mesmo que aprecia a legalidade de cada um dos atos praticados (o juiz investigador é 

um juiz de si mesmo)” (CALABRICH, Bruno. Investigação criminal pelo Ministério Público: fundamentos e 

limites constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 47).  Note-se, no entanto, que o procedimento 

especial dos crimes de competência do júri, com a diferenciação entre a fase processual do judicum acusationis, 

desenvolvida perante o juiz singular, e a fase processual do judicum causae, realizada diante do tribunal do júri, 

aproxima-se bastante do sistema processual penal misto com instrução preparatória contraditória.  



de técnicas especiais de investigação, como os meios operacionais para prevenção e repressão 

de ações praticadas por organizações criminosas, dispostos na Lei n° 9.034/1995, a 

interceptação telefônica, disciplinada na Lei n° 9.296/1996, e a proteção a vítimas e 

testemunhas ameaçadas, estabelecida na Lei n° 9.807/1999; o progressivo envolvimento da 

atividade estatal investigatória brasileira na cooperação internacional em matéria penal, sendo 

notáveis, quanto a esse aspecto, a incorporação ao ordenamento jurídico pátrio da Convenção 

das Nações Unidas de Combate ao Crime Organizado Transnacional, conhecida como 

Convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo n° 231/2003 e promulgada pelo 

Decreto n° 5.015/2004, e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, conhecida 

como Convenção de Mérida, aprovada pelo Decreto Legislativo n° 348/2005 e promulgada 

pelo Decreto n° 5.687/2006, a previsão de medidas de colaboração com outros países para a 

apreensão e o confisco de bens oriundos de lavagem de dinheiro proveniente de ilícitos penais 

praticados no estrangeiro, consoante a Lei n° 9.613/1998, a celebração de tratados e acordos 

de assistência mútua em matéria penal com diversos países, bem como a incorporação ao 

ordenamento jurídico nacional do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, 

aprovado pelo Decreto Legislativo n° 112/2002 e promulgado pelo Decreto n° 4.388/2002. 

O atual modelo de investigação criminal brasileiro merece consideração específica. 

Isso é o que se passa a fazer adiante. 

3.3.2 O atual modelo de investigação criminal brasileiro 

No atual modelo de investigação criminal brasileiro, existem vários instrumentos de 

apuração da autoria, da materialidade e das demais circunstâncias dos ilícitos penais.
236

 No 

Brasil, a atividade estatal investigatória, em âmbito criminal, realiza-se principalmente por 

meio do inquérito policial, do termo circunstanciado de ocorrência, das apurações das 

comissões parlamentares de inquérito, dos procedimentos investigatórios do Ministério 

Público, dos demais procedimentos administrativos de responsabilidade de diversos órgãos e 

                                                             
236 A competência legislativa para definir os contornos do modelo de investigação criminal brasileiro é privativa 

da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição de 1988, uma vez que, apesar de a atividade estatal 
investigatória em âmbito criminal apresentar caráter administrativo, trata-se de matéria concernente ao direito 

processual penal. A esse respeito, cuidando especificamente do inquérito policial, o Supremo Tribunal Federal já 

afirmou: “A persecução criminal, da qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, rege-se pelo direito 

processual penal. Apesar de caracterizar o inquérito policial uma fase preparatória e até dispensável da ação 

penal, por estar diretamente ligado à instrução processual que haverá de se seguir, é dotado de natureza 

processual, a ser cuidada, privativamente, por esse ramo do direito de competência da União” (Supremo Tribunal 

Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.896/SE. Requerente: Associação dos Magistrados 

Brasileiros. Requerido: Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Relator: Min. Cármen Lúcia. Brasília, 04 

jun. 2008. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 205, p. 1141). 



entidades públicos, bem como dos procedimentos investigatórios judiciais. Existe, ainda, a 

possibilidade do desenvolvimento de investigações particulares.  

O inquérito policial é o principal instrumento de investigação criminal do 

ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se do procedimento administrativo composto por um 

conjunto de diligências realizadas pela polícia com o objetivo de reunir elementos de 

convicção relacionados a um ilícito penal. Ele tem por finalidade precípua fornecer ao titular 

da ação penal base para a formulação de um juízo seguro sobre dedução ou não da pretensão 

punitiva por meio da acusação.  

A Constituição de 1988, em seu artigo 144, estabelece que a segurança pública é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

através dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária 

federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. O texto 

constitucional se refere expressamente apenas a duas polícias com atribuições de investigação 

criminal: a polícia federal e as polícias civis. As demais polícias teriam atuação preventiva, 

objetivando impedir a prática de ilícitos penais, não atuando na correspondente apuração, 

após sua ocorrência.
237

  

De acordo com o artigo 144, § 1°, incisos I e II, da Constituição de 1988, a polícia 

federal é responsável por apurar as infrações penais praticadas contra a ordem política e social 

e os ilícitos penais cometidos em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas, assim como outras infrações penais que 

tenham repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme, cabendo a ela, 

ainda, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando e o descaminho. Os 

inquéritos policiais referentes aos ilícitos penais em questão, pois, são instaurados e 

conduzidos pela polícia federal por meio dos respectivos delegados.
238

 Nos termos do artigo 

                                                             
237 A Constituição de 1988, em diversas passagens, refere-se, ainda, à polícia das assembleias legislativas (artigo 
27, § 3°), da Câmara dos Deputados (artigo 51, inciso IV) e do Senado Federal (artigo 52, inciso XIII). A esse 

respeito, a Súmula n° 397 do Supremo Tribunal Federal estabelece: “O poder de polícia da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o 

regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito”. 
238 A Lei n° 10.446/2002 estabelece que, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija 

repressão uniforme, a polícia federal poderá proceder à investigação das seguintes infrações penais: sequestro, 

cárcere privado e extorsão mediante sequestro, se o agente foi impelido por motivação política ou quando 

praticado em razão da função pública exercida pela vítima; formação de cartel; relativas à violação de direitos 

humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados 

internacionais de que seja parte; furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportados em 

operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de 

um Estado da Federação; quaisquer outros crimes, desde que haja autorização ou determinação do Ministro da 



144, § 4°, do texto constitucional, as polícias civis são responsáveis, ressalvadas as 

atribuições da polícia federal, pela apuração das infrações penais em geral, exceto as 

militares. Os inquéritos policiais relativos a ilícitos penais que não se incluam na esfera de 

atuação da polícia federal e que não configurem crimes militares, portanto, são instaurados e 

conduzidos pelas polícias civis por meio dos respectivos delegados. Os inquéritos militares, 

destinados a apurar crimes militares, são instaurados e conduzidos pelas polícias militares, 

pelos corpos de bombeiros militares, pelo Exército, pela Marinha ou pela Aeronáutica, por 

meio dos respectivos oficiais, conforme a corporação em que as infrações penais em questão 

tenham ocorrido. Não se pode ignorar, também, que os órgãos de segurança preordenados a 

uma atuação preventiva – polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias 

militares –, apesar de não poderem instaurar inquéritos policias, exercem atividade 

investigatória ao agirem no controle e na vigilância de atividades suspeitas, bem como ao 

auxiliarem a polícia federal, as polícias civis e inclusive o Ministério Público na apuração de 

ilícitos penais.
239

 

O inquérito policial pode ser instaurado por portaria ou auto de prisão em flagrante, 

com base em diversos atos, a teor do artigo 5° do Código de Processo Penal. Nos crimes de 

ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser instaurado: de ofício pela 

autoridade policial, o delegado de polícia; por requisição do Ministério Público ou do juiz; 

por requerimento da vítima ou de seu representante legal. Nos crimes de ação penal pública 

condicionada, o inquérito policial só pode ser instaurado mediante representação do ofendido 

ou do seu representante legal ou sucessor, bem como mediante requisição do Ministro da 

Justiça. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial só pode ser instaurado em face 

de requerimento do ofendido ou de seu representante legal ou sucessor. 

Instaurado o inquérito policial, cabe à polícia realizar as diligências necessárias à 

apuração dos fatos. Entre os atos instrutórios do inquérito policial, previstos no artigo 6° do 

Código de Processo Penal, destacam-se os seguintes: apreensão dos objetos relacionados ao 

                                                                                                                                                                                              
Justiça. Nessas situações, bem como nas hipóteses de tráfico de entorpecentes, especificamente no que tange ao 

tráfico interno, é possível também a atuação das polícias civis. 
239 O Superior Tribunal de Justiça já admitiu que a polícia rodoviária federal atue diretamente na investigação de 

ilícitos penais, realizando inclusive interceptações telefônicas, em auxílio a apuração de crimes cometidos por 

policiais rodoviários federais. A decisão fundamentou-se no Decreto n° 1.655/1995, que autoriza tal órgão 

policial a agir na investigação de crimes. A constitucionalidade dessa norma foi objeto de questionamento por 

meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.413/DF, tendo o Supremo Tribunal Federal negado a medida 

liminar correspondente, mantendo a eficácia da regra (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. 

Habeas Corpus n° 45.630/RJ. Paciente: Cláudio da Costa Narcizo. Impetrante: Cláudio da Costa Narcizo. 

Impetrado: Primeira Turma Especializada do TRF da 2ª Região. Relator: Min. Felix Fischer. Brasília, 16 fev. 

2006. Diário da Justiça da União, 10 abr. 2006, p. 242). 



ilícito penal; oitiva do ofendido e de testemunhas; inquirição do suspeito; acareações; 

reconhecimento de pessoas e coisas; realização de perícias; averiguação das condições 

pessoais dos suspeitos.
240

 Investigações complexas podem exigir providências mais 

sofisticadas como: realização de busca e apreensão domiciliar, mediante prévia autorização 

judicial (artigos 240 a 250 do Código de Processo Penal); obtenção e análise de dados fiscais, 

mediante prévio afastamento judicial do sigilo respectivo (artigo 198, § 1°, inciso I, do 

Código Tributário Nacional); obtenção e análise de dados bancários, mediante prévio 

afastamento judicial do sigilo respectivo (artigo 1°, § 4°, da Lei complementar n° 105/2001); 

obtenção e análise de dados telefônicos, mediante prévio afastamento judicial do sigilo 

respectivo (artigo 3°, inciso V, da Lei n° 9.472/1997); e realização de interceptação de 

comunicações telefônicas, mediante prévia autorização judicial (Lei n° 9.296/1996). A 

apuração de ilícitos penais praticados no âmbito de organizações criminosas envolve medidas 

específicas, previstas no artigo 2° da Lei n° 9.034/1995, a saber: a ação controlada, 

consistente no retardamento da atuação policial a fim de que ela se concretize no momento 

mais oportuno; a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou 

acústicos e o seu registro e análise, mediante prévia autorização judicial; e a infiltração de 

agentes no grupo criminoso, mediante prévia autorização judicial.
241

 Um dos atos policiais 

relevantes eventualmente praticados no decorrer do inquérito consiste no indiciamento, 

definido como a imputação a alguém, no decorrer do procedimento investigatório, como 

resultado de uma convergência de indícios, do cometimento de um ilícito penal.  

O Código de Processo Penal, em seu artigo 10, estabelece o prazo geral de dez dias 

para o encerramento do inquérito policial, em caso de indiciado preso, e de trinta dias para 

tanto, em hipótese de indiciado solto. Existem, contudo, prazos especiais. Inquéritos sobre 

crimes contra a economia popular devem se encerrar em dez dias, esteja o indiciado preso ou 

solto (artigo 10, § 1°, da Lei n° 1.521/1951). Inquéritos sobre crimes de tráfico de 

entorpecentes devem se encerrar em trinta ou noventa dias, se o indiciado estiver preso ou 

                                                             
240 A Lei n° 11.340/2006, que cuida da proteção à mulher contra a violência doméstica e familiar, em seus 

artigos 11 e 13, prevê atos específicos a serem praticados pela polícia nos inquéritos referentes aos crimes 

tratados por tal diploma normativo. 
241 Medidas semelhantes às dispostas na Lei n° 9.034/1995 são previstas para a investigação de crimes de tráfico 

ilícito de drogas, conforme artigo 53 da Lei n° 11.343/2006, o qual estabelece que, em qualquer fase da 

persecução criminal relativa a tal espécie de delitos, são permitidos, mediante autorização judicial e ouvido o 

Ministério Público: a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos 

especializados pertinentes; e a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou 

outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de 

identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da 

ação penal cabível.  



solto, respectivamente (artigo 51 da Lei n° 11.343/2006). Inquéritos em trâmite na Justiça 

Federal devem se encerrar em quinze dias, se o indiciado estiver preso, ou em trinta dias, se 

ele estiver solto (artigo 66 da Lei n° 5.010/1966). De acordo com o Código de Processo Penal, 

eventuais prorrogações de prazo devem ser solicitadas ao juiz. 

Terminada a investigação criminal por meio do inquérito policial, os autos 

respectivos são analisados pelo titular da ação penal, o Ministério Público, em caso de ação 

penal pública, ou o ofendido ou seu representante legal ou sucessor, em caso de ação penal 

privada.
242

 Nas hipóteses de ação penal pública, que são a grande maioria, o Ministério 

Público pode oferecer denúncia, deduzindo a pretensão punitiva em juízo, requerer o retorno 

do inquérito à polícia para diligências complementares que esclareçam melhor os fatos, 

segundo o artigo 16 do Código de Processo Penal, ou promover o arquivamento do feito 

perante o juízo correspondente. No caso do oferecimento de denúncia, o juízo a recebe, dando 

início ao processo penal, ou a rejeita. No caso do arquivamento, o juízo homologa a promoção 

ministerial ou, dela discordando, submete a situação ao exame definitivo do órgão superior do 

Ministério Público, conforme artigo 28 do Código de Processo Penal. O inquérito policial 

arquivado pode ser desarquivado caso surjam notícias de novas provas, conforme artigo 18 do 

Código de Processo Penal.
243

 

O inquérito policial é um procedimento inquisitivo, escrito (artigo 9° do Código de 

Processo Penal) e sigiloso (artigo 20 do Código de Processo Penal). Sua instauração e sua 

conclusão não são imprescindíveis ou indispensáveis, uma vez que, se o titular da ação penal 

dispuser de elementos suficientes para tanto, pode deduzir a pretensão punitiva em juízo 

independentemente de prévia investigação criminal.
244

 O inquérito policial tem valor 

                                                             
242 Walter Nunes da Silva Júnior considera que as ações penais privadas não se compatibilizam com um sistema 
processual penal democrático. O autor ressalta que, “caso a conduta ilícita atinja a esfera de intimidade de uma 

pessoa individualizada ou de sua família, não é o caso de a ação penal ser de iniciativa privada, mas sim, em 

homenagem ao princípio do Direito Penal mínimo – cláusula reitora de todo sistema democrático –, de não ser 

tipificada como crime. Partindo do pressuposto de que todos os crimes previstos em nosso ordenamento jurídico 

possuem como conduta típica agressões que, a despeito de praticadas contra uma pessoa individualizada, 

afrontam a coletividade em seu todo, a falta de sintonia da ação de iniciativa privada com a ordem democrática 

manifesta-se em razão de essa legitimidade postulatória afastar a tutela do interesse da coletividade quanto ao 

caso, além de conferir guarida ao desejo de punir do particular” (SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Curso de 

direito processual penal: teoria (constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 602). A 

compatibilização entre a necessidade de resguardo da intimidade da vítima e o interesse público, coletivo ou 

comunitário na persecução penal poderia ocorrer mediante a previsão de ações penais públicas condicionadas à 

representação. 
243 A Súmula n° 524 do Supremo Tribunal Federal estabelece: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do 

juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”. 
244 O Supremo Tribunal Federal tem decidido que “não se faz imprescindível a instauração, preliminar, de um 
inquérito policial para que se inicie a ação penal” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Inquérito n° 



simplesmente informativo, servindo de subsídio para que o titular da ação penal apresente ou 

não, com segurança, a pretensão punitiva em juízo. Apenas excepcionalmente, elementos 

colhidos ou formados durante o inquérito policial, especificamente provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas, como documentos e perícias, apresentam valor probatório no 

processo penal (artigo 155 do Código de Processo Penal).
245

 Em face dessa autonomia do 

inquérito policial, seus eventuais vícios não contaminam a ação penal a que serve de base; 

trata-se de meras irregularidades que não importam em nulidades processuais.
246

 

No inquérito, a polícia tem atuação destacada. As diligências que compõem o 

procedimento investigatório em questão são realizadas diretamente por ela. O delegado de 

polícia, designado como autoridade policial, é responsável pela presidência e pela condução 

do inquérito. Ele é auxiliado por outros servidores públicos, como agentes de polícia, 

inspetores, escrivães e peritos. A polícia, por meio do delegado, não somente instrui o 

inquérito policial, mas também formula representações em que solicita a decretação judicial 

de medidas cautelares, geralmente restritivas de direitos fundamentais, de interesse da 

investigação.
247

 

O Ministério Público é, em regra, o titular da ação penal e o destinatário dos 

elementos colhidos ou formados durante o inquérito policial. O órgão ministerial pode 

requisitar a instauração do inquérito, não sendo lícito à polícia recusar-se a fazê-lo. O 

Ministério Público acompanha todo o desenvolvimento da investigação, mesmo quando não 

tenha requisitado sua instauração, manifestando-se inclusive sobre as prorrogações de prazo 

                                                                                                                                                                                              
2.677/BA. Requerente: Ministério Público Federal. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília, 12 ago. 2010. Diário da 

Justiça Eletrônico, 21 out. 2010). 
245 O Supremo Tribunal Federal entende, no entanto, que os dados informativos do inquérito policial apresentam 

valor probatório quando complementados por provas produzidas na instrução processual: “Os elementos do 

inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando 

complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus n° 102.473/RJ. Paciente: José Lima Antunes de Macedo. 

Impetrante: Paulo Roberto de Almeida David. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Ellen 

Gracie. Brasília, 12 abr. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 29 abr. 2011). 
246 A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em seus julgados, afirma: “Os vícios eventualmente existentes no 

inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Primeira Turma. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 687.893/PR. Agravante: 

Roberto Teixeira Duarte. Agravado: Ministério Público do Estado do Paraná. Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski. Brasília, 26 ago. 2008. Diário da Justiça Eletrônico, 18 set. 2008). 
247 Tem-se sustentado que a polícia não apresenta legitimidade para a postulação de medidas cautelares, 

geralmente restritivas de direitos fundamentais submetidos a reserva de jurisdição, perante o juiz, no contexto do 

modelo processual penal acusatório brasileiro. Apenas o Ministério Público, titular da ação penal, teria 

legitimidade para tanto. As representações policiais, nesse âmbito, deveriam, pelo menos, ser previamente 

encampadas pelo órgão ministerial, sob pena de inadmissão ou indeferimento (SARAIVA, Welington Cabral. 

Legitimidade exclusiva do Ministério Público para o processo penal cautelar. In: CALABRICH, Bruno; 

FISCHER, Douglas; PELELLA, Eduardo (Coord.). Garantismo penal integral: questões penais e processuais, 

criminalidade moderna e aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: Juspodivm, 2010. p. 151-170).  



do inquérito policial. Para formular seu juízo sobre a dedução ou não de pretensão punitiva 

por meio da acusação, o órgão ministerial pode e deve requisitar diligências à polícia, no 

início, no meio ou no fim do inquérito. Ademais, o Ministério Público exerce o controle 

externo da atividade policial, nos termos do artigo 129, inciso VII, da Constituição de 1988. 

Por isso, o órgão ministerial deve assumir a função de verdadeiro coordenador das 

investigações realizadas no âmbito do inquérito policial. O Ministério Público pode requerer a 

decretação judicial de medidas cautelares, geralmente restritivas de direitos fundamentais, de 

interesse da investigação. Há de manifestar-se previamente quando tais providências tenham 

sido solicitadas pela polícia.
248

 

No modelo processual penal brasileiro, caracterizado como acusatório, o juiz deve ter 

interferência mínima no inquérito policial.
249

 Durante a investigação criminal, o juiz há de 

restringir-se a adotar medidas cautelares, em regra restritivas de direitos fundamentais 

submetidos a reserva de jurisdição.
250

 Por isso, é questionável a conformidade constitucional 

dos dispositivos do Código de Processo Penal que preveem a possibilidade de requisição de 

instauração de inquérito policial pelo juiz (artigo 5°, inciso II), de prorrogação de prazo de 

inquérito policial pelo juiz (artigo 10, § 3°) e de controle do arquivamento do inquérito 

policial pelo juiz (artigo 28).
251

 O juiz deve permanecer alheio à apuração preliminar dos 

fatos.
252

 Juiz não investiga; apenas, em âmbito processual, colhe provas e julga.
253

  

                                                             
248 De acordo com a Súmula n° 234 do Superior Tribunal de Justiça, o representante do Ministério Público que 

atuar na fase de investigação criminal pode acusar e agir no processo penal correspondente: “A participação de 

membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para 

o oferecimento da denúncia”. 
249 Ao se referir à investigação criminal, Eugênio Pacelli de Oliveira ressalta: “O juiz, nesta fase, deve 
permanecer absolutamente alheio à qualidade da prova em curso, somente intervindo para tutelar violações ou 

ameaças de lesões a direitos e garantias individuais das partes, ou para resguardar a efetividade da função 

jurisdicional, quando, então, exercerá atos de natureza jurisdicional” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de 

processo penal. 10. ed. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 41).  
250 De acordo com o sistema processual penal acusatório consagrado no artigo 129, inciso I, da Constituição de 

1988, mesmo as medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais submetidos a reserva de jurisdição, no 

curso do inquérito policial, somente podem ser adotadas pelo juiz se houver requerimento ou pelo menos 

manifestação favorável do Ministério Público. Os dispositivos legais, como os artigos 127, 242 e 311 do Código 

de Processo Penal e o artigo 3° da Lei n° 9.296/1996, que preveem a possibilidade de realização de tal tipo de 

providência de ofício pelo juiz ou com base apenas em representação policial são inconstitucionais, 

representando resquícios inquisitoriais do modelo processual penal brasileiro (TENÓRIO, Rodrigo Antonio. A 

ineficiência gerada pela tradição inquisitorial: estudo dos sistemas brasileiro, americano e italiano. Curitiba: 

Juruá, 2011. p. 51-56).  
251 A Resolução n° 63/2009 do Conselho da Justiça Federal autoriza o trâmite direto do inquérito policial entre a 
Polícia Federal e o Ministério Público Federal, havendo apenas um inicial registro do procedimento 

investigatório na Justiça Federal. As prorrogações de prazo são concedidas diretamente pelo órgão ministerial, 

não passando pelo juiz. 
252 Nos casos de investigados com foro por prerrogativa de função em tribunais, o Supremo Tribunal Federal, ao 

apreciar situação na qual um senador havia sido indiciado pela Polícia Federal, decidiu que a instauração do 

inquérito policial e o eventual indiciamento do suspeito devem ser autorizados judicialmente pela corte 



Em razão do caráter inquisitivo do inquérito policial, o investigado não é parte no 

procedimento investigatório. No entanto, ele é sujeito de direitos. Embora se afirme 

normalmente que, no inquérito policial, não incidem os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, previstos no artigo 5°, inciso LV, da Constituição de 1988, tal ideia não se afigura 

plenamente correta. Realmente, tais cânones têm uma eficácia, apesar de limitada, na 

investigação criminal.
254

 O contraditório se manifesta por meio dos direitos do investigado a 

informação sobre o inquérito, inclusive com vista dos autos, não lhe sendo oponível o sigilo 

da investigação, exceto quando haja necessidade de preservação da efetividade de diligências 

investigatórias em curso.
255

 O direito de defesa se concretiza através de defesa técnica, 

especialmente mediante a constituição de advogado e a proposição de diligências,
256

 bem 

como de autodefesa, que pode ser positiva, por meio do interrogatório, ou negativa, pelo uso 

do privilégio contra a autoincriminação.
257

 Além desses, podem ser apontados vários outros 

direitos específicos do investigado, previstos na Constituição de 1988, tais como os seguintes: 

direito de não ser torturado ou tratado de forma desumana ou degradante (artigo 5°, inciso 

III); direito de respeito à integridade física e moral, quando preso (artigo 5°, inciso XLIX); 

                                                                                                                                                                                              
competente, o que, todavia, afigura-se incompatível com um modelo processual penal acusatório como o 

brasileiro, por configurar interferência do Poder Judiciário na investigação criminal, ainda que sob a forma de 

“supervisão judicial” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Questão de Ordem no Inquérito n° 2.411/MT. 

Requerente: Ministério Público Federal. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, 10 out. 2007. Revista Trimestral 

de Jurisprudência, v. 204, p. 632). 
253 O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais os dispositivos da Lei n° 9.034/1995 que atribuíam 

ao juiz participação direta e pessoal na colheita de elementos de convicção sigilosos em investigações 

relacionadas ao crime organizado. Reconheceu-se haver nisso “comprometimento do princípio da imparcialidade 

e consequente violação do devido processo legal” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 1.570/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Presidente da 

República e Congresso Nacional. Relator: Min. Maurício Corrêa. Brasília, 12 fev. 2004. Revista Trimestral de 

Jurisprudência, v. 192, p. 838). 
254 LOPES, Fábio Motta. Os direitos de informação e de defesa na investigação criminal. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2009. p. 91-162. 
255 A Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece: “É direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório 

realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
256 Apesar de o artigo 14 do Código de Processo Penal aparentemente atribuir discricionariedade à autoridade 

policial quanto à realização ou não de providências requeridas pelo investigado, o Superior Tribunal de Justiça, 

ao julgar determinada situação, já ordenou que pedido dessa espécie fosse atendido, ante a ausência de prejuízo à 

investigação (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Habeas Corpus n° 69.405/SP. Paciente: 

Carlos Alberto Kalil. Impetrantes: Antônio Sérgio A. de Morais Pitombo e outros. Impetrado: Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Min. Nilson Naves. Brasília, 23 out. 2007. Diário da Justiça da União, 

25 fev. 2008, p. 362).  
257 De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o privilégio contra a autoincriminação abrange não apenas o 

direito de não confessar a prática da infração penal, mas também o direito de não produzir prova contra si 

mesmo. A propósito, a corte já decidiu: “O privilégio contra a autoincriminação, garantia constitucional, permite 

ao paciente o exercício do direito de silêncio, não estando, por essa razão, obrigado a fornecer os padrões vocais 

necessários a subsidiar prova pericial que entende lhe ser desfavorável.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Primeira Turma. Habeas Corpus n° 83.096/RJ. Paciente: Jaime Barbosa Caccavo. Impetrante: Ubiratan Tibúrcio 

Guedes. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Ellen Gracie. Brasília, 18 nov. 2003. Revista 

Trimestral de Jurisprudência, v. 194, p. 923). 



direito de não ser identificado criminalmente, em caso de identificação civil, ressalvadas as 

hipóteses previstas na Lei n° 12.037/2009; direito de ser considerado inocente até o trânsito 

em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5°, inciso LVII); direito de não ser preso 

senão em flagrante ou por ordem judicial (artigo 5°, inciso LXI); direito de comunicação 

imediata de sua prisão ao juiz, bem como a pessoa da sua família ou a quem ele indicar (artigo 

5°, inciso LXII); direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu 

interrogatório, bem como direito de permanecer calado e de ter assistência da família e de 

advogado (artigo 5°, incisos LXIII e LXIV); direito ao relaxamento da prisão ilegal ou à 

obtenção de liberdade provisória legalmente prevista (artigo 5°, incisos LXV e LXVI); direito 

a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, caso não disponha de recursos 

suficientes (artigo 5°, inciso LXXIV); direito à duração razoável da investigação (artigo 5°, 

inciso LXXVIII). De resto, o investigado permanece com todos os direitos fundamentais 

inerentes a qualquer pessoa, destacando-se o direito de acesso à justiça (artigo 5°, inciso 

XXXV), podendo ele impugnar atos praticados no inquérito policial mediante habeas corpus 

ou mandado de segurança (artigo 5°, incisos LXVIII e LXIX).   

A vítima, o ofendido pela prática do ilícito penal, tem relevância no inquérito 

policial. Normalmente, é ela quem presta à polícia as informações necessárias à instauração e 

ao desenvolvimento da investigação.
258

 A vítima pode requerer diligências investigatórias à 

autoridade policial (artigo 14 do Código de Processo Penal). O ofendido tem interesse direto 

na reparação civil dos danos causados pela infração penal; por isso, ele tem legitimidade para 

requerer medidas cautelares de cunho patrimonial no decorrer do inquérito. Ademais, a vítima 

tem o direito de ser informada sobre o ingresso e a saída do investigado da prisão (artigo 201, 

§ 2°, do Código de Processo Penal).  

O termo circunstanciado de ocorrência substitui o inquérito policial nas infrações 

penais de menor potencial ofensivo, consideradas como tais aquelas sancionadas com pena 

privativa de liberdade não superior a dois anos, cumulada ou não com multa, nos termos do 

artigo 60 da Lei n° 9.099/1995. Esses ilícitos penais seguem o procedimento dos juizados 

especiais criminais, caracterizado pela oralidade, informalidade, economia processual e 

                                                             
258 Sobre o assunto, Antonio Scarance Fernandes afirma: “O próprio sucesso da investigação e, 

consequentemente, o bom resultado final do processo dependem muito do interesse da vítima em colaborar. É 

ela quase sempre quem comunica o crime e indica as principais testemunhas. O seu retorno para prestar ou 

fornecer novos esclarecimentos é de máxima importância. A sua participação é necessária para a realização de 

diligências relevantes, tais como os reconhecimentos de coisas e pessoas e a elaboração do exame de corpo de 

delito” (FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da vítima no processo criminal. São Paulo: Malheiros, 1995. 

p. 59-60). 



celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a 

aplicação de pena não privativa de liberdade, conforme artigo 62 do diploma legal em 

questão. De acordo com o artigo 69 da Lei n° 9.099/1995, a autoridade policial que tomar 

conhecimento da ocorrência de infração penal de menor potencial ofensivo lavrará termo 

circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, 

providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Ao autor do fato que, após 

a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso 

de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem dele se exigirá fiança. Em caso 

de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, o afastamento do 

autor do fato do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. No juizado, será 

realizada audiência preliminar em que poderá ocorrer a composição civil dos danos e a 

aplicação imediata de pena restritiva de direitos, não se instaurando, assim, processo penal, a 

teor dos artigos 72 a 76 da Lei n° 9.099/1995. A lavratura de termo circunstanciado de 

ocorrência pressupõe a desnecessidade de realização de diligências investigatórias 

complementares para pleno esclarecimento dos fatos; caso se faça indispensável a prática 

desses atos instrutórios preliminares, a polícia deve instaurar inquérito policial.
259

 

As comissões parlamentares de inquérito, de acordo como artigo 58, § 3°, da 

Constituição de 1988, podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 

em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para 

apurar fato determinado, por prazo certo, tendo poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais. A Lei n° 1.579/1952 disciplina as comissões parlamentares de inquérito. 

As assembleias legislativas estaduais e a assembleia legislativa distrital, bem como as câmaras 

de vereadores nos municípios, também podem instalar comissões parlamentares de 

inquérito.
260

 

O campo de atuação das comissões parlamentares de inquérito é limitado. Elas só 

podem ser instaladas para apurar fatos de interesse público que se incluam na esfera de 

competência do correspondente órgão legislativo. Seus poderes também são restritos. Apesar 

                                                             
259 O Superior Tribunal de Justiça negou o trancamento de inquérito policial instaurado para realizar diligências 

destinadas à identificação da autoria de infração de menor potencial ofensivo (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça. Sexta Turma. Recurso em Habeas Corpus n° 7.980/SP. Recorrente: Ricardo Ponzetto. Recorrido: 

Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo. Paciente: Wagner Martins. Relator: Min. Fernando Gonçalves. 

Brasília, 01 dez. 1998. Diário da Justiça da União, 07 fev. 1999, p. 167). 
260 A propósito, Jessé Cláudio Franco de Alencar aduz: “Sendo certo que a criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito é decorrência natural da atividade fiscalizadora do Poder Legislativo, constitucionalizada no art. 58 § 

3°, da Lei Maior, de aplicação necessária a todas as entidades federativas, nada impede a sua existência nos 

Estados e Municípios” (ALENCAR, Jessé Cláudio Franco. Comissões parlamentares de inquérito no Brasil. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2005. p. 179). 



de o texto constitucional atribuir-lhes “poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais” – expressão em si mesma inadequada, já que, no modelo processual penal 

acusatório brasileiro, os juízes não têm poderes investigatórios – as comissões parlamentares 

de inquérito não podem adotar medidas cautelares patrimoniais ou pessoais nem restringir 

direitos fundamentais submetidos a reserva de jurisdição.
261

 

As conclusões das comissões parlamentares de inquérito devem ser encaminhadas, se 

for o caso, ao Ministério Público, para que promova a responsabilização civil e penal dos 

infratores, bem como a autoridades administrativas ou judiciais, para que adotem as 

providências cabíveis em seu âmbito de competência. A Lei n° 10.001/2000 estabelece 

prioridade na tramitação de feitos instaurados com base nos relatórios das comissões 

parlamentares de inquérito. 

Os procedimentos investigatórios do Ministério Público consistem em inquéritos 

civis públicos e em procedimentos investigatórios criminais. Embora o inquérito civil público 

preordene-se à apuração de ilícitos civis, caso sejam constatados ilícitos penais no decorrer da 

investigação, o Ministério Público pode ajuizar ação penal com base nos elementos 

respectivos.
262

 Ademais, apesar da ausência de expressa previsão constitucional sobre o tema, 

                                                             
261 O Supremo Tribunal Federal tem entendido que as comissões parlamentares de inquérito: não podem adotar 

medidas cautelares patrimoniais de indisponibilidade de bens, por não se tratar de ato instrutório, mas sim 

assecuratório de futura decisão judicial, sendo por isso de competência exclusiva do Poder Judiciário (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 23.466/DF. Impetrante: Francisco Lafaiete de 

Pádua Lopes. Impetrado: Comissão Parlamentar de Inquérito. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 04 
mai. 2000. Diário da Justiça da União, 6 abr. 2001, p. 70); não podem adotar medidas cautelares pessoais como 

a decretação de prisão, que está sujeita a reserva de jurisdição constitucionalmente prevista, excepcionando-se 

apenas a prisão em flagrante (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 23.455/DF. 

Impetrante: Nicolau dos Santos Neto. Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado 

Federal e Presidente do Banco Central do Brasil. Relator: Min. Néri da Silveira. Brasília, 24 nov. 1999. Diário 

da Justiça da União, 07 dez. 2000, p. 07); não podem decretar busca e apreensão domiciliar, que está sujeita a 

reserva de jurisdição constitucionalmente prevista (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de 

Segurança n° 23.642/DF. Impetrante: Artur Eugênio Mathias. Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar 

de Inquérito. Relator: Min. Néri da Silveira. Brasília, 29 nov. 2000. Diário da Justiça da União, 09 mar. 2001, p. 

103); não podem decretar interceptação de comunicações telefônicas, que está sujeita a reserva de jurisdição 

constitucionalmente prevista (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 23.639/DF. 
Impetrante: Antônio Roldi. Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Relator: Min. Celso de 

Mello. Brasília, 16 nov. 2000. Diário da Justiça da União, 16 fev. 2001, p. 91); podem decretar, 

fundamentadamente, o afastamento de sigilos bancário, fiscal e telefônico, que não estão sujeitos a reserva de 

jurisdição constitucionalmente prevista (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 

23.652/DF. Impetrante: José Aleksandro da Silva. Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 22 nov. 2000. Diário da Justiça da União, 16 fev. 2001, p. 92). 

Esclarece-se que a interceptação das comunicações telefônicas difere do simples afastamento do sigilo 

telefônico. A primeira medida investigatória atinge o fluxo de dados telefônicos em tempo real (diálogos, por 

exemplo), apresentando caráter prospectivo; a segunda se refere a dados telefônicos já registrados (origem e 

destino de chamadas efetuadas, por exemplo), apresentando caráter retrospectivo.   
262 O Supremo Tribunal Federal tradicionalmente admite a propositura de ação penal com base em elementos de 

inquérito civil: “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal de que o Ministério Público pode oferecer 

denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para a apuração de 



bem como a despeito da existência de controvérsia doutrinária e de certa indefinição 

jurisprudencial acerca do assunto, o Ministério Público pode instaurar e conduzir suas 

próprias investigações criminais por meio dos procedimentos pertinentes. Não há um 

monopólio da polícia em relação às investigações criminais.
263

 A própria existência de 

comissões parlamentares de inquérito o evidencia. De resto, se o Ministério Público tem 

atribuição para ajuizar ação penal pública (fim), não se afigura lógico negar-lhe a 

possibilidade de investigar os ilícitos penais correspondentes (meio).
264

  

O procedimento investigatório criminal do Ministério Público é disciplinado pela 

Resolução n° 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regula o artigo 8° da 

Lei complementar n° 75/1993 e o artigo 26 da Lei n° 8.625/1993. Ele é instaurado por 

portaria e presidido por um membro do Ministério Público, que tem poderes para adotar as 

medidas investigatórias necessárias, bem como para requerer ao juízo a adoção de medidas 

cautelares, geralmente restritivas de direitos fundamentais submetidos a reserva de jurisdição. 

Pode resultar na propositura de ação penal, em proposta de aplicação imediata de pena 

restritiva de direitos, nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo, em 

                                                                                                                                                                                              
ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbre suposta prática de ilícitos penais” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Penal n° 396/RO. Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Réu: Natan Donadon. Relator: Min. Carmen Lúcia. Brasília, 28 out. 2010. Diário da Justiça Eletrônico, 27 abr. 

2011). 
263 Valter Foleto Santin sustenta a existência de um princípio da universalização da investigação criminal: “A 

polícia não é o único ente estatal autorizado a proceder à investigação criminal; não há exclusividade. O 

princípio é da universalização da investigação, em consonância com a democracia participativa, a maior 

transparência dos atos administrativos, a ampliação dos órgãos habilitados a investigar e a facilitação e 

ampliação de acesso ao Judiciário, princípios decorrentes do sistema constitucional atual” (SANTIN, Valter 

Foleto. O Ministério Público na investigação criminal. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2007. p. 62). 
264 O Supremo Tribunal Federal inclusive já utilizou a teoria dos poderes implícitos, formulada pela Suprema 

Corte dos Estados Unidos da América, originariamente, em 1819, no caso McCulloch versus Maryland (HALL, 

Kermit L.; ELY JR., James W. The Oxford guide to the United States Supreme Court decisions. 2. ed. New 

York: Oxford University Press, 2009. p. 214-217), para reconhecer o poder investigatório do Ministério Público 

no âmbito criminal: “Há princípio basilar da hermenêutica constitucional, a saber, o dos ‘poderes implícitos’, 

segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá os meios. Se a atividade fim - promoção da 

ação penal pública - foi outorgada ao parquet em foro de privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar 

a colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza que ‘peças de informação’ embasem a denúncia” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n° 468.523/SC. Recorrentes: César Augusto 
Gallon e outros. Recorrido: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Relator: Min. Ellen Gracie. Brasília, 

01 dez. 2009. Diário da Justiça Eletrônico, 18 fev. 2010). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem 

aludido, também, ao controle externo da atividade policial como fundamento para o reconhecimento do poder 

investigatório criminal do Ministério Público: “O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de 

funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de ‘dominus litis’ e, também, como 

expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer 

instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de 

investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de 

elementos de convicção que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, em ordem a propiciar eventual ajuizamento 

da ação penal de iniciativa pública” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus n° 

94.173/BA. Pacientes: Antônio Thamer Brutos e outro. Impetrantes: Abdon Antonio Abbade dos Reis e outro. 

Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 27 out. 2009. Diário da Justiça 

Eletrônico, 26 nov. 2009).   



arquivamento ou em requisição de inquérito policial, caso a apuração dos fatos dependa da 

realização de diligências por parte da polícia. 

Os demais procedimentos administrativos de responsabilidade de diversos órgãos e 

entidades públicos podem levar à reunião de elementos indicativos da autoria, da 

materialidade e das demais circunstâncias de ilícitos penais. Os procedimentos em questão 

não têm por finalidade principal investigar infrações penais.
265

 Seu objetivo precípuo é 

distinto e variado, podendo consistir, por exemplo, na constituição de créditos tributários, no 

controle de atividades financeiras, na fiscalização do correto emprego de recursos públicos, 

no exercício do poder de polícia administrativa ou no desempenho do poder disciplinar no 

âmbito da administração pública.
266

 Em decorrência do artigo 66, inciso I, do Decreto-lei n° 

3.688/1941, as informações sobre ilícitos penais reunidas nesses procedimentos devem ser 

repassadas à polícia ou ao Ministério Público para adoção das providências pertinentes no 

âmbito da persecução penal, servindo de base ao aprofundamento das investigações no âmbito 

criminal ou à propositura de ação penal. 

Os procedimentos investigatórios judiciais consistem nas apurações de ilícitos penais 

realizadas pelo Poder Judiciário. O ordenamento jurídico brasileiro atual prevê 

fundamentalmente duas hipóteses de investigação criminal judicial. A primeira se refere à 

investigação em que um magistrado figure como suspeito da prática de infração penal, 

situação em que o procedimento de apuração deve ser conduzido pelo tribunal 

                                                             
265 Bruno Calabrich classifica as investigações criminais em diretas e indiretas ou incidentais. As investigações 

diretas têm o objetivo principal de apurar ilícitos penais. As investigações indiretas ou incidentais têm objetivo 

principal diverso, embora eventualmente conduzam a elementos sobre ilícitos penais (CALABRICH, Bruno. 

Investigação criminal pelo Ministério Público: fundamentos e limites constitucionais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 70-72). 
266

 Luciano Feldens e Andrei Zenkner Schmidt se referem a vários órgãos e entidades públicos cujos 

procedimentos administrativos podem reunir elementos sobre ilícitos penais, destacando a Receita Federal do 

Brasil, o Banco Central do Brasil, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, a Controladoria 

Geral da União, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – Ibama e a Caixa Econômica Federal (FELDENS, Luciano; SCHMIDT, Andrei 

Zenkner. Investigação criminal e ação penal. 2. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007. p. 62-63). A esses exemplos poderiam ser acrescentados, entre outros, os seguintes: o Tribunal de Contas 

da União, a Agência Brasileira de Inteligência – Abin, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM; 

o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – Denasus, a Agência Nacional do Petróleo – 

ANP. Além disso, em princípio, nada impede que tais órgãos e entidades públicos, nos limites de suas 

atribuições legais, colaborem com apurações criminais realizadas pela polícia ou pelo Ministério Público, em 

nome do princípio da universalização da investigação, o que, de resto, não traz qualquer prejuízo ao investigado. 

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, considerando que a participação de agentes da Abin, e inclusive de 

investigador particular, em diligências adotadas no decorrer de apuração criminal conduzida pela Polícia Federal 

não tinha amparo em lei, decretou a nulidade dos atos investigatórios correspondentes e até mesmo da ação penal 

com base neles ajuizada (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Habeas Corpus n° 149.250/SP. 

Paciente: Daniel Valente Dantas. Impetrantes: Andrei Zenkner Schmidt e outros. Impetrado: Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região. Relator: Min. Adilson Vieira Macabu. Brasília, 07 jun. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 

05 set. 2011). 



correspondente, nos termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei complementar n° 35/1979. A 

segunda diz respeito aos inquéritos relativos a infrações penais ocorridas nas sedes do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que devem ser conduzidos por 

ministros dessas cortes, a teor do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal e do artigo 58 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Em face do 

modelo processual penal acusatório brasileiro, essas investigações judiciais são 

questionáveis.
267

 A constitucionalidade das normas que as preveem poderia ser admitida de 

acordo com uma interpretação conforme a constituição que estabelecesse que a função do 

juiz, em tais apurações, restringe-se à análise de pedidos de medidas cautelares, geralmente 

restritivas de direitos fundamentais submetidos a reserva de jurisdição, sendo a investigação 

efetivamente realizada pela polícia ou pelo Ministério Público.
268

 

Além da atividade estatal investigatória no âmbito criminal, admitem-se 

investigações criminais particulares. A vítima ou ofendido, o próprio investigado ou qualquer 

pessoa que tenha interesse podem realizar diligências que conduzam à reunião de elementos 

                                                             
267 O Supremo Tribunal Federal, em determinada situação referente a inquérito envolvendo magistrado, afirmou 

que a “competência penal originária por prerrogativa de função não desloca por si só para o tribunal respectivo 

as funções de polícia judiciária”. Acrescentou que a “remessa do inquérito policial em curso ao tribunal 

competente para a eventual ação penal e sua imediata distribuição a um relator não faz deste ‘autoridade 

investigadora’, mas apenas lhe comete as funções, jurisdicionais ou não, ordinariamente conferidas ao juiz de 
primeiro grau, na fase pré-processual das investigações”. Ressaltou que haveria exceção a essas regras nas 

hipóteses de inquéritos envolvendo magistrados, mas não aprofundou as considerações a esse respeito, uma vez 

que já havia no caso sentença condenatória, o que tornava inútil a discussão acerca da validade da investigação 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Recurso em Habeas Corpus n° 84.903/RN. Recorrente: 

Francisco Pereira de Lacerda. Recorrido: Ministério Público Federal. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 

16 nov. 2004. Revista dos Tribunais, v. 835, p. 502).  
268 Aproximando-se desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal considerou válido inquérito judicial que 

investigava magistrado e que era conduzido por relator do tribunal correspondente, com a participação ativa do 

Ministério Público e da polícia nas investigações: “Habeas corpus. Inquérito judicial. Superior Tribunal de 

Justiça. Investigado com prerrogativa de foro naquela Corte. Interpretação do art. 33, parágrafo único, da 

LOMAN. Trancamento. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 1. A remessa dos autos do inquérito 

ao Superior Tribunal de Justiça deu-se por estrito cumprimento à regra de competência originária, prevista na 

Constituição Federal (art. 105, inc. I, alínea ‘a’), em virtude da suposta participação do paciente, Juiz Federal do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos fatos investigados, não sendo necessária a deliberação prévia da 

Corte Especial daquele Superior Tribunal, cabendo ao Relator dirigir o inquérito. 2. Não há intromissão indevida 
do Ministério Público Federal, porque como titular da ação penal (art. 129, incisos I e VIII, da Constituição 

Federal) a investigação dos fatos tidos como delituosos a ele é destinada, cabendo-lhe participar das 

investigações. Com base nos indícios de autoria, e se comprovada a materialidade dos crimes, cabe ao Ministério 

Público oferecer a denúncia ao órgão julgador. Por essa razão, também não há falar em sigilo das investigações 

relativamente ao autor de eventual ação penal. 3. Não se sustentam os argumentos da impetração, ao afirmar que 

o inquérito transformou-se em procedimento da Polícia Federal, porquanto esta apenas exerce a função de 

Polícia Judiciária, por delegação e sob as ordens do Poder Judiciário. Os autos demonstram tratar-se de inquérito 

que tramita no Superior Tribunal de Justiça, sob o comando de Ministro daquela Corte Superior de Justiça, ao 

qual caberá dirigir o processo sob a sua relatoria, devendo tomar todas as decisões necessárias ao bom 

andamento das investigações. 4. Habeas corpus denegado” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Habeas 

Corpus n° 94.278/SP. Paciente: Néry da Costa Junior. Impetrante: Manoel Cunha Lacerda e outros. Impetrado: 

Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Menezes Direito. Brasília, 25 set. 2008. Revista Trimestral de 

Jurisprudência, v. 208, p. 605). 



sobre a autoria, a materialidade e as demais circunstâncias de ilícitos penais. Trata-se de 

faculdade que se insere no âmbito de proteção do direito fundamental de liberdade, previsto 

no artigo 5°, caput e inciso II, da Constituição de 1988, bem como do direito de acesso à 

informação, consagrado no artigo 5°, inciso XIV, do texto constitucional. O artigo 144 da 

Constituição de 1988 estabelece, ainda, que a segurança pública é direito e responsabilidade 

de todos.
269

 A atividade investigatória privada, contudo, sujeita-se aos limites da licitude.
270

 

Essas são as linhas gerais do modelo de investigação criminal atualmente adotado no 

Brasil. Cumpre, em seguida, tratar dos fundamentos constitucionais da investigação criminal 

no sistema jurídico brasileiro. 

 3.4 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NO 

SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

A atividade investigatória criminal do Estado encontra limites na constituição, 

principalmente nas normas que preveem direitos fundamentais em favor do investigado. No 

entanto, as normas constitucionais também servem de fonte de legitimação para a 

investigação criminal. A atividade estatal investigatória tem bases na constituição. No Brasil, 

verifica-se que a investigação criminal apresenta um fundamento constitucional substancial 

ou finalístico, decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que impõe ao 

Estado um dever de proteção eficiente a esses valores básicos, e um fundamento 

constitucional formal ou instrumental, derivado dos princípios constitucionais administrativos 

da legalidade, da moralidade e da eficiência.   

3.4.1 Fundamento substancial ou finalístico 

A ideia de que o Estado deve resguardar os indivíduos, propiciando-lhes segurança, 

tem origem nas teorias contratualistas, surgidas nos séculos XVII e XVIII. Thomas Hobbes 

                                                             
269 Alguns autores, como Julio Fabbrini Mirabete, sustentam a inadmissibilidade, em regra, das investigações 

criminais privadas: “As investigações particulares, salvo em casos específicos, não encontram amparo no 

ordenamento jurídico” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2006. 

p. 59). No entanto, tal posicionamento afigura-se desconforme com a Constituição de 1988, especialmente em 

face do direito fundamental de liberdade, do direito fundamental de acesso à informação e do direito e dever 

fundamental relacionado à segurança pública.  
270 Não se faz necessária a existência de disciplina específica para a admissibilidade das investigações privadas. 

Apesar disso, a Lei n° 3.099/1957 regula a atividade dos investigadores particulares. Ademais, André Augusto 

Mendes Machado sustenta a conveniência de se prever legalmente, no Brasil, em correspondência ao modelo 

processual penal italiano, a investigação criminal defensiva, realizada pelo defensor do investigado: “A 

investigação defensiva é instrumento a serviço do defensor do imputado, que lhe permite, desde o início da 

persecução prévia ou mesmo na eventualidade de sua instauração, recolher dados materiais úteis à defesa dos 

interesses de seu cliente” (MACHADO, André Augusto Mendes. Investigação criminal defensiva. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 171).  



considerava que os homens se reuniam sob a forma político-jurídica do Estado para garantir a 

própria vida, ameaçada pela luta de todos contra todos.271 John Locke entendia que o Estado 

se formava por acordo entre os homens com a finalidade precípua de proteção da 

propriedade.272 Para Jean-Jacques Rousseau, o Estado se originava de um pacto social 

celebrado para preservação da espécie humana, ameaçada pelas disputas surgidas em torno da 

propriedade privada.273 

O desenvolvimento posterior da teoria dos direitos fundamentais, sobretudo a partir 

de meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, forneceu o substrato para que se 

formulasse, na Alemanha, e se difundisse, por diversos países, uma concepção que atribui ao 

Estado um dever de proteção, o qual ultrapassa os limites de uma simples obrigação de 

segurança, relacionada aos direitos de liberdade ou direitos fundamentais de primeira geração. 

O dever de proteção vincula o Estado a resguardar os bens, interesses e valores tutelados, bem 

como os titulares de todos os direitos fundamentais – direitos de liberdade, de igualdade e de 

fraternidade ou solidariedade ou direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira 

gerações – especialmente contra ameaças ou agressões de terceiros. 

Como já ressaltado na seção 2.3.1, os direitos fundamentais apresentam uma 

dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Konrad Hesse, ao tratar dos direitos 

fundamentais, destaca: “Por um lado, eles são direitos subjetivos, direitos do particular (...). 

Por outro, eles são elementos fundamentais da ordem objetiva da comunidade”.274 O dever de 

proteção constitui uma das decorrências do aspecto objetivo dos direitos fundamentais, 

conforme já se explicitou na seção 2.3.1. Os direitos fundamentais, considerados 

objetivamente, contêm em si uma imposição permanente para que o Estado os realize, 

concretize e promova. Isso constitui a base para a afirmação de que os direitos fundamentais 

atribuem ao Estado um dever de proteção. Em virtude de tal obrigação, cabe ao Estado adotar 

providências no sentido de proteger os direitos fundamentais, inclusive de ameaças ou 

agressões promovidas por terceiros.  

A afirmação da existência de um dever estatal de proteção foi inicialmente feita pelo 

                                                             
271 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Trad. João Paulo 

Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 141.  
272 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio relativo à verdadeira origem, extensão e 

objetivo do governo civil. Trad. Alex Marins. 5. ed. São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 92-95. 
273 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 

1987. p. 31. 
274 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso 

Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 228. 



Tribunal Constitucional Federal alemão, em 1975, no chamado caso Aborto I. Na ocasião, 

questionava-se a constitucionalidade de normas legais que passaram a permitir a interrupção 

da gravidez nas seguintes hipóteses: pela mulher, até o décimo terceiro dia após a concepção; 

por um médico, com a concordância da grávida, até doze semanas após a concepção; por um 

médico, com a anuência da mulher, após doze semanas da concepção, para evitar perigo para 

a vida ou a saúde da grávida ou para evitar o nascimento de criança com deficiência séria e 

insanável. Tais regras descriminalizadoras de determinadas modalidades de aborto foram 

consideradas inconstitucionais, exatamente com base na existência de um dever do Estado de 

dar proteção à vida como direito fundamental. 275 

No direito brasileiro, o dever estatal de proteção pode ser extraído, além do próprio 

conjunto de direitos fundamentais consagrados na Constituição de 1988, do artigo 5°, inciso 

XLI, do texto constitucional, que estabelece: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória 

dos direitos e liberdades fundamentais”. É possível também apontar, como base constitucional 

para o dever de proteção do Estado, o artigo 6° do texto constitucional, que considera a 

segurança como direito fundamental social. No âmbito criminal, o dever estatal de proteção 

pode ser fundamentado no direito e dever de segurança pública, previsto no artigo 144 da 

Constituição de 1988.
276

  

                                                             
275 Na oportunidade, o Tribunal Constitucional Federal alemão ressaltou: “O dever de proteção do Estado é 

abrangente. Ele não só proíbe - evidentemente - intervenções diretas do Estado na vida em desenvolvimento, 

como também ordena ao Estado posicionar-se de maneira protetora e incentivadora diante dessa vida, isto é, 
antes de tudo, protegê-la de intervenções ilícitas provenientes de terceiros [particulares]. Cada ramo do 

ordenamento jurídico deve orientar-se por esse mandamento, conforme sua respectiva definição de tarefas. O 

cumprimento do dever de proteção do Estado deve ser tão mais consequentemente perseguido quanto mais 

elevado for o grau hierárquico do bem em questão dentro da ordem axiológica da Grundgesetz. Dispensando 

maiores fundamentações, a vida humana representa um valor supremo dentro da ordem da Grundgesetz, é a base 

vital da dignidade humana e o pressuposto de todos os demais direitos fundamentais” (MARTINS, Leonardo 

(Introdução e organização, coletânea original de Jürgen Schwab). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal alemão. Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2005. p. 269). 
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 Eugênio Pacelli de Oliveira fundamenta o dever estatal de proteção penal a direitos fundamentais no 

dispositivo da Constituição de 1988 - constante do catálogo de direitos fundamentais - que trata da ação penal 

privada subsidiária da ação penal pública, ressaltando que, “a Constituição da República assegura uma ação 

privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, conforme se acha disposto no art. 

5°, LIX. A norma, antes de referir-se a uma ação privada, ou a uma ação de iniciativa privada, refere-se 

claramente à ação penal pública como garantia fundamental, daí porque realçamos a existência de uma tutela 

penal protetora dos direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. 
Processo e hermenêutica na tutela penal dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009. p. 42). No entanto, não se pode desconhecer que o cumprimento do dever de proteção a direitos 

fundamentais por parte do Estado não ocorre apenas através do direito penal. O direito administrativo, em 

especial - além de outros ramos do direito -, também deve ser utilizado como meio para o adimplemento dessa 

obrigação de tutela. O direito penal há de ser empregado, contudo, para a proteção contra violações mais graves 

a direitos fundamentais, como ressalta Luciano Feldens: “Em síntese, uma vez que direitos fundamentais como 

vida, dignidade humana, incolumidade física e moral e liberdade não se logram, no plano fático, fazer eficazes 

frente a agressões diretas de particulares, impõe-se ao Estado um proceder normativamente adequado tendente a 

garantir ao titular do direito fundamental agredido uma esfera de proteção legal que tenha, como efeito mínimo, 



O dever estatal de proteção deve ser cumprido de forma eficiente. A proibição de 

proteção deficiente dos direitos fundamentais foi, por primeiro, proclamada pelo Tribunal 

Constitucional Federal alemão, em 1993, no conhecido caso Aborto II. Na oportunidade, 

questionou-se a constitucionalidade de norma que permitia a interrupção da gravidez, até doze 

semanas após a gestação, se a mulher provasse que havia sido aconselhada por órgão público 

criado para esse fim e que a intervenção tinha sido realizada por um médico. A regra que 

descriminalizava o aborto nessa hipótese foi considerada inconstitucional, admitindo-se a 

interrupção da gravidez apenas em caso de estado de necessidade da mulher, não sendo apto a 

afastar a ilicitude da conduta um simples aconselhamento estatal. A corte salientou que o 

Estado deve adotar medidas suficientes ao cumprimento de seu dever de tutela, a fim de que 

se tenha uma proteção adequada e eficaz aos direitos fundamentais.277  

No Brasil, o dever de proteção eficiente - ou a proibição de proteção deficiente - de 

direitos fundamentais já foi declarada em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. 

Como exemplo, pode-se citar o Recurso Extraordinário n° 418.376/MS, no qual se discutiu e 

se afastou a possibilidade de extinção da punibilidade do crime de estupro, com base no então 

vigente artigo 107, inciso VII, do Código Penal, em razão de posterior convivência entre autor 

e vítima, em situação na qual o delito fora praticado contra criança de nove anos. Em seu 

voto, para fundamentar a necessidade de punição do ofensor, o Ministro Gilmar Mendes 

sustentou: “A proibição de proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos direitos 

fundamentais de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode 

abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental”.
278

  

Ademais, o tema do dever de proteção eficiente ou da proibição de proteção 

deficiente também foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

                                                                                                                                                                                              
a promoção de um efeito dissuasório da ação agressiva. Nesse contexto, hipóteses extremas de agressão sujeitam 

o Estado à adoção de medidas também extremas, as quais passam pelo recurso a normas penais” (FELDENS, 

Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no controle das normas penais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2005. p. 107).  
277  Na ocasião, o Tribunal Constitucional Federal alemão salientou: “É tarefa do legislador determinar, 
detalhadamente, o tipo e a extensão da proteção. A Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, 

porém, sua configuração. No entanto, o legislador deve observar a proibição de insuficiência (...); até aqui, ele 

está sujeito ao controle jurisdicional constitucional [pelo TCF]. Considerando-se bens jurídicos contrapostos, 

necessária se faz uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja eficiente como tal. As medidas tomadas 

pelo legislador devem ser suficientes para uma proteção adequada e eficiente e, além disso, basear-se em 

cuidadosas averiguações de fatos e avaliações racionalmente sustentáveis” (MARTINS, Leonardo (Introdução e 
organização, coletânea original de Jürgen Schwab). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal alemão. Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2005. p. 280). 
278 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 418.376/MS. Recorrente: José Adélio Franco 

de Morais. Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Relator: Min. Joaquim Barbosa. 

Brasília, 09 fev. 2006. Diário da Justiça da União, 23 mar. 2007, p. 72.  



Inconstitucionalidade n° 3.112/DF, na qual se questionou a compatibilidade de preceitos da 

Lei n° 10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, com a Constituição de 1988. 

Em seu voto, ao ressaltar a obrigatoriedade de criminalização de certas condutas, por 

imposição constitucional, o Ministro Gilmar Mendes salientou que a evolução da 

jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão consolidou o entendimento de que 

da dimensão objetiva dos direitos fundamentais resulta o dever do Estado de proteger tais 

direitos contra agressão ensejada por atos de terceiros, havendo ainda uma verdadeira 

obrigação estatal de “tomar todas as providências necessárias para a realização ou 

concretização dos direitos fundamentais”. Em seguida, afirmou: “Os direitos fundamentais 

não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), 

expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote)”. E concluiu: “Utilizando-se 

da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas 

uma proibição de excesso (Übermassverbote), mas também podem ser traduzidos como 

proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote)”.
279

 

O dever de proteção eficiente vincula o Estado em relação a todos os seus órgãos e 

funções, o qual passa a ser visto não mais como um inimigo, um adversário ou uma ameaça 

em relação aos direitos fundamentais, porém como uma instituição necessária para a garantia 

de eficácia de tais valores essenciais da sociedade e da ordem jurídica. Acerca do tema, 

Daniel Sarmento ressalta: “Esse dever de proteção envolve as atividades legislativa, 

administrativa e jurisdicional do Estado, que devem guiar-se para a promoção dos direitos da 

pessoa humana”.280 

 Quanto ao Poder Legislativo e à atividade normativa, o dever de proteção eficiente 

impõe a elaboração de normas que descrevam como atos ilícitos, especialmente como 

infrações penais, os que atentem contra direitos fundamentais, cominando-lhes sanções 

proporcionais à sua gravidade. Em relação ao Poder Executivo e à atividade administrativa, 

exige a adoção de medidas preventivas e repressivas contra atos ilícitos, principalmente 

penais, que violem direitos fundamentais. No que tange ao Poder Judiciário e à atividade 

jurisdicional, reclama a realização de processos céleres e efetivos para o julgamento dos 

responsáveis por atos ilícitos, notadamente penais, que atentem contra os direitos 

                                                             
279 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.112/DF. Requerentes: 
Partido Trabalhista Brasileiro e outros. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: 

Min. Ricardo Lewandowski. Brasília, 02 mai. 2007. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 206, p. 538.  
280 SARMENTO, Daniel. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos de uma teoria. In: 

SAMPAIO, José Adércio Leite (Org.). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2003. p. 294. 



fundamentais. No pertinente a todos os poderes e atividades estatais, o dever de proteção 

eficiente exige permanentes esforços no sentido da realização e concretização dos direitos 

fundamentais.
281

 

A investigação criminal relaciona-se ao dever de proteção eficiente que incide, 

principalmente, sobre o Poder Executivo e sobre a atividade administrativa do Estado. Os 

direitos fundamentais, em sua dimensão objetiva, exigem que o Estado investigue possíveis 

lesões a esses valores básicos da ordem constitucional, descritas como crimes ou 

contravenções, para que possa preveni-las e reprimi-las de modo eficaz. 

A obrigação de tutela de direitos fundamentais apresenta, ainda, estreita relação com 

a proteção internacional aos direitos humanos. O direito internacional público era 

tradicionalmente considerado como um direito voltado a disciplinar exclusivamente relações 

entre Estados soberanos. Os Estados, dotados de soberania absoluta, ao lado das organizações 

internacionais por eles formadas, eram tidos como os únicos sujeitos do direito internacional. 

A internacionalização e universalização da proteção aos direitos humanos importou na 

mudança dessa concepção. O tratamento universal dos direitos humanos elevou o homem à 

condição de sujeito de direito internacional e relativizou a soberania dos Estados. 

A internacionalização da proteção aos direitos humanos tem como antecedentes o 

direito humanitário e a criação da Liga das Nações e da Organização Internacional do 

Trabalho, na primeira metade do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. O direito 

humanitário surgiu para proteger direitos do homem em situações de conflito armado. A Liga 

das Nações restou criada para promover e garantir a manutenção da paz e da segurança 

internacionais. A Organização Internacional do Trabalho foi concebida para assegurar padrões 

globais mínimos para as condições de trabalho. Apareceram, assim, institutos e instituições 

voltados à proteção dos direitos humanos no plano internacional. O homem começou a ser 

                                                             
281 Embora a ideia de dever estatal de proteção, a partir da Alemanha, tenha-se difundido por diversos países, 
inclusive pelo Brasil, a concepção não é geralmente aceita nos Estados Unidos da América. Isso decorre do fato 

de o direito norte-americano conferir ênfase à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, não dispensando 

maior desenvolvimento à sua dimensão objetiva (GRIMM, Dieter. A função protetiva do Estado. In: SOUZA 

NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel. A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e 

aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 149-155). No caso DeShaney versus Winnebago 

County Department of Social Services, de 1989, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América entendeu que 

o Estado não tem o dever constitucional de proteger seus cidadãos contra violências praticadas por outros 

cidadãos, negando indenização pleiteada por menor que adquirira deficiência física em razão de espancamentos 

promovidos pelo pai durante período em que, logo após o divórcio e a atribuição da guarda do ofendido ao 

ofensor, a família era visitada por assistentes sociais do Estado, os quais, embora tivessem as condições para 

tanto, não constataram nem impediram a violência (VILE, John R. Essential Supreme Court decisions: 

summaries of leading cases in U.S. constitutional law. 15. ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2010. 

p. 345-346).  



considerado sujeito de direito internacional, e a soberania estatal teve seu processo de 

relativização iniciado. 

O direito internacional dos direitos humanos consolidou-se em meados do século 

XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às 

monstruosas violações de direitos humanos realizadas pelo nazismo e à crença de que parte 

desses atos poderia ter sido prevenida se um efetivo sistema de proteção internacional aos 

direitos humanos existisse. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, instalado em 

1945 para julgar os responsáveis pelas atrocidades nazistas, significou um poderoso impulso 

ao movimento de internacionalização dos direitos humanos, por reforçar a ideia da necessária 

limitação da soberania estatal e reconhecer que os indivíduos têm uma situação jurídica 

protegida pelo direito internacional. A criação da Organização das Nações Unidas e a edição 

de sua Carta, em 1945, consolidaram, de forma decisiva, a internacionalização dos direitos 

humanos, uma vez que, a partir desses atos, a promoção de tais direitos passou a ser 

considerada como propósito e finalidade da comunidade internacional. A relação entre um 

Estado e seus nacionais passou a constituir uma problemática internacional, objeto de 

instituições internacionais e do direito internacional.
282

 

Embora a Carta das Nações Unidas proclamasse a importância de defender, 

promover e respeitar os direitos humanos, ela deixava em aberto o conteúdo dessa expressão. 

De tal modo, para definir os direitos humanos, em 1948, foi editada a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Posteriormente, em 1966, para conferir, de modo indiscutível, força 

jurídica obrigatória e vinculante às disposição da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, foram celebrados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em seguida, ao longo da segunda 

metade do século XX, conceberam-se tratados para a proteção internacional específica de 

direitos humanos, como a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, a 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, além de outros. 

Formou-se, assim, o chamado sistema global de proteção internacional aos direitos humanos. 

Tal sistema tem como órgãos de monitoramento e julgamento comitês, comissões e 

conselhos, bem como o Tribunal Penal Internacional, não havendo ainda, contudo, uma corte 

internacional de direitos humanos. 
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2010. p. 370-371. 



Ao lado do sistema normativo global, surgiram sistemas regionais de proteção 

internacional aos direitos humanos, particularmente na Europa, na América e na África, com 

seus tratados específicos e seus próprios órgãos de monitoramento e julgamento. Os sistemas 

normativos global e regionais são complementares. Baseando-se nos princípios da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, eles formam o aparato de proteção aos direitos humanos no 

plano internacional. Um indivíduo que tenha sofrido violação em seus direitos humanos pode 

escolher o aparato, global ou regional, que lhe seja mais favorável, para fins de tutela de sua 

situação jurídica. 

No plano internacional, o dever estatal de proteção a direitos humanos tem 

fundamento na doutrina das obrigações positivas. Essa teoria foi formulada no âmbito dos 

sistemas regionais europeu e americano de proteção a direitos humanos, designadamente por 

meio de seus órgãos de julgamento, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, e com base em seus tratados específicos, a Convenção 

Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais e a 

Convenção Americana de Direitos Humanos.  

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos afirmou a existência de um dever estatal 

de efetivação de direitos humanos, com base na doutrina das obrigações positivas, por 

exemplo, no caso Airey contra Irlanda, em 1979. Airey era uma senhora que não pôde propor 

uma ação judicial de separação de corpos perante o Poder Judiciário irlandês porque não tinha 

recursos suficientes para tanto. A Irlanda não previa um direito de assistência judiciária nessa 

hipótese. O tribunal, então, condenou o Estado irlandês, que estaria obrigado a fornecer as 

condições para que os indivíduos tenham efetivo acesso à justiça, afirmando, com base na 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, o 

seguinte: “A Convenção tem por objetivo proteger direitos não teóricos ou ilusórios, mas 

concretos e efetivos”.283 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou a existência de um dever 

estatal de proteção a direitos humanos, com base na doutrina das obrigações positivas, por 

exemplo, no caso Velásquez Rodriguez contra Honduras, em 1988. Velásquez Rodriguez era 

estudante da Universidade Autônoma de Honduras. Ele foi preso pelas Forças Armadas de 

Honduras, em Tegucigalpa, tendo sido posteriormente torturado e considerado como 
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desaparecido, o que era negado pelo governo hondurenho, que não investigou o episódio 

adequadamente. Em momento posterior, três testemunhas dos fatos restaram assassinadas. A 

situação foi levada à jurisdição da corte, a qual salientou que o Estado tem o dever de prevenir 

razoavelmente as violações a direitos humanos, bem como de reprimi-las, caso não ocorra 

essa prevenção, investigando “seriamente com os meios a seu alcance as violações que 

tenham sido cometidas no âmbito de sua jurisdição a fim de identificar os responsáveis, de 

impor-lhes as sanções pertinentes e de assegurar à vítima uma adequada reparação”.284 

Assim, a doutrina das obrigações positivas, ao impor que o Estado atue preventiva e 

repressivamente na tutela aos direitos humanos, em correspondência ao dever estatal de 

proteção a direitos fundamentais, também confere fundamento para a investigação criminal.
285

 

Há, pois, um dever estatal de investigar ilícitos penais de modo eficiente, com base nos 

direitos fundamentais e nos direitos humanos. Isso adquire relevância, no sistema jurídico 

brasileiro, em face do artigo 4°, inciso II, da Constituição de 1988, de acordo com o qual o 

Brasil, nas suas relações internacionais, rege-se pela prevalência dos direitos humanos, bem 

como em razão do artigo 5°, § 2°, do texto constitucional, segundo o qual os direitos 

fundamentais expressamente positivados não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios constitucionais ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte.  

Com base na teoria das obrigações positivas, o dever estatal de investigar infrações 

penais de forma eficiente tem sido reconhecido pela jurisprudência de órgãos jurisdicionais 

internacionais de proteção a direitos humanos. A propósito, o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, no caso X e Y contra Holanda, em 1985, condenou o Estado holandês por ausência 

de adoção de providências efetivas para investigação e punição de responsável pela violação 

                                                             
284 No original: “El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos 

humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del 

ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de 

asegurar a la víctima una adecuada reparación” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Rel. Juez Piza Escalante. Sentencia de 29 de julio de 1988. Disponível 

em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2011).  
285 Tratando das obrigações positivas no âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, Luciano Feldens aduz: “Essas obrigações positivas desdobram-se nos 

planos substantivo e procedimental, projetando-se sobre os ordenamentos jurídicos penais e processuais de cada 

Estado. Segundo a orientação dessas Cortes Internacionais, a efetivação dos Direitos do Homem exige tanto uma 

legislação adequada a promover a dissuasão dos atos atentatórios às liberdades fundamentais, como uma atuação 

efetiva (positiva) na investigação desses fatos e, em sendo o caso, na imposição de sanção aos responsáveis pela 

violação de tais direitos e liberdades. Isso significa, em última análise, que as obrigações positivas irrigam a 

atuação do Estado em todas suas fisionomias de poder, retratáveis nas ações dos Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário” (FELDENS, Luciano. De Damiens a Damião: deveres de proteção penal na perspectiva dos 

tribunais internacionais de direitos humanos. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas 

jurídico-penais contemporâneos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. p. 428).  



sexual de menor deficiente mental, em face da existência de restrições, no direito interno, à 

formulação da representação por parte da ofendida, através de seu representante legal, a qual 

seria necessária para a deflagração da persecução penal na espécie. No mesmo sentido, a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Damião Ximenes Lopes contra Brasil, em 

2006, condenou o Estado brasileiro por falta de realização de medidas eficazes para a 

investigação e punição dos responsáveis pela morte de deficiente mental em estabelecimento 

hospitalar. Em ambas as situações, os tribunais destacaram que o dever estatal de investigar os 

fatos e, consequentemente, de reprimir as graves violações a direitos humanos ou 

fundamentais não foi cumprido.286  

O dever estatal de proteção a direitos fundamentais e as obrigações positivas do 

Estado em relação a direitos humanos convergem no sentido de atribuir ao poder público 

responsabilidade quanto à tutela dos valores essenciais normativamente consagrados em 

constituições e tratados ou convenções internacionais. Cuida-se das duas faces, uma voltada 

para o ordenamento jurídico interno e outra voltada para a ordem jurídica internacional, de 

uma mesma vinculação do Estado, que se encontra compelido a proteger os direitos básicos 

do homem. A teoria do transconstitucionalismo, inclusive, conduz ao reconhecimento de uma 

correspondência ou de uma complementação recíproca entre o dever estatal de proteção a 

direitos fundamentais e a doutrina das obrigações positivas relacionadas a direitos humanos. 

Assim, pode-se afirmar que existe um verdadeiro dever estatal de investigar 

infrações penais, que, na ordem constitucional brasileira, apresenta um fundamento 

constitucional substancial ou finalístico. O seu fundamento constitucional substancial ou 

finalístico decorre da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que impõe ao Estado um 

dever de proteção eficiente a esses valores básicos da coletividade. A proteção aos direitos 

fundamentais é a substância e o fim da investigação criminal; por isso o fundamento 

constitucional a ela referente se denomina substancial ou finalístico. A investigação criminal, 

contudo, também apresenta um fundamento constitucional formal ou instrumental. 

3.4.2 Fundamento formal ou instrumental 

O fundamento constitucional formal ou instrumental da investigação criminal reside 

nos princípios administrativos da legalidade, da moralidade e da eficiência, consagrados no 
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artigo 37, caput, da Constituição de 1988. Os princípios constitucionais da administração 

pública se relacionam à forma e ao meio pelos quais se concretiza a atividade estatal 

investigatória; daí por que o fundamento constitucional a eles concernente se designa como 

formal ou instrumental. 

Como já se ressaltou na seção 3.1, a atividade investigatória do Estado tem natureza 

eminentemente administrativa. Desse modo, a investigação criminal, no sistema jurídico 

brasileiro, rege-se pelos princípios da administração pública previstos no artigo 37, caput, da 

Constituição de 1988.  

O princípio da legalidade, tal como tradicionalmente considerado, estabelece que a 

atividade estatal administrativa submete-se à lei, consistindo em aplicação subserviente de 

preceitos legais. De acordo com a legalidade, a administração pública somente pode fazer o 

que a lei obriga ou expressamente permite.
287

 Essa concepção do princípio da legalidade 

apresenta um caráter negativo, uma vez que o reputa como limite ou fator de contenção da 

atividade administrativa do Estado. No âmbito do Estado democrático de direito, contudo, a 

lei assume uma importante função promocional de conformação da realidade a fins e valores 

normativamente prescritos, notadamente pela constituição.
288

 Chega-se a propor a substituição 

da expressão princípio da legalidade pela locução princípio da juridicidade.
289

 A atividade 

estatal administrativa passa a vincular-se não apenas à lei, mas também aos preceitos 

                                                             
287 Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que “o princípio da legalidade é o da completa submissão da 

Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de 

todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos 
servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro” (MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 98). 
288 Sobre o caráter promocional ou transformador do Estado democrático de direito, Lenio Luiz Streck e José 

Luiz Bolzan de Morais aduzem: “O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da 

realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das condições de 

existência. Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna ao homem e 

passa a agir simbolicamente como fomentador da participação pública no processo de construção e reconstrução 

de um projeto de sociedade, apropriando-se do caráter incerto da democracia para veicular uma perspectiva de 

futuro voltada à produção de uma nova sociedade, onde a questão da democracia contém e implica, 

necessariamente, a solução do problema das condições materiais de existência” (STRECK, Lenio Luiz; 

MORAIS, José Luiz Bolzan. Ciência política e teoria do Estado. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010. p. 97-98).  
289 Relacionando o princípio da juridicidade à atuação da administração pública na conformação da realidade aos 

fins e valores normativamente previstos, Carmen Lúcia Antunes Rocha ressalta: “O princípio da juridicidade 

administrativa significa, portanto, que a Administração Pública é o Direito em um de seus momentos: o de sua 

dinâmica. Nem é, pois, que ela se submete ao Direito, mas tão-somente que ela é o próprio Direito tornada 

movimento realizador de seus efeitos para intervir e modificar a realidade social sobre a qual incide” (ROCHA, 

Carmen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p. 

82).  



constitucionais, em especial às normas de direitos fundamentais.
290

 O princípio da legalidade 

ou da juridicidade assume uma feição positiva, apresentando-se como elemento 

impulsionador da administração pública.  

Nesse contexto, o princípio da legalidade ou da juridicidade administrativa impõe 

que o Estado respeite, proteja e promova os direitos fundamentais. Por isso, ao mesmo empo, 

exige que a atividade estatal administrativa previna e reprima ilícitos penais contra os direitos 

fundamentais, devendo utilizar-se, para tanto, exatamente, de uma investigação criminal 

eficaz. 

O princípio da moralidade administrativa consiste, em essência, na enunciação 

prescritiva do valor honestidade no âmbito da administração pública.
291

 O padrão normativo 

em referência apresenta três dimensões: a boa-fé, a probidade e a razoabilidade.
292

 Com 

relação à boa-fé, o princípio da moralidade administrativa exige que a administração pública 

se conduza com honestidade e lealdade em relação aos administrados, respeitando inclusive 

suas legítimas expectativas. A boa-fé ostenta duas facetas, uma subjetiva e outra objetiva. A 

boa-fé subjetiva representa o estado psicológico de quem acredita agir em conformidade com 

o direito. A boa-fé objetiva é um padrão de conduta leal e honesta. No direito administrativo, 

a boa-fé subjetiva tem relevância no que tange à aplicação de sanções e em algumas relações 
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Pública passa a ser traçada a partir dos lineamentos constitucionais pertinentes, com especial ênfase no sistema 
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Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2. ed. 

rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 142-143). 
291 O Supremo Tribunal Federal já proclamou que o princípio da moralidade administrativa é norma plenamente 

vinculante: “A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está 
necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração 

constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do 

Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem 

positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício do 

poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores 

éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Pleno. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.661/MA. Requerente: Partido 

Socialista Brasileiro. Requeridos: Governadora do Estado do Maranhão e Assembleia Legislativa do Estado do 

Maranhão. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 05 jun. 2002. Diário da Justiça da União, 23 ago. 2002, p. 

70). 
292 A propósito, Germana de Oliveira Moares aduz: “Em síntese, o princípio da moralidade administrativa, no 

sentido estrito de conformação da conduta dos agentes públicos, sob a perspectiva da ética, além de conexo aos 

princípios da impessoalidade e da publicidade, relaciona-se aos valores confiança, honestidade e lealdade e 

respeito aos valores culturais predominantes em determinada sociedade, aos quais correspondem as seguintes 

dimensões: a) boa-fé (tutela da confiança); b) probidade administrativa (deveres de honestidade e lealdade); c) 

razoabilidade (expectativa de conduta civiliter, do homem comum, da parte do agente público)” (MORAES, 

Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 1999. p. 119-120). 



entre o Estado e seus servidores, por exemplo. A boa-fé objetiva se relaciona mais 

estreitamente ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que impõe à administração 

pública que se comporte leal e honestamente em relação aos administrados, tendo aplicação a 

toda a atividade estatal.
293

 Quanto à probidade, o princípio da moralidade administrativa 

reclama que os agentes públicos ajam de forma honesta e correta em relação ao patrimônio 

público material e moral. O artigo 37, § 4°, da Constituição de 1988 estabelece que os atos de 

improbidade administrativa acarretarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei. No que diz respeito à razoabilidade, o princípio da moralidade administrativa 

demanda que a administração pública se comporte de forma honesta e sensata, levando em 

consideração os valores sociais prevalecentes em cada momento histórico. A conduta 

administrativa razoável é, basicamente, aquela informada pelo bom senso e pelo equilíbrio. 

O princípio da moralidade administrativa, por meio da sua dimensão referente à boa-

fé, especificamente no que tange à boa-fé objetiva, tutela a confiança dos administrados. A 

proteção à confiança não apenas resguarda os particulares contra alterações bruscas e 

injustificadas, pelo Estado, em estados fáticos ou jurídicos, mas também ampara as 

expectativas legítimas dos cidadãos quanto ao cumprimento das finalidades estatais, 

relacionadas especialmente ao respeito, à proteção e à promoção de direitos fundamentais.
294

 

Os administrados acreditam em que o Estado previna e reprima infrações penais contra os 

direitos fundamentais, o que deve fazer exatamente por meio de uma investigação criminal 

eficaz. Essa legítima expectativa não pode ser frustrada.
295
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brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 139, 150-151.  
294 Judith-Martins Costa ressalta que a tutela da confiança tem, além de um aspecto negativo, limitador da 

atuação estatal, um aspecto positivo, impulsionador de providências do Estado no sentido da proteção aos 

direitos fundamentais: “A confiança dos cidadãos é constituinte do Estado de direito, que é, fundamentalmente, 
estado de confiança. Seria mesmo impensável uma ordem jurídica na qual não se confie ou que não viabilize, por 

seus órgãos estatais, o indispensável estado de confiança. A confiança é, pois, fator essencial à realização da 

justiça material, mister maior do Estado de Direito. De resto, a exigência de um comportamento positivo da 

Administração Pública na tutela da confiança legítima dos cidadãos corre paralela ao crescimento, na 

consciência social, da extremada relevância da conexão entre a ação administrativa e o dever de proteger de 

maneira positiva os direitos de personalidade constituintes do eixo central dos direitos fundamentais” 

(MARTINS-COSTA, Judith. Almiro do Couto e Silva e a re-significação do princípio da segurança jurídica na 

relação entre o Estado e os cidadãos. In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Estado de direito: estudos 

em homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. São paulo: Malheiros, 2005. p. 145). 
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 A propósito, José Paulo Baltazar Junior ressalta que “o Estado, ao assumir o dever de proteção dos bens 

jurídicos, cria no cidadão a expectativa de que será protegido, de modo que a omissão estatal caracteriza uma 
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O princípio da eficiência impõe à administração pública o dever de presteza, 

qualidade e rendimento funcional, correspondendo à noção de boa administração.
296

 A ideia 

de eficiência remete ao alcance de resultados e à consecução das finalidades estatais, 

relacionadas, em grande medida, ao respeito, à proteção e à promoção de direitos 

fundamentais.
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O princípio da eficiência administrativa exige que a atuação do Estado na prevenção 

e na repressão a ameaças e lesões aos direitos fundamentais seja efetiva. O cumprimento 

dessa imposição há de ocorrer, principalmente, por meio de uma investigação criminal célere 

e eficaz.
298

 

Assim, a investigação criminal, no sistema jurídico brasileiro, apresenta um 

fundamento constitucional substancial ou finalístico, consistente no dever estatal de proteção 

a direitos fundamentais, derivado de sua dimensão objetiva, bem como um fundamento 

formal ou instrumental, representado pelos princípios constitucionais administrativos da 

legalidade, da moralidade e da eficiência. Não há como deixar de reconhecer, no entanto, que 

ambos os fundamentos constitucionais da investigação criminal, seja o substancial ou 

finalístico, seja o formal ou instrumental, reconduzem-se, em última análise, à proteção a 

direitos fundamentais. O fundamento constitucional substancial ou finalístico refere-se 

diretamente à proteção a direitos fundamentais; o fundamento constitucional formal ou 

instrumental o faz indiretamente. 

O exame da atividade estatal investigatória no âmbito criminal, na ordem 
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constitucional pátria, deve levar em conta que a República Federativa do Brasil se constitui 

em Estado democrático de direito. A investigação criminal no Estado brasileiro, portanto, 

apesar de voltar-se à proteção pública de direitos fundamentais, apresentando-se como 

atividade de interesse predominantemente coletivo ou comunitário, sujeita-se a restrições 

decorrentes da obrigatoriedade de respeito a outros direitos fundamentais, geralmente 

relacionados a interesses preponderantemente individuais, que eventualmente se lhe 

contraponham. A definição das possibilidades e dos limites da atividade investigatória 

criminal do Estado, no Brasil, há de efetivar-se no contexto dessa permanente tensão, o que, 

de resto, é próprio do Estado democrático de direito. 

Por isso, cumpre considerar a vedação ao anonimato como fator de contraposição à 

investigação criminal. Para tanto, faz-se necessário analisar também o direito fundamental de 

liberdade de manifestação do pensamento, o direito fundamental de petição e a comunicação 

de ilícitos penais a autoridades investigantes. 

  



4 A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO ANONIMATO E A COMUNICAÇÃO DE 

ILÍCITOS PENAIS A AUTORIDADES INVESTIGANTES 

A proibição ao anonimato se relaciona à investigação criminal especificamente no 

que diz respeito à delação de infrações penais ao poder público. O tratamento do tema requer 

que se analisem a liberdade de manifestação do pensamento e o direito de petição como 

direitos fundamentais, além da vedação constitucional ao anonimato e da comunicação de 

ilícitos penais a autoridades investigantes. A abordagem da liberdade de manifestação do 

pensamento é relevante porque a proibição ao anonimato consiste em uma restrição 

diretamente constitucional a esse direito fundamental. A consideração do direito de petição é 

importante na medida em que a comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes 

representa uma forma de exercício de tal direito fundamental. 

4.1 A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

Uma caracterização adequada da liberdade de manifestação do pensamento pode ser 

feita mediante o exame de sua história, de seu conceito e de seu âmbito de proteção, bem 

como de suas restrições. A exposição da evolução histórica evidencia as origens desse direito 

fundamental e a sua configuração ao longo do tempo. A apresentação do conceito e do âmbito 

de proteção revela os atos, fatos, estados e posições tutelados pelo direito fundamental em 

questão no atual sistema jurídico brasileiro. A indicação das restrições aponta as intervenções 

ou afetações que o direito fundamental em referência pode sofrer com base na Constituição de 

1988. 

4.1.1 Evolução histórica da liberdade de manifestação do pensamento 

Na Idade Antiga, não há como falar, rigorosamente, em liberdade de manifestação do 

pensamento, uma vez que a concepção de direitos fundamentais não se havia desenvolvido na 

época, como já ressaltado na seção 2.1. No entanto, os primórdios da livre expressão e 

comunicação de ideias podem ser identificados na Grécia, especificamente na democracia 

ateniense, a qual se baseava em três pilares: a isonomia, a igualdade entre todos os cidadãos; a 

isotimia, a possibilidade de todos os cidadãos ocuparem funções públicas; e a isagoria, a 

faculdade reconhecida a todos os cidadãos de utilizar a palavra nas assembleias públicas para 

discussão de assuntos de interesse geral.
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 Um dos traços marcantes da democracia grega foi 
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exatamente o reconhecimento do direito de os cidadãos manifestarem-se publicamente nas 

reuniões. Apesar disso, não havia, nem mesmo em Atenas, ampla liberdade de expressão e 

comunicação, como evidencia o exemplo de Sócrates, condenado à morte sob o pretexto de 

que, ao educar os jovens e tentar melhorá-los, corrompia a juventude.
300

 Em Roma também 

havia severas limitações à manifestação do pensamento, salientando-se a atuação dos 

censores, que tinham entre suas atribuições a fiscalização da conduta moral dos cidadãos. A 

propósito, tornaram-se célebres as perseguições movidas contra o fabulista Fedro, por 

exteriorizar em suas histórias, embora de forma velada, críticas sociais a altas figuras da 

sociedade romana.
301

 Também se destaca, nesse âmbito, a repressão romana a Jesus e aos 

cristãos, por professarem uma religião distinta da oficial. 

Na Idade Média, devido à ausência de consolidação da ideia de direitos 

fundamentais, também não se pode falar na existência de uma autêntica liberdade de 

manifestação do pensamento. A Igreja Católica institucionalizou a censura das práticas 

contrárias a seus dogmas, proibindo a divulgação de certas concepções e perseguindo os 

considerados como hereges. O Estado, paralelamente, também impediu a livre expressão e 

comunicação de pensamentos. Na Inglaterra, por exemplo, em 1275, editou-se a lei De 

scandalis magnatum, que previa a punição de trovadores e criadores de contos que 

desagradassem ao rei e aos senhores feudais.
302

 

Na Idade Moderna, em virtude da invenção da prensa tipográfica por Gutenberg, 

houve considerável impulso à divulgação de ideias por meio de livros impressos.  Contudo, as 

restrições à manifestação do pensamento persistiram. Na Inglaterra, no século XVI, o rei 

Henrique VIII publicou um índice de obras proibidas e estabeleceu o regime de licença para 

impressão. Em 1597, a rainha Elisabeth I criou a famosa Court of Star Chamber, um tribunal 

destinado a reprimir qualquer forma de crítica à realeza.
303

 Em 1643, o Parlamento inglês 

aprovou uma lei, denominada Parlamientary Ordinance for Printing, que estatuía a censura 

prévia de livros, folhetos e periódicos, sujeitando toda obra, antes de sua impressão, à análise 

e aprovação de uma comissão. O escritor John Milton insurgiu-se duramente contra tal ato por 

meio do conhecido discurso intitulado Aeropagitica, de 1644, procurando demonstrar que a 

livre publicação de obras e a desimpedida divulgação de ideias favoreciam a busca da 
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verdade.
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 Nada obstante, o regime de limitação à liberdade de manifestação do pensamento 

perdurou, tendo sido editado pelo Parlamento inglês, em 1662, o License of the Press Act, que 

estabelecia licença prévia para publicação de livros, folhetos e jornais. Finalmente, em 1695, 

o Parlamento inglês decidiu não reiterar o ato de licença em questão, abolindo a censura e 

tornando a Inglaterra pioneira no reconhecimento da liberdade de expressão e 

comunicação.
305

  

 Na Idade Contemporânea, com o surgimento do Estado de direito e do 

constitucionalismo, a liberdade de manifestação do pensamento consolidou-se como direito 

fundamental. No âmbito da Revolução Americana, a Declaração de Direitos do Estado da 

Virgínia, de 1776, consagrou a liberdade de imprensa em seu artigo 12. Em 1791, foi editada 

a Primeira Emenda à Constituição norte-americana de 1787, garantindo-se a liberdade de 

palavra e de imprensa. No campo da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789, em seu artigo 11, estabelecia que “a livre manifestação do 

pensamento e das opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem”, acrescentando que 

“todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente”. A Constituição francesa 

de 1791, por meio do artigo 3° do Título Primeiro, assegurava “a liberdade para todo homem 

de falar, escrever, imprimir e publicar seus pensamentos, sem que os seus escritos possam ser 

submetidos a censura alguma ou inspeção antes de sua publicação”. No século XIX, John 

Stuart Mill retomou o cerne das ideias de John Milton e defendeu que o método racional para 

alcançar a verdade consiste na livre discussão e no contraste de opiniões.
306

 As constituições 

dos diversos países passaram a prever a liberdade de manifestação do pensamento como 

direito fundamental. No século XX, a invenção do rádio, da televisão e da internet conferiram 

considerável impulso à livre expressão e comunicação de ideias.   

No plano internacional, a liberdade de manifestação do pensamento encontra-se 

prevista como direito humano pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, o qual preceitua que “todo homem tem direito à liberdade de opinião e de 

expressão”. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também de 1948, 
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em seu artigo 4°, estabelece que “toda pessoa tem o direito à liberdade de investigação, de 

opinião e de expressão e difusão do pensamento, por qualquer meio”. A Convenção Europeia 

para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950, preconiza, 

em seu artigo 10, que “toda pessoa tem direito à liberdade de expressão”. O Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, em seu artigo 19, estatui que 

“ninguém poderá ser molestado pelas suas opiniões”, bem como que “toda e qualquer pessoa 

terá direito à liberdade de expressão”. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 

1969, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, estipula em seu artigo 13 que “toda 

pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão”. A Carta Africana dos Direitos 

Humanos e dos Povos, de 1981, em seu artigo 9°, preceitua que “toda pessoa tem direito à 

informação”, bem como o “direito de exprimir e difundir suas opiniões”. 

No Brasil, a liberdade de manifestação do pensamento tem sido prevista como direito 

fundamental em todas as constituições. A Constituição de 1824, em seu artigo 179, inciso IV, 

estabelecia que “todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escritos e 

publicá-los pela Imprensa, sem dependência de censura; contanto que hajam de responder 

pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos e pela forma que a lei 

determinar”. A Constituição de 1891 preceituava, em seu artigo 72, § 12, que “em qualquer 

assunto é livre a manifestação do pensamento pela imprensa, ou pela tribuna, sem 

dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela 

forma que a lei determinar”. A Constituição de 1934, no artigo 113, item 9, estipulava que 

“em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem dependência de censura, 

salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que 

cometer nos casos e pela forma que a lei determinar”, acrescentando, ainda, que “a publicação 

de livros e periódicos independe de licença do Poder Público”. A Constituição de 1937, 

apesar de prever uma série de restrições à livre expressão e comunicação de ideias, como a 

censura prévia da imprensa, do teatro, do cinema e da radiodifusão com a finalidade de 

garantir a paz, preconizava, no artigo 122, item 15, que “todo cidadão tem o direito de 

manifestar o seu pensamento, oralmente, por escrito, impresso ou imagens, mediante as 

condições e limites prescritos por lei”. A Constituição de 1946, em seu artigo 141, § 5°, 

voltou a consagrar uma ampla liberdade de manifestação do pensamento, adotando texto 

bastante similar ao da Constituição de 1934, estatuindo, ainda, em seu artigo 173, que “as 

ciências, as letras e as artes são livres”. A Constituição de 1967 estabelecia, em seu artigo 

150, § 8°, que “é livre a manifestação do pensamento, de convicção política ou filosófica, 



bem como a prestação de informação independentemente de censura, salvo quanto a diversões 

e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer”, 

acrescentando, ainda, que “a publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença 

da autoridade”. A Emenda Constitucional de 1969 não trouxe alterações quanto ao assunto; 

no entanto, os atos institucionais editados na época pelo regime militar autorizavam o 

estabelecimento de restrições a quaisquer direitos, tendo havido consideráveis cerceamentos à 

livre expressão e comunicação de ideias.  

A Constituição de 1988, atualmente vigente, em seu artigo 5°, inciso IV, consagra a 

liberdade de manifestação do pensamento como direito fundamental. O inciso IX do mesmo 

dispositivo estatui que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”, ao passo que o inciso XIV 

estabelece que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional”. O artigo 220 do texto constitucional em vigor, 

ao tratar da comunicação social, preconiza que “a manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição”, ao mesmo tempo em que assegura a plena liberdade de informação jornalística e 

veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

 A liberdade de manifestação do pensamento como direito fundamental assumiu, ao 

longo da história, dois aspectos, um individual e outro público. Em seu aspecto individual, de 

caráter predominantemente subjetivo, a liberdade de manifestação do pensamento é 

considerada como uma decorrência da autonomia pessoal, constituindo projeção da dignidade 

da pessoa humana, que, por meio da livre expressão e comunicação de ideias, desenvolve sua 

personalidade. Em seu aspecto público, de feitio prevalentemente objetivo, a liberdade de 

manifestação do pensamento é reputada como essencial elemento da democracia, pois a livre 

expressão e comunicação de ideias cumpre uma função informativa, possibilitando um melhor 

conhecimento dos assuntos de relevância coletiva ou comunitária, bem como uma função 

crítica, assegurando melhores condições de avaliação do poder, especialmente do poder 

político.
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Analisada a evolução histórica da liberdade de manifestação do pensamento, cumpre 

formular seu conceito. Impende, também, identificar o âmbito de proteção desse direito 

fundamental. 

4.1.2 Conceito e âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento 

O pensamento, entendido de forma simples e ampla, é a concepção ou representação 

mental de opiniões, emoções, fatos ou objetos. A manifestação do pensamento constitui a 

exteriorização dessas concepções ou representações mentais, mediante a revelação de 

vontades, sentimentos e conhecimentos. A liberdade de manifestação do pensamento é a 

faculdade de exteriorizar a concepção ou representação mental de emoções, opiniões, fatos ou 

objetos.
308

 A concepção mental de emoções e opiniões tem um caráter preponderantemente 

subjetivo, relacionando-se a crenças e juízos de valor. A representação mental de fatos e 

objetos ostenta um caráter prevalentemente objetivo, referindo-se a notícias e juízos de 

realidade. Por isso, afirma-se comumente que a liberdade de manifestação do pensamento 

como direito fundamental abrange em seu âmbito de proteção a liberdade de expressão e a 

liberdade de informação ou comunicação. A liberdade de expressão, de conteúdo mais 
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subjetivo, é a faculdade de exteriorizar a concepção mental de emoções, opiniões, crenças, 

juízos de valor. A liberdade de informação ou comunicação, de conteúdo mais objetivo, é a 

faculdade de exteriorizar a representação mental de fatos, objetos, notícias, juízos de 

realidade.
309

 

A liberdade de expressão, como espécie de liberdade de manifestação do 

pensamento, relaciona-se ao pluralismo político, à liberdade de religião e de culto, à liberdade 

intelectual, artística e científica, ao aceso gratuito de partidos políticos ao rádio e à televisão, à 

liberdade de manifestação e expressão cultural, bem como à liberdade de ensino e pesquisa, 

direitos previstos nos artigos 1°, inciso V, 5°, incisos VI e IX, 17, § 3°, 206, incisos I e II, 215 

e 216 da Constituição de 1988.
310

 Devido ao seu caráter predominantemente subjetivo, a 

liberdade de expressão não está sujeita à exigência ou ao critério da verdade. Isso significa 

que o conteúdo da liberdade de expressão não se submete ao dever de correspondência com a 

realidade, podendo ser alvo apenas de discussão crítica.
311

 

                                                             
309 Acerca da dicotomia entre liberdade de expressão e liberdade de informação ou comunicação, Edilsom Farias 

afirma: “A liberdade de expressão tem como objeto a manifestação de pensamentos, ideias, opiniões, crenças e 
juízos de valor. A liberdade de comunicação tem como objeto a difusão de fatos ou notícias. Tal divisão 

corresponde ao que comumente é designado por liberdade de opinar e liberdade de informar.” (FARIAS, 

Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação; teoria e proteção constitucional. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004. p. 55). No entanto, afigura-se problemática uma separação rigorosa entre liberdade de 

expressão, de um lado, e liberdade de informação ou comunicação, de outro, pois em regra há estreito e 

recíproco relacionamento entre a concepção mental de opiniões e emoções e a representação mental de fatos e 

objetos. A esse respeito, Álvaro Rodrigues Júnior ressalta que “não é tarefa fácil isolar a expressão em relação a 

pensamentos, ideias e opiniões de uma restrita comunicação informativa, pois a expressão de pensamentos 

necessariamente se apoia na narração de fatos e, inversamente, a comunicação de fatos e notícias nunca se dá em 

um estado ‘puro’, pois quase sempre contém algum elemento valorativo” (RODRIGUES JÚNIOR, Álvaro. 

Liberdade de expressão e liberdade de informação: limites e formas de controle. Curitiba: Juruá, 2009. p. 60). 

Certamente, por isso, é comum a utilização indistinta das locuções liberdade de manifestação do pensamento, 

liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de comunicação. 
310 O Supremo Tribunal Federal considerou a pesquisa com células-tronco como manifestação da liberdade de 

expressão científica (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 
3.510/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Presidente da República e Congresso 

Nacional. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília, 29 mai. 2008. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 214, p. 

43). 
311 A propósito, Edilsom Farias explica: “Uma consequência prática desse plano subjetivo, que caracteriza a 
liberdade de expressão, é a revelação de que tal liberdade não pode ser submetida ao requisito interno da 

comprovação da verdade. A natureza abstrata do conteúdo subjetivo não se presta ao exame de sua correção. As 

crenças e ideias somente podem ser objeto de discussão, confrontação ou críticas à luz de outras opiniões ou 

juízos de valor” (FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação; teoria e proteção constitucional. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 81). O Supremo Tribunal Federal entendeu que a apresentação de 

peça teatral, com cena de masturbação, ao final da qual o respectivo diretor mostrou as nádegas para o público, 

em resposta a vaias, insere-se no âmbito de proteção da liberdade de expressão, “ainda que deseducada e 

inadequada”, não se configurando como crime de ato obsceno previsto no artigo 233 do Código Penal. 

Ressaltou-se que a “sociedade moderna dispõe de mecanismos próprios e adequados, como a própria crítica, para 

esse tipo de situação, dispensando-se o enquadramento penal” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda 

Turma. Habeas Corpus n° 83.996/RJ. Paciente: Gerald Thomas Sievers. Impetrante: Paulo Freitas Ribeiro. 

Impetrado: Turma Recursal do Rio de Janeiro. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, 17 ago. 2004. Revista 

Trimestral de Jurisprudência, v. 194, p. 927). 



A liberdade de informação ou comunicação, como espécie de liberdade de 

manifestação do pensamento, relaciona-se à difusão de notícias sobre acontecimentos e à 

transmissão de esclarecimentos sobre produtos, serviços e atividades em geral, encontrando 

previsão específica no artigo 5°, incisos IX, XIV, XXXIII, LXII, LXIII e LXXII, alínea a, da 

Constituição de 1988. Devido ao seu caráter prevalentemente objetivo, a liberdade de 

informação ou comunicação sujeita-se à exigência ou ao critério da verdade. Isso significa 

que o conteúdo da liberdade de informação ou comunicação se submete ao dever de 

correspondência com a realidade.
312

 A liberdade de informação ou comunicação abrange em 

seu âmbito de proteção os seguintes direitos: o direito de informar, consistente na faculdade 

de transmissão ou difusão de notícias e esclarecimentos; o direito de se informar, consistente 

na faculdade de investigar ou procurar notícias e esclarecimentos; o direito de ser informado, 

consistente na faculdade de receber notícias e esclarecimentos.
313

 

A liberdade de manifestação do pensamento, como direito fundamental que envolve 

tanto a liberdade de expressão como a liberdade de informação ou comunicação, pode ser 

exercida das mais diversas formas. Admite-se que a livre expressão e informação ou 

comunicação de ideias se concretize mediante palavras faladas ou escritas, sons, atos, gestos, 

símbolos, objetos, imagens e outros meios. A liberdade de manifestação do pensamento 

envolve a possibilidade de escolha do modo de exteriorização das concepções ou 

representações mentais.
314

 

                                                             
312 A exigência ou o critério da verdade baseia-se em uma verdade subjetiva, derivada do cumprimento do dever 

de cautela por parte do informador ou comunicador, e não em uma verdade objetiva, de inviável obtenção, como 

ressalta Edilsom Farias: “Ab initio, a primeira ideia a reter aqui é que o parâmetro em questão refere-se à verdade 

subjetiva e não à verdade objetiva. É dizer, no Estado democrático de direito o que se espera do sujeito emissor 

de uma notícia, como postura que denota apreço pela verdade, é o diligente contato com as fontes das 

informações, examinando-as e confrontando-as, bem como o uso de todos os meios disponíveis ao seu alcance, 

como medidas profiláticas, para certificar-se do fato antes de sua veiculação. A verdade subjetiva resume-se, 
como se vê, no munus ou dever de cautela do comunicador” (FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e 

comunicação; teoria e proteção constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 91). 
313 Tratando da liberdade de informação ou comunicação, em confronto com a liberdade de expressão, que 

visaria à exteriorização de algo interno e apresentaria aspecto preponderantemente valorativo, Jorge Miranda e 
Rui Medeiros esclarecem: “A liberdade de informação tem em vista, ao invés, a interiorização de algo externo: 

consiste em apreender ou dar a apreender factos e notícias e nela prevalece o elemento cognoscitivo. 

Compreende o direito de informar, de se informar e de ser informado, correspondendo o exercício do primeiro 

direito a uma atitude activa e relacional, o segundo a uma atitude activa e pessoal e o terceiro a uma atitude 

passiva e receptícia” (MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada. Coimbra: 

Coimbra, 2005. t. I. p. 429).  
314 A Constituição de 1988 conferiu tratamento mais favorável a determinadas formas de manifestação do 

pensamento. O artigo 150, inciso IV, alínea d, previu imunidade tributária que impede que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios instituam impostos sobre “livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão”. A propósito, o Supremo Tribunal Federal afirma: “A imunidade tributária sobre livros, jornais, 

periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de 

expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, 

à informação e à educação” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n° 



A liberdade de expressão e a liberdade de informação ou comunicação podem ser 

exercitadas entre pessoas presentes ou entre pessoas ausentes, bem como entre pessoas 

determinadas ou entre pessoas indeterminadas. O desenvolvimento dos meios de comunicação 

de massa conferiu grande relevância à exteriorização de ideias dirigidas a pessoas ausentes e 

indeterminadas. A liberdade de manifestação do pensamento, como direito fundamental, 

assumiu uma feição coletiva ou difusa.  

A Constituição de 1988 tratou da liberdade de manifestação do pensamento como 

direito coletivo ou difuso sob a denominação de comunicação social. Os artigos 220 a 224 do 

texto constitucional preveem diversas normas sobre o assunto. A comunicação social, assim, 

caracteriza-se como verdadeira garantia institucional, uma vez que se trata de um conjunto 

normativo que regula determinado setor da realidade, a atividade dos meios de comunicação 

de massa, em torno do direito fundamental de liberdade de manifestação do pensamento, em 

seu aspecto coletivo ou difuso.
315

 O artigo 220, § 6°, estatui que a publicação de veículo 

impresso de comunicação independe de licença de autoridade. O artigo 223 estabelece que a 

exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens depende de concessão, 

permissão ou autorização do Poder Executivo, bem como de aprovação do Congresso 

Nacional. O artigo 222 limita a participação estrangeira em empresas jornalísticas e de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, ao passo que o artigo 220, § 5°, preconiza que os 

meios de comunicação social não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio.
316

 

A Constituição de 1988, tanto no artigo 5°, inciso IX, como no artigo 220, § 2°, 

proíbe a censura. A liberdade de manifestação do pensamento não pode, portanto, sofrer 

                                                                                                                                                                                              
221.239/SP. Recorrente: Editora Globo S/A. Recorrido: Estado de São Paulo. Relator: Min. Ellen Gracie. 

Brasília, 25 mai. 2004. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 193, p. 406). 
315 Tatiana Stroppa ressalta que as normas constitucionais sobre a comunicação social “afirmam-se como 

garantia institucional por serem garantias jurídico-objetivas que focam os meios de comunicação tendo em vista 

a própria atividade e importância desta para a formação da opinião pública livre e não necessariamente em razão 

dos direitos subjetivos das pessoas que participam no desempenho da atividade” (STROPPA, Tatiana. As 

dimensões constitucionais do direito de informação e o exercício da liberdade de informação jornalística. Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. p. 117).  
316 O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei n° 5.250/1967, conhecida como Lei de Imprensa, que regulava 

diversos aspectos da comunicação social no Brasil, não foi recepcionada pela Constituição de 1988, em essência, 

por contrariar a liberdade de manifestação do pensamento como direito fundamental (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Pleno. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 130/DF. Arguinte: Partido 

Democrático Trabalhista. Arguido: Presidente da República. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília, 30 abr. 2009. 

Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 213, p. 20). O Supremo Tribunal Federal também proclamou que não se 

pode condicionar o exercício da profissão de jornalista à obtenção de diploma de curso superior (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Recurso Extraordinário n° 511.961/SP. Recorrentes: Sindicato das Empresas 

de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo e Ministério Público Federal. Recorridos: União e outros. Relator: 

Min. Gilmar Mendes. Brasília, 17 jun. 2009. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 213, p. 605). 



cerceamentos prévios ou posteriores, quer quanto à sua forma quer quanto ao seu conteúdo.
317

 

No entanto, tal direito fundamental pode ser alvo de restrições com base no próprio texto 

constitucional. 

4.1.3 Restrições à liberdade de manifestação do pensamento 

A Constituição de 1988 sujeita a liberdade de manifestação do pensamento a 

restrições diretamente constitucionais, bem como a restrições indiretamente constitucionais, 

estabelecendo reservas legais simples e qualificadas. Ademais, o direito fundamental em 

questão também se submete a restrições implicitamente constitucionais. 

O artigo 5°, inciso IV, do texto constitucional estatui que “é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato”. A vedação ao anonimato apresenta-se, assim, como 

uma restrição diretamente constitucional à liberdade de manifestação do pensamento. Todo 

aquele que pretenda exteriorizar suas concepções ou representações mentais tem o ônus de 

identificar-se, a fim de que seja possível sua responsabilização por eventuais abusos, bem com 

para que seja viável a aferição da credibilidade da sua divulgação de ideias. 

O artigo 5°, inciso V, da Constituição de 1988 estabelece que “é assegurado o direito 

de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”. O dispositivo em questão prevê duas restrições diretamente constitucionais à 

liberdade de manifestação do pensamento: o direito de resposta e a reparação civil de danos. 

O direito de resposta concede ao ofendido por qualquer manifestação do pensamento, seja 

através dos meios de comunicação de massa, seja em situações comuns, a faculdade de 

defender-se de modo proporcional ao ataque sofrido.
318

 A reparação civil atribui ao 

                                                             
317 O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a previsão, pela Lei n° 8.069/1990, da pena de 

suspensão da programação de emissora por até dois dias, bem como de publicação de periódico por até dois 

números, para o caso de divulgação de nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou 

judicial relativo a criança ou adolescente a quem se atribua ato infracional. Entendeu-se que a sanção em 

referência constituiria impedimento à liberdade de manifestação do pensamento, vedada constitucionalmente, 
mantendo-se as penas de multa e de apreensão da publicação (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 869/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Presidente 

da República e Congresso Nacional. Relator: Min. Maurício Corrêa. Brasília, 04 ago. 1999. Diário da Justiça da 

União, 04 jun. 2004, p. 28). 
318 A propósito, Celso Ribeiro Bastos afirma: “O direito de resposta, na forma em que a Constituição o assegura, 

não está vinculado a lesões provenientes apenas de determinados meios de comunicação. É inerente ao processo 

de informação e, portanto, deverá ser assegurado em quaisquer das modalidades sob as quais esta se dá. Com 

essa amplitude, ele é não apenas exercitável na imprensa falada, escrita ou televisionada, mas inclusive 

diretamente, se for o caso, com em uma assembleia, por exemplo” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives 

Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: 

Saraiva, 1988-1989. v. 2. p. 46). A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no caso Miami Herald 

Publishing Co. versus Tornillo,  de 1974, considerou inconstitucional uma lei do Estado da Flórida que previa o 

direito de resposta em favor de candidatos a cargos públicos atacados pela imprensa, reputando-a como uma 



prejudicado por excessos na manifestação do pensamento o direito de ser ressarcido ou 

compensado por danos materiais ou morais que tenha suportado.
319

 

Os artigos 137, inciso II, e 138 da Constituição de 1988, que tratam da decretação do 

estado de sítio, estabelecem restrição diretamente constitucional à liberdade de manifestação 

do pensamento. De acordo com tais dispositivos, quando o estado de sítio for decretado por 

guerra ou resposta armada a agressão estrangeira, poderão ser suspensas quaisquer garantias 

constitucionais, inclusive a liberdade de manifestação do pensamento.
320

  

O artigo 223 da do texto constitucional prevê restrição diretamente constitucional à 

liberdade de manifestação do pensamento. Tal preceito somente permite a exploração de 

serviço de radiodifusão sonora e de sons e de imagens mediante prévia concessão, permissão 

ou autorização do Poder Executivo, que deve ser submetida a posterior aprovação do 

Congresso Nacional. 

O § 4° do artigo 220 da Constituição de 1988 prevê, ao mesmo tempo, restrição 

diretamente constitucional e restrição indiretamente constitucional à liberdade de 

manifestação do pensamento. Tal norma dispõe que a propaganda comercial de tabaco, 

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos 

termos do inciso II do § 3°, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios 

decorrentes do seu uso. Ao consagrar a obrigação de avisos sobre os males causados pela 

utilização dos produtos em questão, o dispositivo estabelece restrição diretamente 

constitucional à liberdade de manifestação do pensamento. Ao se referir a restrições legais 

semelhantes às do parágrafo anterior, o preceito estatui restrição indiretamente constitucional, 

                                                                                                                                                                                              
ingerência indevida na liberdade de manifestação do pensamento (HALL, Kermit L.; ELY JR., James W. The 

Oxford guide to United States Supreme Court decisions. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2009. p. 

219). No Brasil, a discussão resta afastada em virtude da expressa previsão constitucional do direito de resposta 

como restrição ao direito fundamental em questão.  
319 Os deputados e senadores têm inviolabilidade parlamentar, não respondendo civil ou penalmente por suas 

opiniões, palavras e votos, nos termos do artigo 53 da Constituição de 1988. Para que a inviolabilidade incida, de 

acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário que a manifestação do pensamento 

apresente “nexo de causalidade com o exercício da atividade legislativa” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Agravo Regimental no Inquérito n° 1.775/PR. Agravante: Giovani Gionédis. Agravado: Roberto Requião. 

Relator: Min. Nelson Jobim. Brasília, 21 nov. 2001. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 191, p. 448).     
320 Costuma-se estabelecer uma diferença entre direitos fundamentais e garantias, afirmando-se que as 

disposições constitucionais sobre os primeiros são finalísticas, declaratórias, principais ou diretamente referentes 

à pessoa, enquanto as disposições constitucionais sobre as segundas são instrumentais, assecuratórias, acessórias 

ou diretamente referentes ao Estado. No entanto, na realidade, não há diferença substancial entre direitos 

fundamentais e garantias. Como ressalta Antônio Sampaio Dória, “os direitos são garantias, e as garantias são 

direitos, ainda que procure distingui-los (DÓRIA, Antônio Sampaio. Direito constitucional. 3. ed. São Paulo: 

Nacional, 1953. t. II. p. 257). 



prevendo uma reserva legal qualificada, uma vez que existe alusão aos pressupostos e 

objetivos da lei restritiva.
321

 

O artigo 221 do texto constitucional, do mesmo modo, prevê restrições diretamente 

constitucionais e restrição indiretamente constitucional à liberdade de manifestação do 

pensamento. Tal preceito estabelece que a produção e a programação das emissoras de rádio e 

televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas; promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação; regionalização da produção cultural, artística e 

jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; respeito aos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família. Quase todos os princípios em questão representam restrições diretamente 

constitucionais à liberdade de manifestação do pensamento. Apenas o princípio da 

regionalização da produção cultural, artística e jornalística consiste em restrição indiretamente 

constitucional ao direito fundamental em questão, uma vez que os respectivos percentuais 

devem ser estabelecidos em lei, estando-se diante de uma reserva legal qualificada, pois há 

indicação da finalidade da lei restritiva. 

O artigo 222 da Constituição de 1988 prevê, igualmente, restrição diretamente 

constitucional e restrição indiretamente constitucional à liberdade de manifestação do 

pensamento. Ao dispor sobre a obrigatoriedade de controle de empresa jornalística e de 

radiodifusão sonora e de sons e de imagens por brasileiros, em seus §§ 1°, 2°, 3° e 5°, o 

preceito estatui restrição diretamente constitucional a esse direito fundamental.  Ao 

estabelecer que a lei disciplinará a participação do capital estrangeiro nas empresas em 

questão, o dispositivo consagra restrição indiretamente constitucional à liberdade de 

manifestação do pensamento. No caso, está-se diante de reserva legal qualificada, por haver 

menção a requisitos e finalidades da lei restritiva. 

Os artigos 137, inciso I, e 139, inciso III, do texto constitucional, que versam sobre o 

estado de sítio, estatuem restrições indiretamente constitucionais à liberdade de manifestação 

do pensamento. Segundo esses preceitos, quando o estado de sítio for decretado por comoção 

grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia das 

medidas adotadas durante o estado de defesa, poderão ser feitas restrições à prestação de 

                                                             
321 A publicidade governamental, como forma de exercício da liberdade de manifestação do pensamento, 

encontra-se sujeita à restrição diretamente constitucional prevista no artigo 37, § 1°, da Constituição de 1988: “A 

publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 



informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei, admitindo-se 

a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde 

que liberados pela respectiva mesa. Como não há previsão de requisitos ou finalidades para a 

lei restritiva, está-se diante de reserva legal simples. 

O artigo 220, § 3°, da Constituição de 1988 estabelece restrição indiretamente 

constitucional à liberdade de manifestação do pensamento. O dispositivo estatui que compete 

à lei federal: regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar 

sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que 

sua apresentação se mostre inadequada (inciso I); e estabelecer os meios legais que garantam 

à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio 

e televisão que não observem os princípios constitucionais pertinentes, bem como da 

propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 

ambiente (inciso II). Está-se diante de reserva legal qualificada, uma vez que há referência a 

pressupostos e objetivos da lei restritiva. 

Além disso, a liberdade de manifestação do pensamento, como direito fundamental, 

sujeita-se a restrições implicitamente constitucionais. Essas restrições decorrem da 

obrigatoriedade de consideração de outros direitos fundamentais,
322

 assim como de bens, 

interesses ou valores coletivos ou comunitários constitucionalmente protegidos.
323

 Diversos 

direitos fundamentais podem colidir com a liberdade de manifestação do pensamento, 

exigindo que se realizem ponderações diante de casos concretos.
324

 Tem sido bastante comum 

                                                             
322 A própria liberdade de manifestação do pensamento de uma pessoa pode constituir fundamento para a 

restrição à liberdade de manifestação do pensamento de outra. Isso foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão, em 1969, no caso Blinkfüer, em que a corte considerou ilícito o boicote promovido pelos 

conglomerados empresariais Axel Springer e Die Welt contra o pequeno semanário Blinkfüer (MARTINS, 

Leonardo (Introdução e organização, coletânea original de Jürgen Schwabe). Cinquenta anos de jurisprudência 

do Tribunal Constitucional Federal alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer, 2005. p. 400-409). 
323 As restrições à liberdade de manifestação do pensamento com base em bens, interesses ou valores coletivos 

ou comunitários constitucionalmente previstos ocorrem, em regra, nas relações especiais de sujeição, como nos 

casos dos servidores públicos que trabalham com informações sigilosas ou privilegiadas (artigo 5°, inciso 
XXXIII, artigo 37, § 7°, da Constituição de 1988), dos militares, em razão da hierarquia e da disciplina a que 

estão submetidos (artigo 142, incisos IV, X e X, da Constituição de 1988), e dos presos, que têm o direito 

fundamental em questão restringido por questões de segurança pública (artigo 6°, caput, e 144 da Constituição 

de 1988).  
324 Em conhecido julgado, o Supremo Tribunal Federal considerou que a liberdade de manifestação do 

pensamento não se sobrepõe à proibição ao racismo, consagrada no artigo 5°, inciso XLII, da Constituição, 

reputando como crime previsto no artigo 20 da Lei n° 7.716/1989 a publicação de livros que divulguem ideias 

antissemitas: “As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira 

harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). 

O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o ‘direito à incitação ao racismo’, dado que um 

direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra 

a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Pleno. Habeas Corpus n° 82.424/RS. Paciente: Siegfried Ellwanger. Impetrantes: Werner 



a colisão entre a liberdade de manifestação do pensamento e a inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, prevista no artigo 5°, inciso X, da 

Constituição de 1988.
325

 

No caso, cumpre delimitar a análise a uma das restrições à liberdade de manifestação 

do pensamento. Trata-se da vedação ao anonimato. 

4.2 A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO ANONIMATO 

Uma caracterização adequada da vedação ao anonimato pode ser feita mediante o 

exame de sua história, de seu conceito e de seu âmbito de proteção, bem como de suas 

restrições. A proibição constitucional ao anonimato é fonte de um direito fundamental à 

correta identificação dos autores de manifestações do pensamento. A exposição da evolução 

                                                                                                                                                                                              
Cantalício e João Becker. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Maurício Corrêa. Brasília, 17 set. 

2003. Diário da Justiça da União, 17 set. 2003, p. 17). 
325 A restrição implicitamente constitucional à liberdade de manifestação do pensamento em razão da 
obrigatoriedade de consideração do direito fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem das pessoas geralmente resulta na condenação do responsável à reparação de danos materiais 

e morais, o que remete à restrição diretamente constitucional à liberdade de manifestação do pensamento 

prevista no artigo 5°, inciso V, da Constituição de 1988. Em julgado sobre o assunto, o Supremo Tribunal 

Federal considerou ilícita a conduta do réu, condenando-o à reparação de danos morais. Consignou-se o 

seguinte: “Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra 

limites em outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana: a honra, a 

intimidade, a privacidade e o direito à imagem”. Em seguida, a corte acrescentou: “As pessoas públicas estão 

sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar 

determinados limites. Se as acusações destinadas são graves e não são apresentadas provas de sua veracidade, 

configurado está o dano moral” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Originária n° 1.390/PB. 

Autores: José Martinho Lisboa e José Targino Maranhão. Réus: os mesmos. Relator: Min. Dias Toffoli. Brasília, 
12 mai. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 29 ago. 2011). A solução desse tipo de colisão, contudo, depende 

das particularidades do caso concreto. Em situação diversa, o Supremo Tribunal Federal entendeu lícito o 

comportamento do demandado. Na ocasião, registrou-se: “A liberdade de expressão – que não traduz concessão 

do Estado, mas, ao contrário, representa direito fundamental dos cidadãos – é condição inerente e indispensável à 

caracterização e à preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios estruturadores do 

regime democrático. O Poder Judiciário, por isso mesmo, não pode ser utilizado como instrumento de injusta 

restrição a essa importantíssima franquia individual cuja legitimidade resulta da própria declaração 

constitucional de direitos. A liberdade de manifestação do pensamento traduz prerrogativa político-jurídica que 

representa, em seu próprio e essencial significado, um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática. 

Nenhuma autoridade, por tal razão, inclusive a autoridade judiciária, pode prescrever (ou impor), segundo suas 

próprias convicções, o que será ortodoxo em política, ou em outras questões que envolvam temas de natureza 
filosófica, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição 

aos meios de divulgação do pensamento. O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação 

da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, 

não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade 

de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, 

como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda 

Turma. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 675.276/RJ. Agravante: Ricardo Terra Teixeira. 

Agravado: José Carlos Amaral Kfouri. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 22 jun. 2010. Diário da Justiça 

Eletrônico, 13 abr. 2011). Em relação a críticas dirigidas a pessoas públicas, a Suprema Corte dos Estados 

Unidos da América tem exigido, especialmente a partir do caso New York Times Co. versus Sullivan, de 1964, 

para a condenação do responsável, prova do dolo real (actual malice) (HALL, Kermit L.; ELY JR., James W. 

The Oxford guide to United States Supreme Court decisions. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2009. p. 

250-252). 



histórica evidencia as origens dessa vedação e, indiretamente, do respectivo direito 

fundamental, bem como a sua configuração ao longo do tempo. A apresentação do conceito e 

do âmbito de proteção revela os atos, fatos, estados e posições tutelados pela proibição em 

referência e pelo correlato direito fundamental no atual sistema jurídico brasileiro. A 

indicação das restrições aponta as intervenções ou afetações que tal vedação e o 

correspondente direito fundamental podem sofrer com base na Constituição de 1988. 

4.2.1 Evolução histórica da vedação constitucional ao anonimato 

Desde a organização dos primeiros grupos humanos houve a necessidade de 

identificação dos respectivos integrantes. Surgiu assim o nome como o sinal exterior por meio 

do qual se designam os indivíduos na sociedade.
326

  

Na Idade Antiga, os gregos e os romanos atribuíam aos cidadãos denominações 

formadas por três elementos: o prenome, elemento próprio e individual, que distinguia os 

integrantes de uma mesma família; o nome, elemento mais importante, que indicava a tribo do 

indivíduo; e o cognome, elemento que designava as diferentes famílias de uma mesma 

tribo.
327

 Desse modo, não se admitia que alguém ficasse sem nome. Não havia, contudo, uma 

imposição de que as manifestações do pensamento contivessem a identificação de seus 

autores ou responsáveis. Não existia uma proibição ao anonimato na expressão e na 

informação ou comunicação de ideias. 

Na Idade Média, sob a influência dos povos germânicos, houve uma tendência no 

sentido de estruturar a denominação dos indivíduos com apenas um elemento.
328

 Toda pessoa 

tinha um nome, embora geralmente composto de forma simples. Continuou a não existir o 

dever de identificação dos autores ou responsáveis pelas manifestações do pensamento. Não 

havia vedação ao anonimato na expressão e na informação ou comunicação de ideias. 

Exatamente nessa época as notícias apócrifas de supostas heresias foram bastante utilizadas 

para a instauração de procedimentos punitivos pela inquisição medieval, tendo havido 

também a ocultação do nome de testemunhas ouvidas durante a apuração dos fatos. 

                                                             
326 Manuel Vilhena de Carvalho formula um conceito de nome: “O nome é o sinal ou rubrica através do qual se 

designam e individualizam as pessoas, quer consideradas individualmente, quer em referência à família a que 

pertencem” (CARVALHO, Manuel Vilhena. O nome das pessoas e o direito. Coimbra: Almedina, 1989. p. 11). 
327 AMORIM, José Roberto Neves. Direito ao nome da pessoa física. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 2-3. 
328 A forte presença do catolicismo na era medieval também contribuiu para o predomínio do nome único. A 

propósito, Rubens Limongi França ressalta que, “na Idade Média, de modo geral, o nome é quase sempre único 

e, não raro, constituído da denominação já anteriormente adotada por um santo da Igreja” (FRANÇA, Rubens 

Limongi. Nome civil das pessoas naturais. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975. p. 33). 



Na Idade Moderna, em face do crescimento populacional, com o objetivo de melhor 

identificar os indivíduos, voltou-se a formar a denominação das pessoas mediante o uso de 

mais de um elemento. Acrescentou-se o nome de família, de caráter hereditário, ao nome 

próprio, adotando-se modelo de designação de indivíduos semelhante ao atual. Toda pessoa 

tinha um nome. No entanto, ainda não se exigia que os autores ou responsáveis pelas 

manifestações do pensamento se identificassem. Não existia proibição ao anonimato na 

expressão e na informação ou comunicação de ideias. As inquisições espanhola e romana 

continuaram a admitir as notícias apócrifas de ilícitos, tendo sido praticada inclusive a 

ocultação da identidade de inquisidores e testemunhas. Os modelos processuais penais 

inquisitivos adotados pelos Estados absolutistas também aceitavam que representações 

anônimas servissem de base à instauração da persecução penal, chegando até mesmo a haver 

incentivo às delações formuladas por pessoas não identificadas. Na época, uma forma de 

ocultação da verdadeira identidade das pessoas tornou-se comum entre escritores e artistas, 

notadamente após o aparecimento da imprensa: o pseudônimo, nome fictício usado em 

substituição ao nome verdadeiro de um indivíduo.
329

  

Na Idade Contemporânea, as denominações das pessoas revestiram-se de 

considerável complexidade, variando de acordo com o país.
330

 Geralmente, apontam-se os 

seguintes elementos como possíveis integrantes do nome: o prenome, nome próprio ou nome 

individual é o sinal que distingue a pessoas de um mesmo núcleo familiar, podendo ser 

simples ou composto; o sobrenome, cognome, nome de família, apelido de família ou 

patronímico é o sinal que identifica a procedência familiar das pessoas, podendo também ser 

simples ou composto; o agnome é o sinal que distingue os membros de uma mesma família 

que tenham o mesmo prenome e o mesmo sobrenome, indicando o grau de geração ou 

parentesco de um em relação ao outro ou alguma qualidade do portador; a partícula é a 

preposição ou conjunção que eventualmente une os elementos do nome. As pessoas também 

                                                             
329 O uso de pseudônimos teria começado na Idade Antiga. Em Roma, Fedro, na verdade, seria o pseudônimo 

que o escritor Políbio utilizava para escrever fábulas. No entanto, o recurso a pseudônimos consolidou-se e 

difundiu-se, de fato, apenas na Idade Moderna, com o surgimento da imprensa (VIEIRA, Tereza Rodrigues. 

Nome e sexo: mudanças no registro civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 47-56). 
330 Manuel Vilhena de Carvalho classifica os sistemas atuais de composição dos nomes do seguinte modo: “Na 

actualidade sobressaem, como principalmente adoptados, os seguintes sistemas de denominação das pessoas: 1° 

Sistema árabe e eslavo no qual, ao lado da designação individual, figuram outras que indicam, a par da filiação, 

qualidades e procedência da pessoa. 2° Sistema europeu, que é seguido pela maior parte dos países e que 

consiste na atribuição de um nome próprio seguido do apelido paterno em geral único e obrigatório. 3° Sistema 

peninsular, adoptado em Portugal, Espanha e alguns países sul-americanos e africanos, em que se faz seguir ao 

nome próprio apelido das duas linhas, paterna e materna, com variações quanto a determinação do último 

apelido e particularidades próprias de regulamentação conforme os países (...)” (CARVALHO, Manuel Vilhena. 

O nome das pessoas e o direito. Coimbra: Almedina, 1989. p. 14-15).  



costumam ser designadas pelos seguintes sinais distintivos secundários: o nome vocatório, 

que é aquele pelo qual o indivíduo é normalmente conhecido, sendo formado por parte do seu 

nome; a alcunha, o apelido ou o epíteto, que é a designação, diversa do nome, pela qual o 

indivíduo é geralmente chamado, contendo referência a alguma característica sua; o 

hipocorístico, que é a designação carinhosa atribuída a um indivíduo, formada a partir de um 

dos elementos do seu nome, comumente o prenome.
331

 Continuou a existir o dever de todo 

indivíduo ter um nome pelo qual seja identificado.
332

 No entanto, paralelamente ao 

pseudônimo, surgiu outra forma de ocultação da identidade das pessoas: o heterônimo, nome 

e personalidade fictícios utilizados em substituição ao nome e à personalidade verdadeiros de 

um indivíduo, tendo sido adotado pioneiramente, de forma bem sucedida, pelo poeta 

português Fernando Pessoa no início do século XX.
333

  

Apenas no final da modernidade e no início da contemporaneidade, sob a inspiração 

do movimento iluminista, formularam-se as primeiras concepções contrárias ao anonimato na 

manifestação do pensamento, defendendo-se que a expressão e a informação ou comunicação 

de ideias, especialmente a delação de ilícitos ao poder público, devem ocorrer mediante a 

identificação dos respectivos autores ou responsáveis. Montesquieu reprovou as cartas 

anônimas, especialmente as de teor acusatório.
334

 Cesare Beccaria, insurgindo-se contra as 

“acusações secretas”, comuns nos modelos processuais penais inquisitivos das eras medieval 

e moderna, questionou: “Quem poderá defender-se da calúnia, quando esta se protege com o 

mais forte escudo da tirania, o segredo? Que espécie de governo é esse, em que o regente 

pretende ver em cada súdito um inimigo e, para assegurar o sossego público, é obrigado a tirar 

o sossego de cada um?”.
335

 Uma das grandes figuras do Iluminismo, contudo, François 

                                                             
331 AMORIM, José Roberto Neves. Direito ao nome da pessoa física. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 9-16. 
332 Além do nome e dos sinais distintivos secundários, utilizam-se para designar as pessoas os títulos 

nobiliárquicos, eclesiásticos, acadêmicos e científicos, bem como os qualificativos de cargo oficial e brasões de 

família (VIEIRA, Tereza Rodrigues. Nome e sexo: mudanças no registro civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008. p. 42-47). 
333 Sobre o heterônimo, Gustavo Tepedino, Maria Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes afirmam: 

“Distingue-se ainda o conceito de pseudonímia da heteronímia, fenômeno sempre associado ao exemplo do 

poeta português Fernando Pessoa, falecido em 1935, e caracterizado pela criação de diferentes ‘personalidades’, 
acompanhadas de nomes distintos, com os quais o artista assina suas produções. Pessoa, com efeito, assinava 

poesias não apenas em seu nome mas também por meio de heterônimos (Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro 

de Campos são os mais conhecidos) que tinham estilos, preocupações e mesmo ‘biografias’ próprias” 

(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Maria Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 

interpretado conforma a Constituição da República. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 50). 
334 MONTESQUIEU, Charles-Louis de. Do espírito das leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e Leôncio 

Martins Rodrigues. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 190. 
335 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. José Cretella Júnior e Agnes Cretella. 4. ed. rev. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 64. 



Arouet, adotou o pseudônimo de Voltaire, o que representava uma forma de ocultação de sua 

verdadeira identidade, por ocasião das diversas formas de manifestação de seu pensamento.  

Com o surgimento do constitucionalismo, do Estado de direito e da noção de direitos 

fundamentais, seria natural que a vedação ao anonimato fosse consagrada nas declarações de 

direitos e nas constituições, se não como restrição à liberdade de manifestação do pensamento 

em geral, pelo menos como impedimento à formulação de notícias apócrifas de ilícitos 

dirigidas ao poder público. No entanto, isso não ocorreu. O tema não foi e ainda não é 

expressamente tratado nos textos constitucionais em geral.
336

 

No plano internacional, não há uma vedação explícita à manifestação anônima do 

pensamento. No sentido de evitar o anonimato, como providência essencial à correta 

identificação das pessoas, algumas normas internacionais sobre direitos humanos limitam-se a 

estabelecer a obrigatoriedade de atribuição de nomes aos indivíduos. O Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, em seu artigo 24, n° 2, estabelece que “toda criança 

deverá ser registrada imediatamente e deverá receber um nome”. A Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, de 1969, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, estipula 

em seu artigo 18 o seguinte: “Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais 

ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante 

nomes fictícios, se for necessário”. A Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1989, em 

seu artigo 7°, n° 1, estatui que “a criança será registrada imediatamente após o seu nascimento 

e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome”.  

No Brasil, diversamente do restante do mundo, a vedação ao anonimato tem sido 

prevista na maioria das constituições. A Constituição de 1824 não proibiu, de modo expresso, 

manifestações anônimas do pensamento. A Constituição de 1891, pioneiramente, ao tratar da 

liberdade de manifestação do pensamento pela imprensa, em seu artigo 72, § 12, estabeleceu: 

“Não é permitido o anonimato”.
337

 A Constituição de 1934, cuidando da liberdade de 

                                                             
336 Nos Estados Unidos da América, em face da ausência de vedação constitucional ao anonimato, julgados da 

Suprema Corte consideram que a divulgação de ideias por meio de panfletos sem identificação de autoria 

encontra-se protegida pela liberdade de manifestação do pensamento. Isso ocorreu nos casos Talley versus 

California, de 1960 (Justitia US Supreme Court Center. Talley v. California - 362 U.S. 60 (1960). Disponível 

em: <http://www.supreme.justia.com>. Acesso em: 28 fev. 2012), e McIntyre versus Ohio Elections Comission, 

de 1995 (Legal Information Institute of the Cornell University Law School. McIntyre v. Ohio Elections 

Comission – 514 U.S. 334 (1995). Disponível em: http://www.law.cornell.edu>. Acesso em: 28 fev. 2012).  
337 João Barbalho, comentando a Constituição de 1891, ressaltou que a vedação ao anonimato existia no direito 
brasileiro, em sede de legislação ordinária, desde momento bem anterior à existência desse texto constitucional. 

O Decreto de 18 de junho de 1822 estabelecia: “Todos os escritos deverão ser assinados pelos escritores para sua 

responsabilidade; e os editores e impressores que imprimirem e publicarem papéis anônimos são responsáveis 

por eles”. De acordo com o autor, a inclusão da proibição ao anonimato na Constituição de 1891 ocorreu por 



manifestação do pensamento em geral, no artigo 113, item 9, também estipulou não ser 

permitido o anonimato. A Constituição de 1937, ao prever a liberdade de manifestação do 

pensamento, em seu artigo 122, item 15, preconizava que a imprensa deveria reger-se por lei 

especial, de acordo com determinados princípios, entre os quais se incluía o seguinte: “é 

proibido o anonimato”. A Constituição de 1946, em seu artigo 141, § 5°, ao consagrar uma 

ampla liberdade de manifestação do pensamento, adotou texto bastante similar ao da 

Constituição de 1934, estatuindo: “Não é permitido o anonimato”. A Constituição de 1967 

não previu, de forma explícita, proibição à manifestação anônima do pensamento.
338

 A 

Constituição de 1988, atualmente vigente, no artigo 5°, inciso IV, estabelece: “é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. A proibição à expressão e 

informação ou comunicação de ideias por pessoas não identificadas, portanto, integra a 

tradição constitucional pátria, consistindo em uma das peculiaridades da maior parte das 

constituições brasileiras. 

A vedação ao anonimato tem uma finalidade que pode ser analisada sob dois 

aspectos, um individual e outro público. Em seu aspecto individual, de caráter 

predominantemente subjetivo, a proibição em referência tem por fim evitar que a liberdade de 

manifestação do pensamento como direito fundamental seja exercida de forma abusiva, 

causando danos a particulares e ao poder público, sem que seja possível a posterior punição 

do responsável. A propósito, José Afonso da Silva esclarece: “A liberdade de manifestação do 

pensamento tem seu ônus, tal como o de o manifestante identificar-se, assumir claramente a 

                                                                                                                                                                                              
emenda da comissão do congresso constituinte. A iniciativa teve oposição do deputado Francisco Veiga, que 

afirmou: “O anonimato não protege só o fraco e oprimido contra os fortes e opressores; muita gente honesta, 

independente e digna, por isso mesmo que o é, serve-se dele para defender, sem poder ser suspeitada, a boa 

causa quando identificada com os grandes e poderosos”. Antes, sob a égide da Constituição de 1824, o escritor 

José de Alencar já havia defendido o anonimato: “O anônimo é um direito garantido pela nossa Constituição; é 
um direito tão sagrado como o segredo das cartas, como o asilo do cidadão. O anônimo é o domicilio da 

consciência; não se pode penetrar aí senão em nome da lei”. João Barbalho, contudo, posicionou-se de modo 

favorável à inovação constitucional, salientando que “o argumento de ser a proibição do anonimato uma 

restrição à liberdade não é por si de grande valor. Restrições sofrem e é preciso que sofram todas as liberdades; 

do contrário desapareceria o respeito ao direito e às suas garantias. A questão é se a restrição é fundada e justa. E 

isto é inegável, desde que se observe que ela, no caso, é estatuída para assegurar a responsabilidade do escritor e 

que oferece aos ofendidos a segurança e facilidade de fazê-la efetiva, nada embaraçando à assinatura que o autor 

diga o que quiser (e deve cada um mostrar essa coragem, se está convencido de que tem razão no que diz). 

Sobretudo nas publicações que contêm ataque e alusões ao caráter, à probidade pessoal ou funcional, a assinatura 

se impõe como indeclinável, para que a honra ofendida não tenha dificuldade de se desagravar pelos meios 

legais. E esta exigência é de si moralizadora; ela dá comedimento, evita a intemperança, as demasias da 

imprensa; ao passo que o anonimato favorece os abusos e encoraja no mau caminho a covardia que se encobre e 
disfarça” (CAVALCANTI, João Barbalho Uchôa. Constituição Federal Brasileira, 1981: comentada. Brasília: 

Senado Federal, Conselho Editorial, 1992. p. 320-321). 
338 Apesar de não ter sido prevista expressamente na Constituição de 1967, a vedação ao anonimato, pelo menos 

no campo da liberdade de manifestação do pensamento por meio da imprensa, constava do artigo 7° da Lei n° 

5.250/1967, conhecida como Lei de Imprensa.  



autoria do produto do pensamento manifestado, para, em sendo o caso, responder por 

eventuais danos a terceiros”.339 Esse geralmente é apontado como o único escopo da 

interdição a manifestações anônimas do pensamento.
340

 

Em seu aspecto público, de feitio prevalentemente objetivo, a vedação ao anonimato 

tem por fim viabilizar a verificação da credibilidade das manifestações do pensamento. A 

identificação do autor de divulgações de ideias permite que se afira a confiabilidade de suas 

expressões, informações ou comunicações, o que é imprescindível para um seguro fluxo de 

dados e um amplo debate crítico, essenciais à democracia. Por isso, tal escopo, embora 

geralmente não mencionado, merece consideração. 

Analisada a evolução histórica da proibição ao anonimato, cumpre formular seu 

conceito. Faz-se necessário, também, identificar o âmbito de proteção dessa vedação 

constitucional. 

4.2.2 Conceito e âmbito de proteção da vedação constitucional ao anonimato 

No sistema jurídico brasileiro, a vedação ao anonimato é prevista como uma restrição 

diretamente constitucional ao direito fundamental de liberdade de manifestação do 

pensamento. Isso, contudo, não impede que se considere a proibição em referência de modo 

autônomo. A adoção da teoria externa dos limites ou das restrições aos direitos fundamentais 

conduz a tal conclusão, uma vez que preconiza a existência de dois objetos normativos 

distintos: o direito fundamental e as restrições que sobre ele incidem. Sob esse prisma, nada 

obsta a análise separada de um direito fundamental, de um lado, e das restrições a ele 

relativas, de outro.
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339 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 248. 
340 Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal afirma: “O veto constitucional ao anonimato, como se sabe, 

busca impedir a consumação de abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, pois, ao 

exigir-se a identificação de quem se vale dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, essencial à própria 

configuração do Estado democrático de direito, visa-se, em última análise, a possibilitar que eventuais excessos, 
derivados da prática do direito à livre expressão, sejam tornados passíveis de responsabilização, ‘a posteriori’, 

tanto na esfera civil, quanto no âmbito penal. Essa cláusula de vedação - que jamais deverá ser interpretada como 

forma de nulificação das liberdades do pensamento - surgiu, no sistema de direito constitucional positivo 

brasileiro, com a primeira Constituição republicana, promulgada em 1891 (art. 72, § 12), que objetivava, ao não 

permitir o anonimato, inibir os abusos cometidos no exercício concreto da liberdade de manifestação do 

pensamento, viabilizando, desse modo, a adoção de medidas de responsabilização daqueles que, no contexto da 

publicação de livros, jornais ou panfletos, viessem a ofender o patrimônio moral das pessoas agravadas pelos 

excessos praticados (...)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Decisão monocrática. Mandado de 

Segurança n° 24.369/DF. Impetrante: Conselho Federal de Farmácia. Impetrado: Tribunal de Contas da União. 

Relator: Min: Celso de Mello. Brasília, 10 out. 2002. Diário da Justiça da União, 16 out. 2002, p. 24). 
341 Rodrigo Meyer Bornholdt, ao tratar da teoria interna e da teoria externa, refere-se ao direito de reunião, o qual 

se submete a restrições diretamente constitucionais, nos termos do artigo 5°, inciso XVI, da Constituição de 

1988, especialmente no que tange ao caráter pacífico e sem armas desse tipo de manifestação. O autor sustenta 



O artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988 contém duas normas. Em sua 

primeira parte, o dispositivo consagra a liberdade de manifestação do pensamento, prevendo 

norma permissiva; em sua segunda parte, ele veda o anonimato, prevendo norma proibitiva. 

No caso, considera-se apenas a norma proibitiva, que veda o anonimato, constante da segunda 

parte do enunciado em questão.
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O anonimato é a ausência de nome. Embora não seja o único, o nome é o principal 

elemento de identificação das pessoas. A vedação ao anonimato consiste na proibição da 

ocultação da identidade das pessoas. Assim, em um primeiro aspecto, a parte final do artigo 

5°, inciso IV, da Constituição de 1988 obriga que toda pessoa tenha um nome pelo qual se 

possa identificá-la.
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que, na perspectiva da teoria externa, as restrições em questão podem ser objeto de consideração autônoma, 

sendo suscetíveis inclusive de ponderação em casos concretos: “Se, ao contrário, se adota uma ‘teoria externa’, 

mesmo a cláusula de proibição de reuniões pacíficas e sem armas, em face do direito de reunião, deverá ser tida 

como restrição e, perante indefinidos casos concretos, ser passível de ponderações, pois estes dizeres encerrariam 

uma regra, subjacente à qual encontram-se princípios, opostos, a serem sopesados com o princípio assecuratório 

do direito de reunião” (BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Métodos para resolução do conflito entre direitos 

fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 97). Não só as restrições diretamente constitucionais, 

mas também as restrições indiretamente constitucionais têm sido consideradas autonomamente e relativizadas, 

em especial nos casos de reserva legal qualificada, admitindo-se intervenções no direito fundamental 

correspondente sem observância dos pressupostos ou dos objetivos a que deveria sujeitar-se a medida 

interventiva. Exemplo disso pode ser apontado em decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida em 2011, no Habeas Corpus n° 203.405/MS, a qual admitiu a interceptação de comunicações 
telefônicas em processo civil, especificamente em causa de família em que se discutia a guarda de menor, ao 

passo que o artigo 5°, inciso XII, da Constituição de 1988 somente admite tal tipo de providência “para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. 

Habeas Corpus n° 203.405/MS. Paciente: J. R. M. F. Impetrantes: Raquel Botelho Santoro e outros. Impetrado: 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Relator: Min. Sidnei Beneti. Brasília, 28 jun. 2011. Diário da Justiça 

Eletrônico de 01 jul. 2011). 
342 De acordo com José Joaquim Gomes Canotilho, não há “correspondência biunívoca entre disposições e 

normas”. Um único dispositivo constitucional pode conter mais de uma norma constitucional. Uma norma 

constitucional pode derivar de uma conjunção de dispositivos constitucionais. Um dispositivo constitucional 

pode não conter norma constitucional alguma, especialmente se adotar-se uma concepção estrita de norma 

jurídica, considerando-se como tal apenas as regras de conduta. Uma norma, implícita, pode existir sem base em 

um dispositivo constitucional expresso (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 1203-1206). 
343 Sobre o nome, o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a responsabilidade civil pela utilização indevida 

do nome alheio, afirmou: “O nome é um dos atributos da personalidade, mediante o qual é reconhecido o seu 

portador, tanto no campo de sua esfera íntima quanto nos desdobramentos de suas relações sociais. Ou seja, é 

através do nome que se personifica, individua e identifica exteriormente uma pessoa, de forma a impor-lhe 

direitos e obrigações” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. Recurso Especial n° 1020936/ES. 

Recorrentes: Gestão em Saúde Ltda. e outro. Recorridos: Celso Murad e outros. Relator: Min. Luis Felipe 
Salomão. Brasília, 17 fev. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 22 fev. 2011). O artigo 16 do Código Civil 

considera o nome como um dos direitos da personalidade, estabelecendo que “toda pessoa tem direito ao nome, 

nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que o estado de 

filiação é direito indisponível, ressaltou que o “direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa 

humana e traduz a sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da família” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n° 248.869/SP. Recorrente: Ministério 

Público Estadual. Recorrido: Romeu Luiz Franchini. Relator: Min. Maurício Corrêa. Brasília, 07 ago. 2003. 

Diário da Justiça da União, 12 mar. 2004, p. 38). O nome, na realidade, apresenta uma natureza híbrida, 

caracterizando-se, ao mesmo tempo, como um direito e um dever. O nome, além de um dever decorrente da 



O artigo 54, 4°, da Lei n° 6.015/1973, conhecida como Lei de Registros Públicos, 

impõe a atribuição de nome a toda pessoa. O dispositivo estabelece que o registro de 

nascimento, o qual é obrigatório, deve conter o nome e o prenome que foram postos à criança. 

A indispensabilidade do nome não se limita às pessoas naturais, referindo-se também às 

pessoas jurídicas.
344

 O artigo 46 do Código Civil estatui que o registro das pessoas jurídicas 

de direito privado deve conter a respectiva denominação. Norma semelhante consta do artigo 

120, inciso I, da Lei n° 6.015/1973, referente às sociedades de natureza civil, às associações, 

às fundações e aos partidos políticos. O artigo 997 do Código Civil preconiza que os atos 

constitutivos de sociedades empresariais, os quais são registrados nas Juntas Comerciais, nos 

termos da Lei n° 8.934/1994, devem conter a correspondente denominação; tais pessoas 

jurídicas podem ser designadas também por firmas, sinais distintivos formados a partir dos 

nomes dos sócios, conforme o tipo societário. As pessoas jurídicas de direito público recebem 

a denominação atribuída pela constituição ou pela lei que as instituir. 

Por outro lado, anônimo é tudo aquilo ao qual não se vincule o nome de uma pessoa 

como seu autor ou responsável. A vedação ao anonimato exige que a liberdade de 

manifestação do pensamento, em especial, seja exercida por pessoas devidamente 

identificadas, a fim de que possam ser responsabilizadas por eventuais abusos, bem como para 

que suas divulgações de ideias possam ter a credibilidade aferida. Assim, em um segundo 

aspecto, a parte final do artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988, procurando viabilizar a 

verificação da credibilidade e eventual responsabilização posterior, proíbe a expressão e a 

informação ou comunicação de ideias sem a identificação da correspondente autoria.
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vedação ao anonimato (artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988), é um direito fundamental derivado do 

direito geral de personalidade, particularmente do direito à identidade (SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. 

O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995. p. 244-256), fundado na dignidade da pessoa 
humana (artigo 1°, inciso III, do texto constitucional). Acerca da importância do nome, Rubens Limongi França 

chega a afirmar o seguinte: “O ser humano sem nome é apenas realidade fática; com o nome penetra no mundo 

jurídico, a expressão mais característica da personalidade” (FRANÇA, Rubens Limongi. Nome civil das pessoas 

naturais. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975. p. 22). No entanto, a dignidade da pessoa humana 

impede que se considere qualquer pessoa como destituída de direitos, especialmente os fundamentais, mesmo 

que eventualmente não tenha um nome. 
344 A propósito, Adriano De Cupis ressalta: “‘Nome civil’ quer dizer o nome que respeita, individualizando-o, a 

todo sujeito do ordenamento jurídico, seja pessoa física ou pessoa jurídica; nome que designa e distingue todo o 

sujeito na sociedade civil” (DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Trad. Adriano Vera Jardim e 

Antonio Miguel Caeiro. Lisboa: Moraes, 1961. p. 179). 
345 A doutrina sustenta que não se faz necessário que cada manifestação do pensamento contenha indicação 

específica de autoria: “Embora o Texto Constitucional exija que o pensamento não seja apócrifo, ele não vai ao 

ponto de requerer que debaixo de cada texto, por exemplo, figure o nome de seu autor. Isto acabaria com a 

prática jornalística da edição de editoriais. É óbvio que o que o Texto Constitucional demanda é a existência de 

um responsável pela matéria veiculada, não sendo necessária destarte a correspondência deste nome com o do 

autor real do comentário” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. v. 2. p. 44). No 



Desse modo, o âmbito de proteção da vedação ao anonimato abrange tanto a 

proibição da existência de pessoas sem nome como a proibição da ocultação da verdadeira 

identidade dos responsáveis pelo exercício da liberdade de manifestação do pensamento. Em 

verdade, o primeiro aspecto constitui o pressuposto do segundo, uma vez que o nome é o 

principal instrumento de identificação das pessoas na sociedade.
346

 

Discute-se se a vedação ao anonimato importa, também, em uma proibição à 

utilização de pseudônimos e heterônimos. O pseudônimo é um nome fictício utilizado por um 

indivíduo como alternativa ao seu nome verdadeiro. Em princípio, de acordo com uma 

concepção ampla do âmbito de proteção da vedação ao anonimato, o pseudônimo, como 

artifício de ocultação da verdadeira identidade de uma pessoa, encontra-se proibido pela parte 

final do artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988. No entanto, tem-se considerado 

admissível seu uso desde que seja possível a revelação da real identidade do indivíduo que o 

                                                                                                                                                                                              
entanto, tal entendimento, ao reclamar que haja alguém que responda por abusos, na prática, exige que a autoria 

da manifestação do pensamento seja atribuída a alguma pessoa suscetível de responsabilização. A propósito, o 

Supremo Tribunal Federal já afirmou que “a proibição do anonimato tem um só propósito, qual seja, o de 

permitir que o autor do escrito ou da publicação possa expor-se às consequências jurídicas derivadas de seu 

comportamento abusivo: ‘Quem manifesta o seu pensamento através da imprensa escrita ou falada, deve 

começar pela sua identificação. Se não o faz, a responsável por ele é a direção da empresa que o publicou ou 

transmitiu’. Nisso consiste a ratio subjacente à norma, que, inscrita no inciso IV do art. 5º, da Constituição da 

República, proclama ser ‘livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato’” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Pleno. Decisão monocrática. Mandado de Segurança n° 24.369/DF. Impetrante: Conselho 

Federal de Farmácia. Impetrado: Tribunal de Contas da União. Relator: Min: Celso de Mello. Brasília, 10 out. 

2002. Diário da Justiça da União, 16 out. 2002, p. 24). 
346 Os dois aspectos da proibição ao anonimato são abordados por Antônio Chaves: “Literalmente, anônimo, 
expressão de origem grega, significa sem nome. Mas o ordenamento jurídico brasileiro, à semelhança dos 

demais, não admite a existência de pessoas sem nome. (...) Mas na linguagem jurídica, anônimo é aquele que não 

declina o seu nome, que não assina o que escreve. (...) Anonimato é, pois, a condição de ser anônimo, i.e., a 

condição de, tendo nome, ocultá-lo” (CHAVES, Antônio. Anonimato. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). 

Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 456-457). Não se pode deixar de considerar que, 

principalmente em face da existência de homônimos - pessoas com o mesmo nome -, outros meios são utilizados 

para identificar os indivíduos, destacando-se, atualmente, a análise de caracteres biométricos, como impressões 

digitais e palmares e as particularidades da íris e da face, bem assim os exames de ácido desoxirribonucleico – 

DNA. O Superior Tribunal de Justiça, com base na vedação ao anonimato, já considerou que provedores de 

acesso à internet têm o dever de adotar mecanismos de identificação dos usuários, pelo menos por meio do 

respectivo número de protocolo de acesso: “Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os 
usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para 

que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma 

autoria certa e determinada. Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar as 

providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a 

individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo”. Em 

seguida, a corte acrescentou: “Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, 

que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada 

conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que 

corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet” (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial n° 1193764/SP. Recorrente: I. P. da S. B. 

Recorrido: Google do Brasil Internet Ltda. Relator: Min. Nancy Andrighi. Brasília, 14 dez. 2010. Diário da 

Justiça Eletrônico, 08 ago. 2011). Contudo, ainda que se utilizem tais instrumentos, a identificação da pessoa 

termina reconduzindo-se ao seu nome.  



utiliza.347 O heterônimo consiste em uma nova personalidade, com um nome fictício, assumida 

por um indivíduo como alternativa à sua personalidade e ao seu nome verdadeiros, não 

havendo notícia de sua análise em perspectiva jurídica, especificamente no que tange à sua 

inclusão ou não na proibição ao anonimato. Em princípio, consoante uma concepção ampla do 

âmbito de proteção da vedação ao anonimato, o heterônimo, como outro artifício de ocultação 

da verdadeira identidade de uma pessoa, também se encontra proibido pela parte final do 

artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988. Todavia, em face da semelhança entre as 

situações, pode-se conferir aos heterônimos o mesmo tratamento dispensado aos 

pseudônimos, considerando-se admissível seu uso desde que seja possível a revelação da real 

identidade do indivíduo que o utiliza.
348

 

Em decorrência da vedação ao anonimato, prevista na parte final do artigo 5°, inciso 

IV, da Constituição de 1988 como uma restrição diretamente constitucional à liberdade de 

manifestação do pensamento, pode-se afirmar que existe um direito fundamental à correta 

identificação dos responsáveis pela expressão e pela informação ou comunicação de ideias. 

Toda pessoa tem o direito básico, dotado de sede normativa constitucional, de saber a 

identidade do autor de manifestações do pensamento, a fim que possa avaliar a credibilidade 

das divulgações ou revelações e adotar medidas tendentes a reprimir eventuais abusos, 

mediante a correspondente responsabilização. 

A proibição ao anonimato apresenta especial incidência no âmbito processual 

penal.
349

 O artigo 5°, inciso LXIV, da Constituição de 1988 estabelece que “o preso tem 

                                                             
347 Pontes de Miranda, em face da vedação ao anonimato, só admite o uso de pseudônimos nas hipóteses em que 

seja possível identificar o verdadeiro nome do autor ou atribuir a autoria da manifestação do pensamento a 

alguém que por ela se responsabilize: “O pseudônimo somente não é anonimato quando se registrou a obra, ou 

quando o editor, assumindo a responsabilidade, se prontifica a responder pelos ‘abusos’ que nela se cometeram, 

ou a revelar à justiça o nome do autor” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à 
Constituição de 1946. 4. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Borsoi, 1963. t. IV. p. 435). O artigo 19 do Código Civil 

estabelece: “O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome”. Esse dispositivo 

legal, interpretado conforme a constituição, deve ser entendido como norma que protege a utilização de 

pseudônimos apenas nos casos em que se possa identificar a verdadeira identidade de quem os utiliza, 

independentemente da licitude de sua atividade. 
348 Gustavo Tepedino, Maria Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes entendem que o heterônimo tem a 

mesma proteção conferida ao pseudônimo pelo artigo 19 do Código Civil. Ao comentarem o dispositivo em 

questão, os autores afirmam: “Apesar da diversidade conceitual que separa, em senso estrito, a heteronímia da 

pseudonímia, ambos são abrangidos pelo disposto neste artigo” (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Maria 

Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2. 

ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 50). Esse preceito legal, interpretado conforme a constituição, 

deve ser entendido, tal como ocore quanto aos pseudônimos, como norma que protege a utilização de 

heterônimos apenas nos casos em que se possa identificar a verdadeira identidade de quem os utiliza, 

independentemente da licitude de sua atividade. 
349 As maiores discussões envolvendo a vedação ao anonimato na esfera processual penal se referem à 

admissibilidade ou não de instauração de investigações com base em comunicações de ilícitos formuladas por 

pessoas não identificadas. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em determinadas situações, deve-se 



direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial”. Esse 

direito fundamental proíbe que os autores de dois dos principais atos da persecução penal, a 

prisão e o interrogatório, que interferem diretamente na esfera jurídica do investigado, ajam 

anonimamente ou utilizem pseudônimos ou heterônimos, assegurando ao indivíduo afetado a 

possibilidade de conhecer a verdadeira identidade de tais pessoas.
350

  

A vedação ao anonimato e o correspondente direito fundamental ao conhecimento da 

verdadeira identidade dos responsáveis por manifestações do pensamento não são absolutos. 

Eles se submetem a restrições baseadas em normas constitucionais.   

4.2.3 Restrições à vedação ao anonimato 

A Constituição de 1988 sujeita a vedação ao anonimato e o correspondente direito 

fundamental ao conhecimento da verdadeira identidade dos autores de manifestações do 

pensamento a restrições diretamente constitucionais, bem como a restrições implicitamente 

constitucionais. Não há restrições indiretamente constitucionais à proibição e ao direito 

fundamental em questão. 

Uma das restrições diretamente constitucionais à vedação ao anonimato e ao 

correspondente direito fundamental ao conhecimento da verdadeira identidade dos autores de 

                                                                                                                                                                                              
aceitar o início da atividade estatal investigatória a partir de delações anônimas: “Segundo precedentes do 

Supremo Tribunal Federal, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada ‘denúncia anônima’, 

desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (86.082, rel. min. 

Ellen Gracie, DJe de 22.08.2008; 90.178, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 26.03.2010; e HC 95.244, rel. min. Dias 

Toffoli, DJe de 30.04.2010)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus n° 

99.490/SP. Paciente: Maria Aparecida Rosa. Impetrante: Antonio Celso Galdino Fraga. Impetrado: Superior 

Tribunal de Justiça. Brasília, 23 nov. 2010. Diário da Justiça Eletrônico, 31 jan. 2011). 
350 O disposto no artigo 5°, inciso LXIV, é uma inovação da Constituição de 1988, não constando dos textos 

constitucionais brasileiros anteriores. José Cretella Júnior, ao comentar o direito à identificação dos responsáveis 

pela prisão, aduz: “Houve época, em nossa história, na qual os responsáveis pela prisão eram acobertados pelo 

anonimato. Agentes policiais encapuçados, disfarçados, temendo a futura identificação e a respectiva 

responsabilização por danos físicos ou materiais causados ao preso, deixavam de ser individuados. O advogado 

do preso tem o direito, fundamentado na regra jurídica constitucional da ampla defesa, de requerer a 

identificação dos responsáveis pela prisão de seu cliente”. Em seguida, analisando o direito à identificação do 
responsável pelo interrogatório do preso, expõe: “Entre os inúmeros direitos do preso inscreve-se o da 

identificação da autoridade policial, que procedeu ao interrogatório, para que, em juízo, mais uma vez, possa, por 

meio de seu advogado, valer-se do princípio da ampla defesa. (...). Em qualquer caso, porém, desde que tenha 

havido interrogatório policial, é vedado o anonimato do interrogante, tendo o preso direito à identificação de 

quem o interrogou” (CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1992. v. I. p. 559-560). De acordo com Rogério Lauria Tucci, o dispositivo, além de favorecer 

todo investigado, e não somente o preso, tem por fim inibir excessos policiais: “Esse preceito sugere, pelo 

menos, duas, e igualmente relevantes, observações, a saber: a) embora alusivo, expressamente, a preso, por certo 

que sua aplicação se estende ao investigado e ao indiciado; e, b) teve em vista o legislador constituinte coibir os 

excessos das autoridades policiais e de seus agentes, possibilitando, concomitantemente, a responsabilização por 

abuso de poder na efetuação da prisão ou no interrogatório realizado na investigação criminal” (TUCCI, Rogério 

Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011. p. 282).   



manifestações do pensamento consiste na proteção ao “sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional”, prevista no artigo 5°, inciso XIV, da Constituição de 1988. Os 

profissionais da comunicação têm o direito de não revelar quem lhes transmitiu as 

informações com as quais trabalham nem como e onde elas foram obtidas. Em razão do sigilo 

da fonte, os jornalistas têm a possibilidade de ocultar a identidade das pessoas que lhes 

forneceram os dados que serviram de base à divulgação de uma notícia. Estabelece-se, assim, 

um verdadeiro direito ao anonimato.
351

 Esse direito, contudo, não se circunscreve aos 

profissionais da comunicação. Embora historicamente o sigilo da fonte tenha surgido para 

resguardar os jornalistas, o texto constitucional é redigido de forma ampla, não havendo razão 

para interpretá-lo restritivamente. Assim, o direito ao anonimato, mediante preservação do 

sigilo da fonte, pode inclusive ter por sujeitos os agentes públicos que trabalham na prevenção 

ou na repressão a ilicitudes.
352

 

Os artigos 137, inciso II, e 138 da Constituição de 1988, que tratam da decretação do 

estado de sítio, estabelecem a outra restrição diretamente constitucional à vedação ao 

anonimato e ao correspondente direito fundamental ao conhecimento da verdadeira identidade 

dos autores de manifestações do pensamento. De acordo com tais dispositivos, quando o 

estado de sítio for decretado por guerra ou resposta armada a agressão estrangeira, poderão ser 

suspensas quaisquer garantias constitucionais, inclusive a proibição a manifestações do 

pensamento anônimas. 

                                                             
351 Conforme José Afonso da Silva, o sigilo da fonte gera um autêntico direito ao anonimato: “Fala-se em 

‘direito ao anonimato’ que surgiu para garantir aos redatores, editores e impressores de periódicos a ocultação 

dos nomes daqueles que colaboram nas suas publicações. Traduz-se no resguardo do sigilo da fonte das 

informações, agasalhado agora no inciso XIV do art. 5°”. O autor defende, ainda, que o direito em questão pode 

ser relativizado em favor da persecução penal: “Discute-se se o profissional da informação pode invocar o sigilo 

da fonte nos casos em que a informação revele ação criminosa ou proteja criminoso procurado pela Justiça. 
Parece-nos que o exercício profissional não pode servir de escudo ao crime. Portanto, numa situação como tal, o 

profissional fica sujeito a revelar a fonte, se o Judiciário o exigir” (SILVA, José Afonso da. Comentário 

contextual à constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 90, 110). Todavia, o Supremo Tribunal já 

decidiu que “os jornalistas, em tema de sigilo da fonte, não se expõem ao poder de indagação do Estado ou de 

seus agentes e não podem sofrer, por isso mesmo, em função do exercício dessa legítima prerrogativa 

constitucional, a imposição de qualquer sanção penal, civil ou administrativa” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Pleno. Decisão monocrática. Inquérito n° 870/RJ. Autor: Ministério Público Federal. Relator: Min. 

Celso de Mello. Brasília, 08 abr. 1996. Diário da Justiça da União, 15 abr. 1996). 
352 O Tribunal Regional Federal da 2ª Região recentemente reconheceu que o sigilo da fonte necessário ao 

exercício profissional, previsto no artigo 5°, inciso XIV, da Constituição de 1988, aplica-se a servidor que 

trabalha em ouvidoria de entidade pública, admitindo a ocultação da identidade de pessoa que lhe comunicara 

irregularidades de responsabilidade de agente público: “O dever ético e jurídico do ouvidor de resguardar a fonte 

das informações é um imperativo da própria natureza peculiar dessa função (art. 5º, inciso XIV, da Constituição 

Federal)” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Sexta Turma Especializada. Apelação Cível n° 

490942/RJ. Apelante: Raphael de Faria Schumann. Apelado: Universidade Federal Fluminense. Relator: Des. 

Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Rio de Janeiro, 23 mai. 2011. Diário Eletrônico da Justiça Federal 

da 2ª Região, 30 mai. 2011, p. 92).  



As restrições implicitamente constitucionais à vedação ao anonimato e ao 

correspondente direito fundamental ao conhecimento da verdadeira identidade dos autores de 

manifestações do pensamento decorrem da obrigatoriedade de consideração de outros direitos 

fundamentais, assim como de bens, interesses ou valores coletivos ou comunitários 

constitucionalmente protegidos. Diversos direitos fundamentais e bens, interesses ou valores 

coletivos ou comunitários constitucionalmente tutelados podem colidir com a vedação ao 

anonimato, exigindo que se realizem ponderações diante de casos concretos, as quais podem 

levar à obrigatoriedade de ocultação da identidade dos autores de manifestações do 

pensamento. 

O direito fundamental à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, previsto no 

artigo 5°, inciso X, da Constituição de 1988 pode prevalecer sobre a proibição ao anonimato, 

protegendo o autor de certa manifestação do pensamento contra a divulgação de seu nome, em 

determinadas situações nas quais isso venha a afetar sua esfera de reserva pessoal.
353

 A tutela 

aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, disposta especificamente no artigo 227 

do texto constitucional, pode sobrepor-se à vedação ao anonimato, exigindo, por exemplo, 

que reportagens e entrevistas envolvendo menores não exponham seus nomes nem sua 

imagem, ocultando suas verdadeiras identidades.
354

 A proteção à legalidade e à moralidade 

administrativa, valores coletivos ou comunitários consagrados no artigo 37, caput, da 

Constituição de 1988 podem preponderar, em certos casos, sobre a proibição ao anonimato, 

levando à aceitação de representações, formuladas por pessoas não identificadas, dirigidas aos 

                                                             
353 Parte da doutrina italiana considera que há um direito ao anonimato decorrente do direito à reserva pessoal, 

equivalente ao direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada (FINOCCHIARO, Giusella et al. Diritto 

all’anonimato: anonimato, nome e identità personale. Padova: Cedam, 2008. p. 133-136). Na Alemanha, o 

Tribunal Constitucional Federal, em 1983, considerou lícita a realização de um censo demográfico no qual eram 
feitas diversas perguntas sobre a vida pessoal dos indivíduos, mas determinou que o sistema utilizado não 

haveria de permitir que um cruzamento ou uma reconstrução de dados pudesse levar à identificação das pessoas 

que os forneceram, assegurando assim o anonimato e a proteção à intimidade e à vida privada dos atingidos 

(COSTA, Regina Helena Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2008. p. 48-50). No Brasil, a Resolução n° 1.358/1992 do Conselho Federal de Medicina assegura 

o anonimato do doador de material genético destinado a inseminações artificiais heterólogas, para preservar a 

sua intimidade e a integridade psíquica da criança gerada por meio de tal técnica de reprodução humana 

assistida.  
354 A Lei n° 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 17, ao prever o 

direito da criança e do adolescente ao respeito, preconiza que se deve preservar a imagem e a identidade dessas 

pessoas. O artigo 247 do mesmo diploma normativo considera ilícito administrativo a divulgação de informações 

que permitam a identificação de criança ou adolescente envolvido em ato infracional. A propósito, o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu: “A criança e o adolescente têm direito ao resguardo da imagem e intimidade. 

Vedado, por isso, aos órgãos de comunicação social narrar fatos, denominados infracionais, de modo a 

identificá-los” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Recurso Especial n° 55.168/RJ. 

Recorrente: Editora O Dia Ltda. Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Min. Luiz 

Vicente Cernicchiaro. Brasília, 28 ago. 1995. Revista do Superior Tribunal de Justiça, v. 78, p. 409).  



órgãos de controle, relativas a ilicitudes cometidas por agentes públicos.
355

 A preservação da 

segurança pública, bem, interesse ou valor coletivo ou comunitário aclamado pelo artigo 144 

do texto constitucional, pode revestir-se de prevalência em relação à vedação ao anonimato, 

conduzindo à admissibilidade da realização de prisões em flagrante delito quando as 

informações necessárias para tanto tenham sido repassadas à polícia por pessoa não 

identificada.
356

 

 Analisada a evolução histórica, o conceito, o âmbito de proteção e as restrições 

referentes à vedação ao anonimato, mostra-se indispensável saber se a proibição em questão 

restringe ou não o direito de petição. Impende, portanto, tratar do direito de petição como 

direito fundamental. 

4.3 O DIREITO DE PETIÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Uma caracterização adequada do direito de petição pode ser feita mediante o exame 

de sua história, de seu conceito e de seu âmbito de proteção, bem como de suas restrições. A 

exposição da evolução histórica evidencia as origens desse direito fundamental e a sua 

configuração ao longo do tempo. A apresentação do conceito e do âmbito de proteção revela 

os atos, fatos, estados e posições tutelados pelo direito fundamental em questão no atual 

sistema jurídico brasileiro. A indicação das restrições aponta as intervenções ou afetações que 

o direito fundamental em referência pode sofrer com base na Constituição de 1988. 

4.3.1 Evolução histórica do direito de petição 

Na Idade Antiga, como não havia surgido a ideia de direitos fundamentais, não 

existiu, rigorosamente, um direito de petição. Não se reconhecia juridicamente a possibilidade 

de as pessoas se dirigirem a autoridades estatais formulando pedidos de interesse particular ou 

                                                             
355 Diante de situação em que se discutia a validade de o Tribunal de Contas da União realizar investigação 

administrativa de fatos comunicados por meio de representação anônima, o Supremo Tribunal Federal decidiu: 

“Vê-se, pois, não obstante o caráter apócrifo da denúncia, que, em se tratando de comunicação de fatos 

revestidos de aparente ilicitude, existiria possibilidade de o E. Tribunal de Contas da União adotar medidas 

destinadas a esclarecer a idoneidade das alegações de irregularidades que lhe foram transmitidas, em 

atendimento ao dever estatal de fazer prevalecer – consideradas razões de interesse público – a observância do 

postulado ético-jurídico da moralidade administrativa e da legalidade” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Decisão monocrática. Mandado de Segurança n° 24.369/DF. Impetrante: Conselho Federal de Farmácia. 

Impetrado: Tribunal de Contas da União. Relator: Min: Celso de Mello. Brasília, 10 out. 2002. Diário da Justiça 

da União, 16 out. 2002, p. 24). 
356 O Supremo Tribunal Federal admite a validade da prisão em flagrante realizada pela polícia a partir de 

informações fornecidas por pessoa não identificada: “Não é flagrante forjado aquele resultante de diligências 

policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira 

Turma. Habeas Corpus n° 74.195/SP. Paciente: Antônio Carlos Rosa. Impetrante: Antônio Carlos Rosa. 

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Min. Sydney Sanches. Brasília, 13 ago. 1996. 

Diário da Justiça da União, 13 set. 1996, p. 33235). 



geral. Apenas na Grécia, em especial na democracia ateniense, pode-se identificar o exercício 

de uma faculdade assemelhada ao direito de petição. A isagoria, uma das bases do regime 

democrático grego, possibilitava que os cidadãos, ao se manifestarem publicamente nas 

reuniões, participando da vida política, elaborassem pleitos relativos a assuntos de interesse 

comunitário.
357

 

Na Idade Média, também não houve a consagração explícita de um direito de 

petição, até mesmo em razão da ausência de uma concepção firmada de direitos fundamentais. 

No entanto, precisamente na era medieval são identificadas as origens do direito de as pessoas 

endereçarem pedidos às autoridades públicas. Nos séculos VI e VII já se observa o exercício 

costumeiro pelos súditos da faculdade de solicitar graças aos monarcas.
358

 Essa faculdade, 

todavia, era bastante limitada, pois os reis normalmente só dispensavam atenção aos pleitos 

quando estes coincidiam com seus interesses e lhes traziam algum benefício.
359

 A previsão 

formal do direito de se dirigir aos monarcas formulando pedidos ocorreu, pela primeira vez, 

na Inglaterra. A Magna Carta, de 1215, através da qual o Rei João Sem Terra assumiu uma 

série de compromissos em favor dos senhores feudais e do clero, em seu artigo 40, 

estabelecia: “O direito de qualquer pessoa a obter justiça não será por nós vendido, recusado 

ou postergado”. Na época, cabia exatamente aos monarcas corrigir injustiças.
360

 

Na Idade Moderna, na Inglaterra, o Parlamento fez uso da faculdade de postular ao 

rei por meio da Petition of Rights, de 1628, que foi aprovada pelo monarca. Através desse 

relevante documento da tradicional evolução constitucional inglesa se impôs ao Rei Carlos I o 

reconhecimento de certas liberdades públicas, reafirmando-se direitos anteriormente previstos 

em outros textos, como a Magna Carta. A consagração específica do direito de petição em um 

diploma normativo se deu, pioneiramente, na Inglaterra, no bojo do Bill of Rights, de 1688. 

Tal declaração de direitos, em seu artigo 5°, estipulava que “os súditos têm o direito de 

petição ao rei, sendo ilegais todas as prisões e perseguições contra o exercício desse direito”. 

O direito de petição serviu, na época, principalmente, para formulação de postulações 

estamentais e para a defesa de interesses particulares. O Parlamento inglês passou a ser 

                                                             
357 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004. p. 75.  
358 PASTOR, Bartolomeu Colom. El derecho de petición. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 17. 
359 MARK, Gregory A. The vestigial constitution: the history and significance of the right to petition. In: 

RUSSEL, Margaret M. (Ed.). The First Amendment, freedom of assembly and petition: its constitutional history 

and the contemporary debate. New York: Prometheus, 2010. p. 51.   
360 Sobre o artigo 40 da Magna Carta, Fábio Konder Comparato aduz: “A partir da Magna Carta reconhece-se, 

portanto, que o rei tem o poder-dever de fazer justiça, assim que solicitado pelos súditos” (COMPARATO. Fábio 

Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 77). Tal 

dispositivo é considerado como a fonte comum do direito de petição e do direito de ação ou de acesso à justiça. 



utilizado como instrumento para veiculação dos pedidos, transformados em projetos de lei e 

dirigidos aos monarcas.
361

 

Na Idade Contemporânea, com o constitucionalismo e o Estado de direito, a 

faculdade de dirigir pedidos ao poder público consolidou-se como direito fundamental. No 

entanto, nem a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, de 1776, no âmbito da 

Revolução Americana, nem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, no 

campo da Revolução Francesa, referiram-se ao direito de petição.
362

 Em 1791, contudo, a 

Primeira Emenda à Constituição norte-americana de 1787 previu o direito do povo de “dirigir 

ao governo petições para a reparação de seus agravos”. A Constituição francesa de 1791, por 

meio do artigo 3° do Título Primeiro, estabeleceu que “os cidadãos têm a liberdade de 

endereçar às autoridades constituídas petições assinadas individualmente”. Em momento 

posterior, o direito de petição difundiu-se, passando as constituições dos diversos países a 

prevê-lo como direito fundamental. 

 No plano internacional, o direito de petição não se encontra previsto expressamente 

como direito humano pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. No entanto, 

a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também de 1948, em seu artigo 

24, estabelece: “Toda pessoa tem o direito de apresentar petições respeitosas a qualquer 

autoridade competente, quer por motivo de interesse geral, quer de interesse particular, assim 

como de obter uma solução rápida”. A Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 

Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950, não consagra claramente o direito de 

petição. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, também não prevê de 

modo explícito o direito de petição como direito humano. A Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, de 1969, igualmente, não aclama de forma específica o direito de petição. 

                                                             
361 PASTOR, Bartolomeu Colom. El derecho de petición. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 17-18. 
362 Artur Cortez Bonifácio entende que o direito de petição foi implicitamente previsto tanto pela Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão como pela Declaração de Direitos do Estado da Virgínia. Em relação ao 

primeiro documento, o autor ressalta: “A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26/08/1789, 

corolário da Revolução Francesa, não acomodou diretamente o direito de petição. Nada obstante, na confluência 

dos ideais de felicidade (preâmbulo), resistência à opressão (art. 2°), legalidade (arts. 4° e 5°), liberdade de 

opinião (art. 10) e expressão (art. 11) e do direito de fiscalização da administração pública e de pedir contas de 

sua administração (arts. 14 e 15), pode-se extrair de forma implícita a configuração deste direito”. Quanto ao 

segundo, salienta: “Na Declaração de Virgínia, de 12/06/1776, o instituto está subentendido nas entrelinhas, por 

três de suas características fundamentais: o ideal democrático à atuação dos poderes públicos; a condução da 

coisa pública de forma transparente e a participação popular” (BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: 

garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004. p. 77, 80). 



A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, não se refere diretamente ao 

direito de petição como direito humano.
363

 

No Brasil, o direito de petição tem sido previsto como direito fundamental em todas 

as constituições. A Constituição de 1824, em seu artigo 179, inciso XXX, estabelecia que 

todo o cidadão poderia apresentar por escrito ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo 

reclamações, queixas ou petições, bem como expor qualquer infração às normas 

constitucionais, requerendo perante a autoridade competente a efetiva responsabilidade dos 

infratores. A Constituição de 1891, em seu artigo 72, § 9°, preceituava: “É permitido a quem 

quer que seja representar, mediante petição, aos Poderes Públicos, denunciar abusos das 

autoridades e promover a responsabilidade de culpados”. A Constituição de 1934, no artigo 

113, item 10, adotava a mesma redação, relativa ao direito de petição, do texto constitucional 

anterior. A Constituição de 1937, em seu artigo 122, item 7, assegurava “o direito de 

representação ou petição perante as autoridades, em defesa de direitos ou do interesse geral”. 

A Constituição de 1946, no artigo 141, § 37, estatuía: “É assegurado a quem quer que seja o 

direito de representar, mediante petição dirigida aos Poderes Públicos, contra abusos de 

autoridades, e promover a responsabilidade delas”. A Constituição de 1967, em seu artigo 

150, § 30, estabelecia o seguinte: “É assegurado a qualquer pessoa o direito de representação 

e de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou contra abusos de autoridade”. A 

Emenda Constitucional de 1969 não trouxe alterações quanto ao assunto; no entanto, os atos 

institucionais editados na época pelo regime militar autorizavam o estabelecimento de 

restrições a quaisquer posições jurídicas, tendo havido consideráveis cerceamentos à defesa 

de direitos e à impugnação de abusos de autoridade. A Constituição de 1988, atualmente 

vigente, em seu artigo 5°, inciso XXXIV, alínea a, assegura a todos, independentemente do 

pagamento de taxas, “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder”. 

                                                             
363 Embora a maioria dos documentos internacionais não consagre expressamente o direito de petição como 

direito humano, esses textos normativos, em regra, preveem o direito de indivíduos formularem petições a 

tribunais internacionais, conselhos, comitês ou comissões de acompanhamento relatando violações a seus 

dispositivos. Isso constitui uma decorrência da consideração do indivíduo como sujeito de direito internacional, 

como ressalta Antônio Augusto Cançado Trindade: “O direito de petição individual, mediante o qual é 

assegurado ao indivíduo o acesso direto à justiça em nível internacional, é uma conquista definitiva do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. É da própria essência da proteção internacional dos direitos humanos a 

contraposição entre os indivíduos demandantes e os Estados demandados em casos de supostas violações dos 

direitos protegidos. Foi precisamente neste contexto de proteção que se operou o resgate histórico da posição do 

ser humano como sujeito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, dotado de plena capacidade processual 

internacional” (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A personalidade e capacidade jurídicas do indivíduo 

como sujeito do direito internacional. In: Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Fortaleza: IBDH, 

2002. a. 3. v. 3. n. 3. p. 38-39). 



O direito de petição como direito fundamental assumiu, ao longo da história, dois 

aspectos, um individual e outro público. Em seu aspecto individual, de caráter 

prevalentemente subjetivo, o direito de petição propicia a defesa de interesses pessoais. Em 

seu aspecto público, de feitio predominantemente objetivo, esse direito fundamental enseja a 

participação na formação da vontade estatal, mediante colaboração para a tutela de interesses 

coletivos ou comunitários.
364

  

Analisada a evolução histórica do direito de petição, cumpre formular seu conceito. 

Revela-se essencial, também, identificar o âmbito de proteção de tal direito fundamental. 

4.3.2 Conceito e âmbito de proteção do direito de petição 

Petição é o pedido dirigido a uma autoridade estatal por meio do qual se invoca a 

atenção do poder público para determinada situação. O direito de petição consiste na 

faculdade de pessoas, grupos de pessoas ou entes despersonalizados dirigirem-se a quaisquer 

autoridades públicas apresentando requerimentos destinados à defesa de interesses 

particulares ou gerais.
365

 Trata-se de direito fundamental preordenado à tutela, em âmbito 

administrativo, tanto da esfera jurídica individual como de direitos coletivos ou comunitários.  

O direito de petição abrange, em seu âmbito de proteção, diversos tipos de 

postulações dirigidas a autoridades estatais, como a representação, a reclamação, os recursos 

hierárquicos e a revisão. Cada uma dessas espécies de requerimento apresenta disciplina 

                                                             
364 Ao tratar do direito de petição, Celso Ribeiro Bastos aduz: “Ele tem, pois, este caráter inequivocamente 

bifrontal. De um lado, pode estar voltado à defesa de um interesse pessoal, daí a sua correta inserção dentro dos 
direitos individuais, como também pode surgir em socorro da Constituição, das leis, ou do interesse geral, caso 

em que mais se configura um direito de participação política. Nesta última hipótese, ele é exercitável 

independentemente da existência de qualquer lesão de interesses próprios. É o cidadão surgindo em defesa do 

interesse geral. Daí ter andado muito bem a Constituição portuguesa, que catalogou este direito no rol dos 

políticos e que sem dúvida acaba por configurar um instrumento de participação dos cidadãos na vida política” 

(BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada 

em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. v. 2. p. 166).  
365 O Supremo Tribunal Federal, ao decidir que pedido de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, 

dirigido por entidade sindical ao Procurador-Geral da República, caracteriza o exercício do direito de petição, 

afirmou: “O direito de petição, presente em todas as Constituições brasileiras, qualifica-se como importante 

prerrogativa de caráter democrático. Trata-se de instrumento jurídico-constitucional posto a disposição de 

qualquer interessado – mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica –, com a explícita finalidade de 

viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos ou valores revestidos tanto de natureza pessoal 

quanto de significação coletiva” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Medida Cautelar na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n° 1.247/PA. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Governador do 

Estado do Pará e Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 17 ago. 

1995. Diário da Justiça da União, 08 set. 1995, p. 28354).   



própria em normas constitucionais, legais e administrativas.
366

 Não existe, ademais, um estrito 

rigor na utilização de tais termos, o que dificulta a sistematização da matéria. 

A representação é a comunicação de irregularidades ou ilicitudes ao poder público 

para que se adotem as providências preventivas e repressivas cabíveis. O artigo 37, § 3°, 

inciso III, da Constituição de 1988 estabelece que a lei disciplinará a forma de participação do 

usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente “a disciplina da 

representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 

administração pública”. O artigo 74, § 2°, do texto constitucional, no entanto, não se refere ao 

termo representação ou a outra palavra correlata, dispondo que “qualquer cidadão, partido 

político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”. A Lei n° 4.898/1965, 

em seu artigo 2°, trata da “representação” relativa a condutas que configurem abuso de 

autoridade. A Lei n° 8.429/1992, em seu artigo 14, cuida da “representação” referente a atos 

de improbidade administrativa praticados por agentes públicos.
367

 

A reclamação é a queixa contra o funcionamento deficiente de serviços públicos. O 

artigo 37, § 3°, inciso III, da Constituição de 1988 estabelece que a lei disciplinará a forma de 

participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 

                                                             
366 A propósito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aduz: “Dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras 

modalidades de recursos administrativos, disciplinados por legislação esparsa, que estabelece normas 

concernentes a prazo, procedimento, competência e outros requisitos a serem observados pelo peticionário. É o 

caso da representação, do pedido de reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e impróprios e da 

revisão. Como a legislação administrativa é esparsa, as normas sobre recursos têm que ser encontradas conforme 

o assunto de que se trate. Mas a inexistência de normas específicas sobre determinada matéria não impede seja 

dirigida pretensão à Administração Pública, sempre com base no direito de petição assegurado entre os direitos e 

garantias fundamentais do homem” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. atual. 

São Paulo: Atlas, 2010. p. 733-734). 
367

 O direito de petição distingue-se do direito de ação ou de acesso à justiça, previsto no artigo 5°, inciso 

XXXV, da Constituição de 1998, o qual se refere especificamente a pedidos dirigidos ao Poder Judiciário que 

provocam o exercício da função jurisdicional. Ambos os direitos têm origem comum, mas atualmente se 

diferenciam. A propósito, Nelson Nery Junior afirma: “A característica que diferencia o direito de petição do 

direito de ação é a necessidade, neste último, de se vir a juízo pleitear a tutela jurisdicional, porque se trata de 

direito pessoal. Em outras palavras, é preciso preencher a condição da ação interesse processual. Para legitimar-
se ao direito de petição não é preciso que o peticionário tenha sofrido gravame pessoal ou lesão em seu direito, 

porque se caracteriza como direito de participação política, onde está presente o interesse geral no cumprimento 

da ordem jurídica” (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, 

penal e administrativo. 9. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 174). No máximo, poder-se-ia considerar o 

direito de ação ou de acesso à justiça como uma particular espécie do direito de petição. Todavia, o próprio texto 

constitucional utiliza o termo representação para referir-se a uma típica ação preordenada à obtenção de tutela 

jurisdicional, como ocorre com a representação interventiva (artigos 35, inciso IV, 36, inciso III, e 129, inciso 

IV, da Constituição de 1988) e a representação por inconstitucionalidade de normas legais estaduais e municipais 

em face das constituições estaduais (artigo 125, § 2°, da Constituição de 1988). A legislação, especialmente a 

eleitoral, também utiliza o termo representação para referir-se a ações judiciais (artigos 40-B, 41-A, § 3°, 73, § 

12, da Lei n° 9.504/1997). A legislação processual penal também faz uso da palavra representação para aludir 

aos pedidos de medidas cautelares, geralmente restritivas de direitos fundamentais, formulados pela autoridade 

policial (artigos 127, 149, § 1°, 282, § 2°, 311, 378, inciso II, do Código de Processo Penal). 



“as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, 

da qualidade dos serviços”. O artigo 102, inciso I, alínea l, e o artigo 105, inciso I, alínea f, do 

texto constitucional dispõem que compete ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 

Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente “a reclamação para a preservação de 

sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. O artigo 103-A, § 3°, da 

Constituição de 1988 prevê o cabimento da reclamação ao Supremo Tribunal Federal contra 

ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula vinculante da corte.
368

 O Decreto 

n° 20.910/1932, no artigo 6°, refere-se genericamente a um direito a “reclamação 

administrativa”, estabelecendo o prazo de um ano para o seu exercício. 

 O pedido de reconsideração é o ato pelo qual se requer o reexame de uma decisão 

pela própria autoridade que a proferiu. A Lei n° 8.112/1990, em seu artigo 106, assegura 

especificamente ao servidor público federal a possibilidade de postular o reexame de atos 

administrativos, estabelecendo o seguinte: “Cabe pedido de reconsideração à autoridade que 

houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado”. 

O recurso hierárquico é o ato pelo qual se requer o reexame de uma decisão pela 

autoridade superior àquela que a proferiu. O recurso hierárquico é próprio quando o reexame 

compete à autoridade imediatamente superior, dentro do mesmo órgão ou da mesma entidade 

pública em que a decisão foi proferida, não dependendo de previsão legal. O recurso 

hierárquico é impróprio quando o reexame compete a autoridade de outro órgão ou de outra 

entidade pública, distintos do órgão ou da entidade pública em que a decisão foi proferida, 

                                                             
368

 O Supremo Tribunal Federal entende que o instituto da reclamação para preservação da competência e 

garantia da autoridade de decisões de tribunais insere-se no âmbito de proteção do direito de petição. Por isso, 

constituições estaduais podem prevê-lo em relação a tribunais de justiça: “A natureza jurídica da reclamação não 

é a de um recurso, de uma ação e nem de um incidente processual. Situa-se ela no âmbito do direito 

constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal. Em consequência, a sua 

adoção pelo Estado-membro, pela via legislativa local, não implica em invasão da competência privativa da 
União para legislar sobre direito processual (art. 22, I da CF)”. Na ocasião, a corte acrescentou: “A reclamação 

constitui instrumento que, aplicado no âmbito dos Estados-membros, tem como objetivo evitar, no caso de 

ofensa à autoridade de um julgado, o caminho tortuoso e demorado dos recursos previstos na legislação 

processual, inegavelmente inconvenientes quando já tem a parte uma decisão definitiva. Visa, também, à 

preservação da competência dos Tribunais de Justiça estaduais, diante de eventual usurpação por parte de Juízo 

ou outro Tribunal local” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

2.212/CE. Requerente: Governador do Estado do Ceará. Requeridos: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Relator: Min. Ellen Gracie. Brasília, 02 out. 2003. Diário da Justiça 

da União, 14 nov. 2003, p. 11). Esse tipo de reclamação, contudo, mais se assemelha a uma ação, pois ela 

provoca o exercício da função jurisdicional. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas considera que tal reclamação tem 

natureza de ação, apresentando seus elementos essenciais: partes, pedido e causa de pedir (DANTAS, Marcelo 

Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. p. 

459-461).  



dependendo de previsão legal. O recurso hierárquico, no âmbito do processo administrativo 

federal, encontra-se regulado pelos artigos 56 a 64 da Lei n° 9.784/1999. 

A revisão é o pedido de reanálise dos atos de aplicação de sanções, com base no 

surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inocência do 

punido ou a inadequação da punição aplicada. A revisão encontra-se disciplinada, 

genericamente, em relação ao processo administrativo federal, no artigo 65 da Lei n° 

9.784/1999, e, especificamente, quanto aos processos disciplinares de servidores públicos 

federais, nos artigos 174 a 182 da Lei n° 8.112/1990. 

O direito de petição, todavia, não se limita à representação, à reclamação, ao pedido 

de reconsideração, ao recurso hierárquico e à revisão. Protege, igualmente, todo e qualquer 

pedido, expresso ou implícito, formulado no sentido de que o poder público volte sua atenção 

para certa situação. Abrange, desse modo, também, aspirações e sugestões dirigidas a 

autoridades estatais.
369

 

O direito fundamental em questão não apenas assegura a possibilidade de formular 

pedidos a autoridades estatais, mas também impõe que o poder público receba tais 

requerimentos e os aprecie em um prazo aceitável, respondendo com a devida fundamentação. 

Apesar de o direito de petição não garantir a concessão do pleito formulado, ele exige que a 

pretensão seja analisada, ainda que isso culmine em seu indeferimento. O texto constitucional 

não fixa prazo para o exame da petição, mas o seu artigo 5°, inciso LXXVIII, consagra o 

direito à razoável duração do processo, nos âmbitos judicial e administrativo. A propósito, a 

Lei n° 9.784/1999, em seus artigos 48 e 49, estabelece que, nos processos administrativos 

federais, a administração pública tem o dever de explicitamente emitir decisão “sobre 

solicitações ou reclamações”, havendo de fazê-lo em até trinta dias depois de concluída a 

instrução do feito.
370

 

                                                             
369 Apesar de apresentarem proximidade entre si, o direito de petição distingue-se da iniciativa popular para a 
instauração do processo legislativo, instrumento de democracia participativa autônomo, previsto nos artigos 14, 

inciso III, 27, § 4°, 29, inciso XIII, e 61, § 2°, da Constituição de 1988. Comentando a Constituição de 1967, 

Pontes de Miranda já afirmava: “O direito de petição não se confunde com a iniciativa popular, uma das formas 

de democracia direta” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967: 

com a Emenda n. 1, de 1969. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. t. v. p. 633).  De fato, a 

iniciativa popular somente pode ser tomada por cidadãos, em número mínimo previamente determinado, 

devendo ser apresentada sob a forma de um projeto de lei, o qual não pode dispor sobre matérias submetidas a 

reserva de iniciativa, restrições que não se aplicam ao direito de petição (PASTOR, Bartolomeu Colom. El 

derecho de petición. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 37-38). No máximo, poder-se-ia considerar a iniciativa 

popular como uma particular espécie do direito de petição. No entanto, o direito de petição pode ser exercido 

perante as comissões do Congresso Nacional, nos termos do artigo 58, § 2°, inciso IV, da Constituição de 1988.  
370 José Afonso da Silva sustenta que o direito de petição deve ser efetivo: “É importante frisar que o direito de 

petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar-se de se pronunciar 



O artigo 5°, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição de 1988 preceitua que o direito 

de petição não depende “do pagamento de taxas”. O exercício do direito fundamental em 

questão, portanto, não pode ser considerado como fato gerador desse tipo de tributo, devido 

“em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua 

disposição”, nos termos do artigo 145, inciso II, do texto constitucional. Desse modo, 

pretendeu-se evitar que o direito de petição fosse condicionado ao adimplemento de uma 

prestação pecuniária ou até mesmo ao oferecimento de uma garantia, o que dificultaria ou 

impediria seu exercício. Consagrou-se a gratuidade do direito de petição.
371

 

 No sistema constitucional brasileiro, o direito de petição não está sujeito a 

formalidades, notadamente se se adota uma concepção ampla do âmbito de proteção. Embora 

normalmente o direito fundamental em questão seja exercido por escrito, nada impede que 

seja praticado oralmente e até mesmo por gestos, ocorrendo em momento posterior sua 

documentação ou redução a escrito para o devido processamento.
372

 A disciplina do modo de 

desempenho do direito de petição se relaciona mais propriamente às restrições a esse direito 

fundamental. 

4.3.3 Restrições ao direito de petição 

                                                                                                                                                                                              
sobre a petição, quer para acolhê-la, quer para desacolhê-la, com a devida motivação” (SILVA, José Afonso da. 

Comentário contextual à constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 130). A esse respeito, o Superior 

Tribunal de Justiça, ao decidir que a formulação de representação por supostos atos de improbidade 

administrativa não leva necessariamente à instauração de investigação sobre os fatos, afirmou: “O ‘direito de 

petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder’, assegurado pelo art. 

5º, XXXIV, I, da CF, tem natureza instrumental: é direito, assegurado ao cidadão, de ver recebido e examinado o 
pedido em tempo razoável e de ser comunicado da decisão tomada pela autoridade a quem é dirigido. Nele não 

está contido, todavia, o direito de ver deferido o pedido formulado” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Primeira Turma. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 16.424/DF. Recorrente: José Vigilato da 

Cunha Neto. Recorrido: Câmara Legislativa do Distrito Federal. Relator: Min. Teori Albino Zavascki. Brasília, 

05 abr. 2005. Diário da Justiça da União, 18 abr. 2005, p. 212). 
371 O Supremo Tribunal Federal atualmente considera inconstitucional a exigência de depósito prévio para a 

interposição de recurso administrativo, fundamentando esse entendimento exatamente na gratuidade do direito 

de petição, bem como no direito ao contraditório e à ampla defesa: “A exigência de depósito ou arrolamento 

prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e 

intransponível, para consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CF, art. 5º, 

XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF, art. 5º, LV). A exigência de depósito ou 

arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na prática, em determinadas situações, em supressão do 

direito de recorrer, constituindo-se, assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade.” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.976/DF. Requerente: Confederação 

Nacional da Indústria. Requerido: Presidente da República. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Brasília, 28 mar. 

2007. Diário da Justiça da União, 18 mai. 2007, p. 64).  
372 A propósito, Artur Cortez Bonifácio afirma: “O direito de petição é por natureza informal, vale dizer, não está 

sujeito a formas ou processos específicos. Nada obstante, recomenda-se a redução a termo das petições ofertadas 

verbalmente, a fim de se prevenir com mais energia possíveis reparações de responsabilidades” (BONIFÁCIO, 

Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004. p. 86). 



A Constituição de 1988 sujeita o direito de petição a restrições diretamente 

constitucionais, bem como a restrições implicitamente constitucionais. Não há restrições 

indiretamente constitucionais ao direito fundamental em questão. 

A primeira restrição diretamente constitucional ao direito de petição consiste na 

vedação ao anonimato, prevista no artigo 5°, inciso IV, do texto constitucional. Em virtude da 

parte final de tal dispositivo, os pedidos dirigidos a autoridades públicas para defesa de 

interesses particulares ou gerais devem conter a identificação dos seus autores. 

O direito de petição é uma modalidade específica da liberdade de manifestação do 

pensamento.
373

 Por isso, seria possível argumentar que entre o direito de petição e a liberdade 

de manifestação do pensamento haveria uma concorrência aparente de direitos fundamentais. 

Esse concurso de direitos fundamentais seria resolvido mediante a prevalência do direito 

especial. O direito fundamental especial, no caso, é o direito de petição. Assim, tal direito 

fundamental não poderia submeter-se a uma restrição diretamente constitucional própria da 

liberdade de manifestação do pensamento, como a vedação ao anonimato. 

No entanto, a prevalência do direito fundamental especial em relação ao geral não 

ocorre sempre.
374

 O critério da especialidade pode ceder em consideração a razões relevantes 

de outra ordem. No caso, não submeter o direito de petição à vedação ao anonimato, restrição 

diretamente constitucional relacionada à liberdade de manifestação do pensamento, seria 

esvaziar significativa parcela da proibição à expressão e à informação ou comunicação de 

ideias por pessoas não identificadas.
375

 Realmente, a maior utilidade da vedação ao anonimato 

                                                             
373 Sobre o assunto, Carlos Maximiliano aduz: “O direito de petição é o que autoriza qualquer indivíduo a dirigir 

aos órgãos ou agentes do poder público um escrito no qual exponha opiniões, pedidos ou queixas. É uma 

consequência da liberdade individual, em geral, e da de opinião, em particular” (MAXIMILIANO, Carlos. 

Comentários à Constituição Brasileira de 1891. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005. p. 701). 
374 Tratando da concorrência de direitos fundamentais, Rodrigo Meyer Bornholdt ressalta que os direitos em 

concurso, em certas situações, podem, em vez de excluir-se mutuamente, aplicar-se em conjunto e adquirir um 

novo sentido: “Note-se ainda que, como afirmam Müller e Rühl, muitas vezes os direitos concorrentes, pela 

recíproca influência entre eles, e simultânea aplicabilidade, ganham novo significado. Portanto, não será sempre 

que um dos direitos concorrentes será afastado, a fim de que apenas um deles seja aplicável. Por fim, cabe 
salientar que, conforme estejam ligados sistematicamente os direitos, haverá situações que poderão aumentar ou 

diminuir seu âmbito normativo, bem como permitir que princípios que desfrutem apenas parcialmente de um 

status de direito fundamental tenham sua incidência alargada” (BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Métodos para 

resolução do conflito entre direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 97). 
375

 A compreensão da vedação ao anonimato como restrição incidente apenas sobre o direito fundamental de 

liberdade de manifestação do pensamento leva inclusive a que se questione a utilidade prática da proibição em 

referência, como ressalta Leonardo Martins: “Nada obstante, o idiotismo desta imposição, que, todavia, 

corresponde à vontade soberana do constituinte brasileiro, não cabendo aqui questioná-la em si (assunto para a 

política constitucional que se ocupa das conveniências das garantias e limites delas e não para a ciência do 

direito constitucional), pode-se verificar uma reduzida relevância prática: se, de um lado, a expressão anônima 

do pensamento tem o condão de ferir um bem jurídico, sendo relevante para o direito infraconstitucional, 

sobretudo para o direito penal, a expressão anônima do pensamento é irrelevante para o direito constitucional ora 



se relaciona às delações de ilícitos ao poder público por meio do exercício do direito de 

petição. Nessa esfera é que se mostra mais relevante verificar a credibilidade dos dados e 

identificar o autor da representação para fins de possível responsabilização por eventuais 

abusos. As principais questões referentes à proibição a manifestações anônimas do 

pensamento têm sido discutidas exatamente quando se trata de comunicações de ilícitos ao 

poder público. Tem-se exigido, nessas situações, em regra, a correta identificação do 

responsável por tais atos.
376

  

Na concorrência entre a liberdade de manifestação do pensamento e o direito de 

petição, apesar da relação de generalidade e especialidade entre ambos, não pode haver 

prevalência de um direito fundamental em relação ao outro. A disciplina desses direitos 

fundamentais deve ser aplicada em conjunto, especificamente no que tange à restrição 

diretamente constitucional relativa à vedação ao anonimato. Isso é uma decorrência dos 

princípios hermenêutico-constitucionais da força normativa da constituição e da máxima 

efetividade. O critério da especialidade, no particular, cede em favor da obrigatoriedade de 

que se confira a maior eficácia possível às normas constitucionais, particularmente à norma 

constitucional que proíbe a manifestação anônima do pensamento. Por isso, as petições 

dirigidas ao poder público no exercício do direito previsto no artigo XXXIV, alínea a, da 

Constituição de 1988 devem, em princípio, conter a indicação da verdadeira identidade do 

peticionante.
377

  

                                                                                                                                                                                              
discutido, pois, sem a designação da autoria, o direito fundamental específico nunca será atingido para além de 

uma apreensão do material publicado, que, em regra, já poderá ter atingido o seu alvo, o público” (MARTINS, 

Leonardo. Notas sobre o julgamento da ADPF 130 (“Lei de Imprensa”) e princípios de uma ordem da 

comunicação social compatível com a Constituição Federal. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 

Belo Horizonte, a. 3, n. 10, p. 183-228, abr./jun. 2009. p. 191). 
376

 O Supremo Tribunal Federal já chegou a decidir: “Não serve à persecução criminal notícia de prática 
criminosa sem identificação da autoria, consideradas a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de 

haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal, de quem a implemente” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 84.827/TO. Paciente: José Liberato Costa Póvoa. 

Impetrante: Nathanael Lima Lacerda. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min Marco Aurélio. 

Brasília, 07 ago. 2007. Diário da Justiça da União, 23 nov. 2007, p. 79).  
377 Tanto os autores que adotam concepções formalistas do direito de petição como os que não sujeitam tal 

direito fundamental a maiores formalidades defendem a obrigatoriedade de identificação dos peticionantes, 

posicionando-se contrariamente ao anonimato. Tratando do direito de petição, Pinto Ferreira afirma: “As 

petições devem ser formuladas por escrito. A autoridade que as receber tem o direito de verificar a autenticidade 
de suas formas, não sendo lícitas as clandestinas ou anônimas” (FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição 

brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1. p. 139). Sobre o assunto, José Joaquim Gomes Canotilho e Vital 

Moreira afirmam: “O exercício do direito de petição não está sujeito a formas ou processos específicos, tendo 

caráter essencialmente informal (cfr. L n° 43/90, art. 9°). Apesar disso, há de reputar-se justificado que, pelo 

menos para certos efeitos, se exija a forma escrita (que pode ser por via postal, telégrafo, telex, telefax, email) e a 

identificação do peticionante” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da 

República Portuguesa anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. v. 1. p. 695). Bodo Pieroth e Bernhard 

Schlink sustentam que “os pedidos anónimos não são petições” (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. 

Direitos fundamentais: direito estadual II. Lisboa: Universidade Lusíada, 2008. p. 333). No plano internacional, 



Os artigos 137, inciso II, e 138 da Constituição de 1988, que tratam da decretação do 

estado de sítio, estabelecem a segunda restrição diretamente constitucional ao direito de 

petição. De acordo com tais dispositivos, quando o estado de sítio for decretado por guerra ou 

resposta armada a agressão estrangeira, poderão ser suspensas quaisquer garantias 

constitucionais, inclusive o direito de petição. 

As restrições implicitamente constitucionais ao direito de petição decorrem da 

obrigatoriedade de consideração de outros direitos fundamentais, assim como de bens, 

interesses ou valores coletivos ou comunitários constitucionalmente protegidos. Alguns 

direitos fundamentais e bens, interesses ou valores coletivos ou comunitários 

constitucionalmente tutelados podem colidir com o direito de petição, exigindo que se 

realizem ponderações diante de casos concretos, as quais podem levar a ingerências no direito 

fundamental em questão. 

O direito fundamental à honra, previsto no artigo 5°, inciso X, da Constituição de 

1988, o direito fundamental à segurança jurídica, que protege a coisa julgada, nos termos do 

artigo 5°, caput e inciso XXXVI, do texto constitucional, e o princípio da eficiência 

administrativa, bem ou valor coletivo ou comunitário previsto no artigo 37, caput, da 

Constituição de 1988, por exemplo, podem restringir o direito de petição. O direito 

fundamental à honra pode conduzir à exigência de que os pedidos formulados a autoridades 

estatais para defesa de interesses particulares ou gerais sejam elaborados de maneira 

respeitosa, sem termos ofensivos ou impróprios, bem como mediante a adoção das devidas 

cautelas.
378

 O direito fundamental à segurança jurídica pode fundamentar a inadmissibilidade 

                                                                                                                                                                                              
em regra, exige-se que as petições individuais dirigidas a tribunais internacionais, comissões, conselhos ou 

comitês de acompanhamento contenham a identificação dos interessados, como salienta Antônio Augusto 

Cançado Trindade: “Os tratados de direitos humanos que estabelecem sistemas de petições ou denúncias, ao 

dispor sobre as condições de admissibilidade destas últimas, estipulam, em sua virtual totalidade, que a petição 

não pode ser anônima” (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A personalidade e capacidade jurídicas do 

indivíduo como sujeito do direito internacional. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Fortaleza, 

a. 3, v. 3, n. 3, p. 30-63, 2002. p. 41). No entanto, algumas normas internacionais, como a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (artigo 6°, n° 1, do Protocolo Facultativo) e a 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (artigo 56, n° 1), admitem a possibilidade de o nome do 

peticionante ou interessado não ser revelado, permanecendo oculto (GARCIA, Emerson. Proteção internacional 

dos direitos humanos: breves reflexões sobre os sistemas convencional e não-convencional. 2. ed. rev. atual. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 80, 95). 
378 O Superior Tribunal de Justiça tem condenado à reparação de danos morais os responsáveis por 

comunicações de ilícitos maliciosas ou negligentes que levem à indevida instauração de inquéritos policiais: 

“Em princípio, o pedido feito à autoridade policial para que apure a existência ou autoria de um delito se traduz 

em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa indiciada em inquérito venha a ser inocentada. Desse modo, 

para que se viabilize pedido de reparação, fundado na abertura de inquérito policial, faz-se necessário que o dano 

moral seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento, posteriormente 

arquivado, se deu por má-fé, ou culpa grave, refletindo na vida pessoal dos autores, acarretando-lhes, além dos 

aborrecimentos naturais, dano concreto, seja em face de suas relações profissionais e sociais, seja em face de 



de pretensões dirigidas a autoridades estatais em contrariedade a decisão judicial transitada 

em julgado.
379

 O princípio da eficiência administrativa, que impõe organização ao aparelho 

estatal, pode levar à sujeição do direito de petição a requisitos formais e procedimentais.
380

  

A análise da liberdade de manifestação do pensamento, da vedação ao anonimato e 

do direito de petição fornece os pressupostos indispensáveis ao exame da comunicação de 

ilícitos penais a autoridades investigantes. Em seguida, consideram-se as particularidades do 

tema relacionadas à investigação criminal e à vedação ao anonimato no sistema jurídico 

brasileiro. 

 

4.4 A COMUNICAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS A AUTORIDADES INVESTIGANTES 

A apresentação de informes sobre infrações penais ao poder público, além de 

exercício do direito de petição, pode ser considerada como forma de cumprimento do dever 

fundamental de segurança. No entanto, ainda que a comunicação de ilícitos penais a 

autoridades investigantes seja reputada como cumprimento de uma imposição constitucional, 

esse tipo de relato deve, em princípio, conter a identificação do responsável por sua 

formulação, em face da vedação ao anonimato. Por isso se indaga acerca da possibilidade de 

delações de infrações penais ao poder público por pessoas não identificadas, mediante o 

recurso ao anonimato, a pseudônimos ou a heterônimos. A questão se relaciona aos requisitos 

de instauração e desenvolvimento válidos de investigações criminais. 

                                                                                                                                                                                              
suas relações familiares” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial n° 
866.725/MT. Recorrente: Banco do Brasil S/A. Recorridos: Jardelino Bettiato e outro. Relator: Min. Castro 

Filho. Brasília, 21 nov. 2006. Diário da Justiça da União, 04 dez. 2006, p. 315). 
379 O Supremo Tribunal Federal já decidiu: “É inconsistente a postulação que, apoiada no direito de petição, 
formula pedido que constitui, na realidade, verdadeiro sucedâneo, legalmente não autorizado, da ação rescisória, 

eis que já transitada em julgado a decisão impugnada. O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da 

Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de 

observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia judicial, 

cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum. A mera invocação do 

direito de petição, por si só, não tem o condão de permitir que a parte interessada, mediante utilização de meio 

impróprio, busque desconstituir o acórdão (‘judicium rescindens’) e obter o rejulgamento da causa (‘judicium 

rescissorium’), em situação na qual a decisão questionada - embora transitada em julgado - não se reveste da 

autoridade da coisa julgada em sentido material” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo 

Regimental no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 223.712/RS. Agravante: Caixa Econômica 

Federal. Agravados: Jorge Antônio Max e outros. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 08 fev. 2000. Diário 

da Justiça Eletrônico, 04 mar. 2010). 
380 A propósito, o Supremo Tribunal Federal ressalta que “o exercício do direito de petição está sujeito à 

observância das normas legais e regimentais pertinentes” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. 

Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário n° 406.432/PI. Embargante: J. Matias Melo. Embargado: Estado do Piauí. Relator: Min. 

Celso de Mello. Brasília, 17 mai. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, de 14 jun. 2011). 



4.4.1 A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes como cumprimento do 

dever fundamental de segurança pública 

A instauração de uma investigação criminal depende do conhecimento pelo poder 

público da prática de um ato possivelmente criminoso. A notícia do crime (notitia criminis) é 

a ciência, pela autoridade investigante, de um aparente ilícito penal.
381

 A propósito, José 

Frederico Marques afirma: “A investigação criminal, em qualquer de suas formas, tem início 

com a notícia do crime. Chama-se notitia criminis ao conhecimento espontâneo ou provocado 

que tem a autoridade pública da prática de um fato delituoso”.
382

 

A notícia do crime espontânea, também designada como inqualificada ou de 

cognição imediata, ocorre quando a autoridade investigante toma conhecimento do ilícito 

penal diretamente, no exercício de sua atividade, por meio da imprensa, de algum agente 

público auxiliar ou de comunicação informal.
383

 A notícia do crime provocada, igualmente 

conhecida como qualificada ou de cognição mediata, ocorre quando a autoridade investigante 

toma conhecimento do ilícito penal indiretamente, por meio de comunicação formal da 

vítima, do próprio agente ou de qualquer do povo, de representação
384

 ou de requisição do 

Ministro da Justiça, bem como de requisição do Ministério Público. A notícia do crime 

coercitiva ocorre quando a autoridade investigante toma conhecimento do ilícito penal por 

meio da prisão em flagrante, realizada por agente público no exercício das suas funções ou 

por particular.  

A ciência do cometimento de uma infração penal é condição necessária, mas pode 

não ser suficiente, para a instauração de uma investigação. Nos crimes de ação penal pública 

condicionada, o início da atividade estatal investigatória depende de representação da vítima 

                                                             
381 No âmbito doutrinário, a notícia do crime é conceituada como o conhecimento pela autoridade investigante da 

prática de um ilícito penal. Tem sido comum, todavia, a utilização da expressão, especialmente em sua forma 

latina (notitia criminis), para designar a própria comunicação da infração penal ao poder público. 
382 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Milenium, 2009. v. 1. p. 107. 
383 Sobre a notícia do crime espontânea por meio da imprensa, o Supremo Tribunal Federal, em interessante 

julgado, decidiu que a divulgação de um fato criminoso por um meio de comunicação de massa pode ensejar o 

início de sua apuração pela autoridade investigante: “Paciente denunciado por falsidade ideológica, 

consubstanciada em exigir quantia em dinheiro para inserir falsa informação de excesso de contingente em 

certificado de dispensa de incorporação. Gravação clandestina realizada pelo alistando, a pedido de emissora de 

televisão, que levou as imagens ao ar em todo o território nacional por meio de conhecido programa jornalístico. 

O conteúdo da reportagem representou notitia criminis, compelindo as autoridades ao exercício do dever-poder 

de investigar, sob pena de prevaricação” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus 

n° 87.341/PR. Paciente: Gilberto Cardoso. Impetrante: Adolfo Luis de Souza Góis. Impetrado: Superior Tribunal 

Militar. Relator: Min. Eros Grau. Brasília, 07 fev. 2006. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 199, p. 365). 
384 O Código de Processo Penal utiliza o termo representação com um sentido próprio e específico, para designar 

a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal ou sucessor no sentido da responsabilização 

do autor de crimes de ação penal pública condicionada, indispensável para o início da persecução penal 

relacionada a esse tipo de delito.   



ou de seu representante legal ou sucessor ou de requisição do Ministro da Justiça, as quais 

normalmente provocam o conhecimento do delito pela autoridade investigante (artigo 5°, § 

4°, do Código de Processo Penal).
385

 Nos crimes de ação penal privada, o início da atividade 

estatal investigatória depende de requerimento da vítima ou de seu representante legal ou 

sucessor, levando geralmente a ocorrência do delito ao conhecimento da autoridade 

investigante (artigo 5°, § 5°, do Código de Processo Penal).
386

  

Mesmo nos crimes de ação penal pública incondicionada, em que o poder público 

pode iniciar sua atividade investigatória com base na ciência direta e imediata de crimes, o 

conhecimento indireto e mediato de infrações penais pela autoridade investigante assume 

significativo relevo. A maioria das investigações criminais tem sido instaurada exatamente 

com base em comunicações formais da vítima ou de qualquer do povo.
387

  

A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes, por parte do ofendido 

ou de terceiros, constitui o exercício do direito de petição, uma vez que se trata de pedido, 

expresso ou implícito, dirigido ao poder público, para adoção de providências em relação à 

ocorrência de crimes ou contravenções penais. Contudo, ao mesmo tempo, configura o 

cumprimento do dever fundamental de segurança pública. De acordo com o artigo 144 da 

Constituição de 1988, a segurança pública é “dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos”. Ao considerar todos como responsáveis pela segurança pública, o dispositivo em 

                                                             
385 Os crimes de ação penal pública condicionada são aqueles cuja persecução penal sujeita-se a representação da 

vítima ou de seu representante legal ou sucessor ou a requisição do Ministro da Justiça (artigo 24 do Código de 

Processo Penal). A ação penal a eles referente é ajuizada por meio de denúncia do Ministério Público. Todavia, 

tanto a propositura da ação penal como o início da atividade estatal investigatória correlata condicionam-se a 

representação do ofendido ou de seu representante legal ou sucessor ou a requisição do Ministro da Justiça. A 

representação é a manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal ou sucessor no sentido da 
responsabilização do agente de certos ilícitos, não dependendo de maiores formalidades. A requisição do 

Ministro da Justiça é um ato administrativo, discricionário e irrevogável, pelo qual se manifesta a vontade de 

responsabilização do autor de determinados crimes. A representação deve ser formulada no prazo decadencial de 

seis meses, contados do dia do conhecimento do autor do delito (artigo 38 do Código de Processo Penal). A 

requisição do Ministro da Justiça não se submete a prazo específico. 
386 Os crimes de ação penal privada são aqueles cuja persecução penal depende da iniciativa da vítima ou de seu 

representante legal ou sucessor. A ação penal a eles referente é ajuizada por meio de queixa-crime do ofendido 

ou de quem o represente ou suceda (artigo 30 do Código de Processo Penal). O início da atividade estatal 

investigatória correlata condiciona-se à formulação de um requerimento dos legitimados em questão. Não há 

prazo específico para a elaboração desse pedido. No entanto, a propositura da ação, por meio da queixa-crime, 

deve ocorrer no prazo decadencial de seis meses, contados do dia do conhecimento do autor do delito (artigo 38 

do Código de Processo Penal). 
387 Aury Lopes Júnior ressalta que a instauração da maioria das investigações ocorre por provocação de vítimas 

ou pessoas do povo: “Na realidade, excetuando-se o flagrante, são raros os casos de self-starter da polícia, que 

em geral só atua mediante invocação. Como explicam Figueiredo Dias e Costa Andrade, o Estado, seja por meio 

da polícia, do Ministério Público ou dos órgãos jurisdicionais (juiz de instrução), não atua em regra pelo sistema 

de self-starter, mas sim através de uma reação a uma notitia criminis. Para ilustrar essa realidade, segundo dados 

fornecidos pelos autores, nos Estados Unidos e Alemanha, calcula-se que o início das investigações depende, em 

cerca de 85% a 95%, da iniciativa dos particulares (LOPES JÚNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar 

no processo penal. 4. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 189). 



questão prevê um dever fundamental. Trata-se de dever fundamental associado ao próprio 

direito fundamental à segurança pública. Em virtude dele, todos são obrigados a colaborar 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Por isso, 

tal norma serve de base para a imposição aos indivíduos de um dever de comunicação de 

ilícitos penais a autoridades investigantes, uma vez que essa providência contribui para que o 

poder público adote medidas preventivas e repressivas voltadas à efetivação da segurança 

pública.
388

 

No entanto, o artigo 144 do texto constitucional não é bastante, por si só, para a 

atribuição às pessoas de um dever específico de comunicação da ocorrência de crimes ou 

contravenções penais ao poder público. Como ressaltado na seção 2.3.6, os deveres 

fundamentais reclamam concretização legislativa. Para que alguém seja efetivamente 

obrigado a delatar ilícitos penais ao poder público, faz-se necessário que uma norma legal 

discipline esse dever, prevendo a forma de seu cumprimento e impondo sanção para sua 

eventual inobservância.
389

 

                                                             
388 Tratando dos deveres fundamentais, Francisco Gérson Marques de Lima ressalta: “O povo precisa perder a 

apatia e tornar-se ativo, agente das mudanças do Estado e da sociedade. Tem de saber que é o elemento central 

dessas instituições, que é ator e não expectador. O Estado vive para o cidadão, mas este é parte indissolúvel 
integrante daquele. Então, há responsabilidades mútuas, conquanto de dimensões e naturezas diferentes”. Em 

seguida, o autor correlaciona o tema à comunicação de ilícitos a autoridades investigantes: “Principalmente no 

campo das investigações, seja pela Polícia, seja pelo Ministério Público, percebe-se que as autoridades carecem 

de maior participação do povo. As pessoas não querem ou temem cooperar. Além disso, verifica-se certo 

comodismo da população, por achar que, em sendo o agente público encarregado de investigar, perseguir e 

punir, ela nada mais tem a ver com este trabalho, muito embora seja ciente da importância da elucidação dos 

fatos para ela própria” (LIMA, Francisco Gérson Marques de. Os deveres constitucionais: o cidadão responsável. 

In: BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coord.). Constituição e 

democracia: estudos em homenagem ao professor J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 179). O 

Supremo Tribunal Federal já considerou a investigação criminal como importante instrumento da segurança 

pública, ao indeferir pedido de trancamento de inquérito policial instaurado para apuração de crime de lavagem 
de dinheiro: “Todo inquérito policial é modalidade de investigação que tem seu regime jurídico traçado a partir 

da Constituição Federal, mecanismo que é das atividades genuinamente estatais de ‘segurança pública’. 

Segurança que, voltada para a preservação dos superiores bens jurídicos da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, é constitutiva de explícito 'dever do Estado, direito e responsabilidade de todos' (art. 

144, cabeça, da C.F.)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 87.310/SP. 

Paciente: Newton Cezar Poggette. Impetrante: Gamalher Corrêa Júnior. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. 

Relator: Min. Carlos Britto. Brasília, 08 ago. 2006. Revista dos Tribunais, v. 857, p. 529).  
389 A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes pode ser feita pelo próprio agente do fato 

delituoso. Ele, contudo, não se submete ao dever fundamental de delação ao poder público, uma vez que se 

encontra protegido pelo privilégio contra a autoincriminação, decorrente do artigo 5°, inciso LXIII, da 

Constituição de 1988. Uma norma legal, portanto, não pode atribuir dever dessa espécie ao responsável pela 

prática de um ilícito penal. É admissível, todavia, que a lei estabeleça incentivos à colaboração dos autores de 

crimes, como ocorre em relação à atenuante de confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e às 

diversas espécies de delação premiada e colaboração processual, que podem conduzir a redução de penas e até 

ao perdão judicial (artigo 25, § 2°, da Lei n° 7.492/1986, artigo 7° da Lei n° 8.072/1990, artigo 16, parágrafo 

único, da Lei n° 8.137/1990, artigo 6° da Lei n° 9.034/1995, artigo 1°, § 5°, da Lei n° 9.613/1998, artigos 13 e 

14 da Lei n° 9.807/1999 e artigo 41 da Lei n° 11.343/2006). 



No sistema jurídico brasileiro, não há uma regra que imponha geralmente aos 

indivíduos o dever de comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes.
390

 Nos 

crimes de ação penal pública, a delação da vítima ou de terceiros é considerada como simples 

faculdade. A esse respeito, Fernando da Costa Tourinho Filho ressalta: “Tanto é faculdade 

que, se alguém deixar de fazer tal comunicação, não sofrerá nenhuma sanção”.
391

 Nos crimes 

de ação penal pública condicionada, o fato delituoso é comumente levado ao conhecimento da 

autoridade investigante por meio da representação do ofendido ou de seu representante legal 

ou sucessor ou da requisição do Ministro da Justiça, as quais são consideradas facultativas.
392

 

Nos crimes de ação penal privada, o requerimento da vítima ou de seu representante legal ou 

sucessor, através do qual o ilícito penal é normalmente comunicado às autoridades 

investigantes, também é uma faculdade do interessado.  

Contudo, em determinadas situações, a legislação prevê a obrigatoriedade de 

comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes, concretizando essa modalidade de 

                                                             
390 Na Espanha, o artigo 259 da Ley de Enjuiciamiento Criminal estabelece que a pessoa que presenciar a prática 

de qualquer delito público fica obrigada a comunicar o fato ao juiz de instrução, ao Ministério Público ou à 

polícia. A omissão dessa providência enseja a aplicação de pena de multa. Consagra-se, assim, um sistema de 

comunicação de crime geralmente obrigatória. No Brasil, apesar de não haver norma legal semelhante, o dever 

fundamental de segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição de 1988, pode, independentemente de 

concretização legislativa, influenciar na concretização das demais normas constitucionais e infraconstitucionais, 

bem como servir de fundamento para restrições a direitos fundamentais, como ressaltado na seção terciária 2.3.6. 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região baseou-se no direito e dever fundamental de segurança 

pública para considerar possível o início e o desenvolvimento de investigação criminal a partir de dados 

repassados por informante não identificado. Na ocasião, a corte ressaltou: “É preciso distinguir as diversas 

figuras que acabam por colaborar com a persecução penal, umas de acordo com a estrita legalidade exigida em 

razão das circunstâncias, e outras suficientemente amparadas pela inexistência de vedação legal a que possam 
fazer aquilo que a lei não proíbe (no caso colaborar com a Polícia), assumindo, ainda, a responsabilidade 

constitucional dada ao cidadão pelo art. 144 da Constituição da República de colaborar com a segurança pública 

(acusado colaborador ou arrependido, informante, denunciante anônimo e agente infiltrado)”. Em seguida, 

consignou: “Apenas o agente infiltrado está sujeito à precedente autorização judicial para atuar, ao passo que o 

réu colaborador tem a seu dispor uma série de institutos regulados por lei e o procedimento para que dele possa 

se valer, o informante e o particular, que atuam anonimamente na notícia de fatos delituosos, não encontram 

nenhum óbice legal para que o façam, além de contarem com amparo constitucional para agirem a bem dos fins 

da segurança pública. Seria impossível e contraproducente restringir a ação de todos aqueles que, exercitando 

direito de matriz constitucional quisessem colaborar com as autoridades na busca de uma sociedade mais 

harmônica e segura” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Primeira Turma Especializada. 

Apelação Criminal n° 4.553/RJ. Apelantes: Alexandre Campos de Farias e outros. Apelado: Ministério Público 
Federal. Relator: Des. Fed. Abel Gomes. Rio de Janeiro, 19 ago. 2009. Diário da Justiça da União, 18 set. 2009, 

p. 137). 
391 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 32. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274. 
392 Julio Fabbrini Mirabete ressalta o caráter não obrigatório da formulação de requisição pelo Ministro da 

Justiça em crimes de ação penal pública condicionada: “É faculdade do Ministro da Justiça a notitia criminis por 

requisição nos crimes contra a honra do Presidente da República ou chefe do governo estrangeiro (art. 145, 

parágrafo único, do CP) ou contra outras autoridades nos crimes praticados através da Imprensa (art. 23, I, c. c. o 

art. 40, I, a, da Lei de Imprensa) e nos crimes praticados por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil (art. 

7°, § 3°, do CP)” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2006. p. 65). 



cumprimento do dever fundamental de segurança pública.
393

 O juiz que tenha conhecimento 

de um crime de ação penal pública incondicionada tem o dever de comunicar o fato ao 

Ministério Público, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal. Toda pessoa que, 

no exercício de função pública, tenha conhecimento de crime de ação penal pública 

incondicionada é obrigada a comunicar o fato à autoridade competente; a inobservância dessa 

imposição configura a contravenção penal prevista no artigo 66, inciso I, do Decreto-lei n° 

3.688/1941. O administrador judicial deve comunicar ao juízo falimentar a ocorrência de 

crimes relacionados à recuperação judicial ou à falência, bem como de delitos conexos, 

conforme artigo 186 da Lei n° 11.101/2005. Nos crimes relacionados ao serviço postal ou ao 

serviço de telegrama, a autoridade administrativa tem a obrigação de representar contra os 

agentes do ilícito ao Ministério Público, no prazo de dez dias, contados da data em que tiver 

ciência dos fatos, sob pena de responsabilidade, de acordo com o artigo 45 da Lei n° 

6.538/1978. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil devem formular representação 

fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal quando constatarem a prática de crimes 

fiscais ou delitos de contrabando ou descaminho, nos termos do artigo 83 da Lei n° 

9.430/1996.
394

 Magistrados, membros de tribunais ou conselhos de contas e agentes públicos 

de órgãos de controle interno têm a obrigação de remeter ao Ministério Público, quando 

verificarem a ocorrência de crimes concernentes a contratos e licitações, os elementos 

necessários ao início da persecução penal, a teor do artigo 102 da Lei n° 8.666/1993. 

                                                             
393 A própria Constituição de 1988 passou a prever hipótese de comunicação obrigatória de infrações penais a 

autoridades investigantes. O artigo 103-B, § 4°, inciso IV, do texto constitucional dispõe que é competência do 

Conselho Nacional de Justiça “representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração 

pública ou de abuso de autoridade”. 
394 O Supremo Tribunal Federal considera que a persecução penal referente a crimes contra a ordem tributária 

somente pode ter início após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, dos créditos correspondentes. 

Por isso, a corte reputou válido o condicionamento da formulação de representação fiscal para fins penais à 
conclusão do procedimento administrativo de lançamento tributário: “1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. 

Art. 83 da Lei no 9.430, de 27.12.1996. 3. Arguição de violação ao art. 129, I da Constituição. Notitia criminis 

condicionada ‘à decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário’. 4. A norma 

impugnada tem como destinatários os agentes fiscais, em nada afetando a atuação do Ministério Público. É 

obrigatória, para a autoridade fiscal, a remessa da notitia criminis ao Ministério Público. 5. Decisão que não 

afeta orientação fixada no HC 81.611. Crime de resultado. Antes de constituído definitivamente o crédito 

tributário não há justa causa para a ação penal. O Ministério Público pode, entretanto, oferecer denúncia 

independentemente da comunicação, dita ‘representação tributária’, se, por outros meios, tem conhecimento do 

lançamento definitivo. 6. Não configurada qualquer limitação à atuação do Ministério Público para propositura 

da ação penal pública pela prática de crimes contra a ordem tributária. 7. Improcedência da ação.” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.571/DF. Requerente: Procurador-

Geral da República. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Min. Gilmar Mendes. 

Brasília, 10 dez. 2003. Diário da Justiça da União, 30 abr. 2004, p. 27)  



Os deveres de comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes, previstos 

em normas legais, geralmente recaem sobre agentes públicos.
395

 Seu descumprimento 

caracteriza contravenção penal ou crime mais grave, dependendo das circunstâncias, 

improbidade administrativa ou simples falta disciplinar.  

Todavia, existem situações em que a obrigação de colaboração para com as 

autoridades investigantes é atribuída também a particulares, concretizando-se mais 

amplamente tal forma de cumprimento do dever fundamental de segurança pública. Quem 

tiver conhecimento de crime de ação penal pública no exercício da medicina ou de outra 

profissão sanitária tem o dever de comunicar o fato à autoridade competente, desde que isso 

não exponha o cliente a procedimento criminal; a inobservância dessa imposição configura a 

contravenção penal prevista no artigo 66, inciso II, do Decreto-lei n° 3.688/1941. Todo 

cidadão é obrigado a comunicar às autoridades investigantes a ocorrência de crimes 

cometidos contra o idoso, conforme artigo 6° da Lei n° 10.741/2003, podendo eventual 

omissão caracterizar o delito previsto no artigo 97 do mesmo diploma normativo.
396

 

Além disso, depois de instaurada a investigação, se qualquer pessoa for intimada a 

prestar depoimento como testemunha no decorrer da apuração, terá o dever de comunicação à 

autoridade investigante dos ilícitos penais de que tenha conhecimento. O descumprimento 

dessa obrigação de colaboração caracteriza o crime de falso testemunho, previsto no artigo 

342 do Código Penal.
397

 Tem-se, nessas hipóteses, plenamente concretizado o dever 

                                                             
395 A propósito, o Superior Tribunal de Justiça afirma: “É dever de toda e qualquer autoridade comunicar o crime 

de que tenha ciência no exercício de suas funções” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. 

Habeas Corpus n° 54.719/RJ. Paciente: Hercílio Cosenza Arlota. Impetrantes: Fernando Augusto Fernandes e 

outros. Impetrado: Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Relator: Min. 

Hamilton Carvalhido. Brasília, 28 jun. 2007. Diário da Justiça da União, 06 ago. 2007, p. 697). 
396

 A Lei n° 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, embora não preveja 

especificamente a obrigação de comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes, contém normas que 

podem fundamentar a imposição de dever desse tipo. O artigo 13 do diploma normativo em questão estabelece: 

“Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais”. O artigo 

70 do mesmo texto legal preceitua: “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente”. Do mesmo modo, a Lei n° 9.613/1998, em seu artigo 11, embora não se refira 

particularmente a um dever de delação de ilícitos penais, atribui a determinadas empresas, especialmente 

instituições financeiras e imobiliárias, uma obrigação de comunicação de certas operações ao Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras – Coaf, para fins de acompanhamento de possíveis atos de lavagem de 

dinheiro.  
397 Sobre o dever da testemunha de comunicar o que sabe a autoridades investigantes, o Supremo Tribunal 

Federal, em julgado referente a comissão parlamentar de inquérito, afirmou: “A comissão parlamentar de 

inquérito, destinada a investigar fatos relacionados com as atribuições congressuais, tem poderes imanentes ao 

natural exercício de suas atribuições, como de colher depoimentos, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, 

notificando-as a comparecer perante ela e a depor; a este poder corresponde o dever de, comparecendo a pessoa 

perante a comissão, prestar-lhe depoimento, não podendo calar a verdade. Comete crime a testemunha que o 

fizer” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Habeas Corpus n° 71.039/RJ. Paciente: Cesar de la Cruz 

Mendoza Arrieta. Impetrantes: José Gerardo Grossi e outros. Impetrado: Comissão Parlamentar de Inquérito. 



fundamental de segurança pública mediante a previsão legal da imprescindibilidade da 

delação de ilícitos penais. 

Desse modo, explicitado que a comunicação de crimes ou contravenções a 

autoridades investigantes configura uma modalidade de cumprimento do dever fundamental 

de segurança pública, devendo tal obrigação ser concretizada mediante normas legais, resta 

considerar a possibilidade de delações formuladas por pessoas não identificadas. O tema se 

relaciona a comunicações de ilícitos elaboradas sob o manto do anonimato, de pseudônimos 

ou de heterônimos. 

4.4.2 A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes por pessoas não 

identificadas: a questão do anonimato, dos pseudônimos e dos heterônimos 

A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes, ainda que considerada 

como cumprimento do dever fundamental de segurança pública, há de ser feita, em princípio, 

por pessoas devidamente identificadas. Quem informa a ocorrência de uma infração penal ao 

poder público deve, em regra, apresentar seus dados pessoais, de forma a permitir sua 

individualização. Do mesmo modo, os agentes estatais responsáveis pela atividade 

investigatória não podem, normalmente, ocultar a identidade ou os dados pessoais daquele 

que lhes relata a prática de um crime ou de uma contravenção penal.  

No sistema jurídico brasileiro, a obrigatoriedade de identificação do autor de 

comunicações de ilícitos penais a autoridades investigantes decorre da vedação ao anonimato, 

prevista no artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988, a qual atribui ao investigado o 

direito de saber quem é o responsável por manifestações do pensamento que lhe digam 

respeito. Esse dever também pode ser extraído da liberdade de informação ou comunicação, 

especificamente no que tange ao seu conteúdo parcial referente aos direitos de informar-se e 

de ser informado, com fundamento no artigo 5°, incisos XIV e XXXIII, do texto 

constitucional. Tal situação jurídica pode basear-se, igualmente, no direito de acesso à justiça 

para a reparação de danos materiais ou morais, consagrado no artigo 5°, incisos V, X e 

XXXV, da Constituição de 1988, uma vez que, para a propositura de demanda indenizatória 

                                                                                                                                                                                              
Relator: Min. Paulo Brossard. Brasília, 07 abr. 2004. Diário da Justiça da União, 06 dez. 1996, p. 48708). Sobre 

o crime de falso testemunho, o Superior Tribunal de Justiça afirma: “O crime de falso testemunho tem como 

núcleos do tipo a conduta de fazer afirmação falsa e negar ou calar a verdade, consumando-se no momento em 

que a testemunha termina de fazer as suas declarações e o depoimento é encerrado” (BRASIL. Superior Tribunal 

de Justiça. Terceira Seção. Conflito de Competência n° 90.947/RS. Suscitante: Juízo Federal de Santa Rosa/RS. 

Suscitado: Juízo de Direito de Santo Cristo/RS. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima. Brasília, 22 abr. 2009. 

Diário da Justiça Eletrônico, 20 mai. 2009). 



ou compensatória, faz-se indispensável a prévia individualização do responsável.
398

 Além 

disso, é possível basear a imposição em referência nos direitos ao contraditório e à ampla 

defesa, consagrados no artigo 5°, inciso LV, da Constituição de 1988, os quais asseguram 

àquele a quem se atribui o cometimento de um crime ou de uma contravenção penal a 

faculdade de defender-se conhecendo todas as particularidades da atuação estatal que 

culminou na imputação do ilícito, inclusive no que diz respeito às pessoas que comunicaram 

os fatos correspondentes ao poder público, a fim de que possa apresentar argumentos que lhes 

abalem a credibilidade.
399

 

A identificação do comunicante de ilícitos penais a autoridades investigantes 

possibilita, em caso de não correspondência entre seu relato e a realidade, além da reparação 

civil de danos, a eventual responsabilização pela prática dos delitos de denunciação caluniosa, 

de comunicação falsa de crime ou contravenção ou de autoacusação falsa, previstos 

respectivamente nos artigos 339, 340 e 341 do Código Penal. O crime de denunciação 

caluniosa, inclusive, apresenta forma qualificada, com pena maior, “se o agente se serve de 

anonimato ou nome suposto”, nos termos do § 1° do artigo 339 do Código Penal. Se o autor 

da delação for agente público, o conhecimento de seus dados pessoais permite que seja 

responsabilizado, na hipótese de falsidade do comunicado, por falta disciplinar ou por ato de 

improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública descrito no 

artigo 11 da Lei n° 8.429/1992. 

                                                             
398 Em mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 55, § 1°, 

da Lei n° 8.443/1992, que autorizava o Tribunal de Contas da União a decretar sigilo sobre o objeto e a autoria 

de denúncias que originassem procedimentos de apuração em seu âmbito. Considerou-se haver nisso violação à 

vedação ao anonimato, ao direito de acesso à informação e ao direito de acesso à justiça para eventual reparação 

de danos materiais e morais, previstos no artigo 5°, incisos IV, V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição de 1988 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 24.405/DF. Impetrante: Euclides 

Duncan Janot de Matos. Impetrado: Presidente do Tribunal de Contas da União. Relator: Min. Carlos Velloso. 

Brasília, 03 dez. 2003. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 192, p. 655). Em razão desse julgamento, a 
eficácia do dispositivo em questão foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n° 16/2006. Em 

caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, com base na proibição ao anonimato e no direito de ação, 

determinou que a Corregedoria Geral da União, atual Controladoria Geral da União, revelasse o nome do autor 

de denúncias contra o interessado, depois de seu arquivamento (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira 

Seção. Mandado de Segurança n° 8.196/DF. Impetrante: Eduardo Jorge Caldas Pereira. Impetrado: Ministra do 

Estado da Corregedoria Geral da União. Relator: Min. João Otávio de Noronha. Brasília, 13 dez. 2006. Diário da 

Justiça da União, Brasília, 12 fev. 2007, p. 216). 
399 O Tribunal Regional Federal da 2ª Região já determinou o trancamento de inquérito policial iniciado com 

base em delação anônima exatamente por violação ao contraditório e à ampla defesa. Na ocasião, a corte 

afirmou: “No sistema constitucional vigente, os indiciados, devem ter o direito a poder pleitear e a produzir 

todos os tipos de provas, e nesse caso estão impedidos por não poderem identificar os autores das aludidas 

revelações anônimas”. Em seguida, ressaltou: “Nesta linha, o inquérito policial foi iniciado com inegável 

constrangimento ilegal aos indiciados e ora pacientes, uma vez que não podem combater eventuais máculas 

originárias da denunciação anônima” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Quinta Turma. Habeas 

Corpus n° 2.709/RJ. Pacientes: Margareth Gazal e Silva e outros. Impetrante: Ronaldo Ferreira Aragão. 

Impetrado: Juízo da 6ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Relator: Des. Fed. Raldênio Bonifacio Costa. Rio de 

Janeiro, 18 jun. 2002. Diário da Justiça da União, 11 jul. 2002, p. 181).  



No entanto, em determinadas situações, pode-se fazer necessário que ilícitos penais 

sejam comunicados a autoridades investigantes por pessoas não identificadas. Isso ocorre, 

principalmente, quando quem informa a ocorrência de uma infração penal ao poder público se 

sujeita, em virtude de tal situação, a um risco concreto à sua integridade física, patrimonial ou 

moral. A omissão dos dados pessoais daquele que relata a ocorrência de um crime ou de uma 

contravenção a autoridades estatais, nessas hipóteses, apresenta duas justificações. Em 

primeiro lugar, trata-se de uma decorrência da obrigatoriedade de preservação da fonte da 

informação que enseja o início ou a continuidade da atividade investigatória, por meio da qual 

o Estado tanto desempenha seu dever de proteção, derivado da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, como concretiza os princípios administrativos da legalidade, da moralidade e 

da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição de 1988. Em segundo lugar, 

cuida-se de corolário do específico dever estatal de proteção à pessoa responsável pela notícia 

do crime, que se vê ameaçada quanto a direitos fundamentais que lhes são caros, como a vida, 

a liberdade, a propriedade e a honra, consagrados no artigo 5°, caput e incisos II, X e XXII, 

do texto constitucional.
400

 

A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes por pessoa não 

identificada pode ocorrer por meio do anonimato ou mediante o uso de pseudônimos ou de 

heterônimos. A comunicação de infrações penais ao poder público ocorre por meio do 

anonimato quando o responsável pela delação não se identifica através de nome algum. A 

comunicação de infrações penais ao poder público ocorre mediante o uso de pseudônimos 

quando o responsável pela delação oculta sua identidade através de um nome fictício, 

utilizado como alternativa ao seu nome verdadeiro. A comunicação de infrações penais ao 

poder público ocorre mediante o uso de heterônimos quando o responsável pela delação 

                                                             
400 As razões que sustentam a possibilidade de comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes por 

pessoas não identificadas encontram correspondência nas duas teorias que, no sistema jurídico norte-americano, 

fundamentam a admissibilidade de testemunhos anônimos. Sobre o assunto, Eduardo Araujo Silva afirma: “Nos 

Estados Unidos da América a existência da proteção ao anonimato da testemunha está amparada em duas teorias: 

a da proteção-inibição (Protection/Inhibition Theory ou PIT) e a do fluxo contínuo de informação (Continual 
Flow Theory ou CFT). A primeira considera como causa de inibição para a testemunha depor em juízo a ameaça 

a seus interesses particulares e econômicos; a segunda parte da ideia de que a única maneira de controlar a 

criminalidade é mantendo um fluxo de informação constante em relação a todos os aspectos objetivos e 

subjetivos do crime, afigurando-se primordial para incentivar essa colaboração contínua a ocultação da 

identidade do informante. Tais teorias foram adotadas genericamente pela jurisprudência norte-americana pelo 

entendimento de que deve prevalecer o interesse público para a apuração da criminalidade” (SILVA, Eduardo 

Araujo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003. p. 138). A esse respeito, 

contudo, nos Estados Unidos da América, a aceitação de testemunhos anônimos conflita com o direito ao 

confronto, previsto na Sexta Emenda à Constituição de 1787, segundo o qual em todos os processos penais o 

acusado terá direito a ser confrontado com as testemunhas contrárias a si. Com base em tal concepção, a 

Suprema Corte americana tem considerado que o acusado tem direito à correta identificação das testemunhas de 

acusação, como ocorreu nos casos Alford versus United States, de 1931, e Smith versus Illinois, de 1968 

(MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 142). 



oculta sua identidade através da assunção de uma personalidade fictícia, dotada de um nome 

também fictício, como alternativas à sua personalidade e ao seu nome verdadeiros. 

O anonimato é mais comum nas comunicações de ilícitos penais que antecedem o 

início da atividade estatal investigatória. As delações anônimas normalmente levam ao 

conhecimento das autoridades investigantes a prática de infrações penais, podendo ensejar o 

início da apuração dos fatos correspondentes. Todavia, observam-se também comunicações 

de crimes e contravenções, precedentes à instauração de uma investigação, formuladas por 

pessoas que ocultam sua verdadeira identidade mediante o uso de nomes fictícios, os 

pseudônimos. Ademais, embora seja pouco usual, não se pode descartar a possibilidade de 

delações de ilícitos a autoridades investigantes feitas por pessoas que se utilizam de 

heterônimos para ocultar sua identidade, mediante o recurso a personalidade e nome 

fictícios.
401

 

Os pseudônimos têm sido comumente utilizados como instrumento para a 

preservação da identidade de testemunhas e vítimas ameaçadas, medida prevista no artigo 7°, 

inciso IV, da Lei n° 9.807/1999, principalmente em casos que envolvem o crime organizado. 

As comunicações de ilícitos penais a autoridades estatais, nesses casos, ocorrem depois do 

início da apuração do fato delituoso, no curso da investigação. As testemunhas e vítimas 

ameaçadas são normalmente designadas por nomes fictícios formados por chaves ou códigos 

de letras, números ou letras e números, tais como “testemunha X” ou “TPN001” (testemunha 

protegida número um).
402

 É possível também que as testemunhas e vítimas prestem 

                                                             
401 Na Alemanha, o membro do Ministério Público, a quem cabe a coordenação da investigação criminal, pode 

manter em sigilo os elementos da apuração de ilícitos, no todo ou em parte, inclusive no que tange à identidade 

daquele que comunicou os fatos ao poder público (MENDRONI, Marcelo Batlouni. Curso de investigação 

criminal. 2. ed. rev. aum. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. p. 139-140). Nos sistemas jurídicos anglo-saxões, 

desenvolveu-se a teoria do privilégio do informante, de acordo com a qual todo aquele que facilite informação à 

polícia ou a agentes governamentais encarregados do cumprimento das leis, com a finalidade de apuração 

criminal, tem direito a que sua identidade não seja revelada. Contudo, é possível que a defesa, em âmbito 

processual, demonstre que a revelação da identidade do informante é necessária para sua argumentação, 

apresentando relevância, situação em que, mediante balanceamento de bens, interesses e valores, o juízo pode 
determinar a declinação de tal dado. Essa teoria foi adotada, na Inglaterra, em 1890, pela Câmara dos Lordes, no 

caso Marks versus Beyfus. Nos Estados Unidos da América, ela foi consagrada, em 1957, pela Suprema Corte, 

no caso Roviaro versus United States (SILVA, Eduardo Araujo da. Crime organizado: procedimento probatório. 

São Paulo: Atlas, 2003. p. 140-141).  
402 Na Espanha, a Ley Orgánica n° 19/1994, que trata da proteção a testemunhas e peritos, em seu artigo 2°, 

alínea a, estatui que os nomes, os sobrenomes, o domicílio, o lugar de trabalho, a profissão e qualquer outro dado 

pessoal dos protegidos será omitido nas diligências, podendo sua identificação ocorrer por meio de números ou 

chaves. Em Portugal, a Lei n° 93/1999, que cuida da proteção a testemunhas, em seu artigo 18, n° 5, estabelece 

que a pessoa protegida deve receber uma designação codificada pela qual se identifique no processo 

correspondente, podendo ocorrer, ainda, de acordo com o artigo 22, n° 2, alínea a, o fornecimento de 

documentos oficiais com elementos de identificação distintos dos constantes dos originais. Na Argentina, a Lei 

n° 25.764/2003, que trata do programa nacional de proteção a testemunhas e acusados, em seu artigo 5°, prevê, 

como medida de resguardo àqueles que colaboram de modo relevante e eficiente em uma investigação sobre 



depoimento mediante simples omissão de seu nome e de seus dados pessoais, recorrendo-se 

ao anonimato.
403

 

Os heterônimos são normalmente usados nos casos de agentes infiltrados. A 

infiltração, prevista no artigo 2°, inciso V, da Lei n° 9.034/1995 e no artigo 53, inciso I, da 

Lei n° 11.343/2006, consiste no ingresso disfarçado de um agente da investigação em uma 

organização criminosa com o objetivo de identificar seus membros e colher elementos sobre 

suas atividades ilícitas.
404

 Para a preservação da integridade do agente infiltrado, ele assume 

                                                                                                                                                                                              
crime organizado, o recebimento de documentação com dados falsos que visem proteger a identidade da pessoa e 

de sua família, consagrando expressamente o uso de pseudônimos (VILARDI, Rodrigo Garcia; GÍDARO, 

Wagner Roby. O crime organizado e o terrorismo na Argentina: instrumentos e mecanismos legais de proteção. 

In: FERNANDES, Antonio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide (Org.). 

Crime organizado: aspectos processuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 73-74).   
403 A admissibilidade de testemunhos anônimos tem sido muito debatida no âmbito do processo penal. O 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em diversas situações, destacando-se os casos Kostovski contra 

Holanda (1989), Windisch contra Áustria (1990), Lüdi contra Suíça (1992), Doorson contra Holanda (1996) e 

Van Mechelen e Visser contra Holanda (2002), desenvolveu uma doutrina que admite, mesmo em âmbito 

processual, os testemunhos anônimos, desde que observadas as seguintes condições, em suma: a) a existência de 
um risco sério de represália à testemunha ou a seus familiares; b) a existência de medidas que compensem as 

dificuldades que a defesa enfrenta em virtude do anonimato, como a possibilidade de o acusado interrogar a 

testemunha, a fim de que possa exercer um controle mínimo de sua credibilidade mediante a observação de suas 

reações; c) a existência de outros elementos de prova que confirmem ou reforcem o testemunho anônimo, não 

podendo uma condenação fundar-se exclusivamente ou de modo determinante nas declarações prestadas por 

pessoa não identificada. Com base nessas orientações, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, órgão 

europeu internacional, expediu a Recomendação n° 13/2007, instando os países membros a adotarem os 

testemunhos anônimos como medida de combate ao crime organizado (SILVA, Sandra Oliveira e. A proteção de 

testemunhas no processo penal. Coimbra: Coimbra, 2007. p. 114-119). O Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, contudo, desde o caso Kostovski contra Holanda (1989), tem admitido sem restrições a prestação de 

testemunhos anônimos na fase da investigação criminal, em face da não incidência, nessa etapa, de forma ampla, 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa (LÓPEZ, Ignacio José Cubillo. La protección de los testigos 
em el processo penal. Madrid: Civitas, 2009. p. 65-70). O Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia, 

em 1995, admitiu testemunho anônimo em âmbito processual no caso Tadic, em face do risco à segurança do 

depoente e de sua família, da importância do depoimento, da ausência de indício de falta de confiabilidade da 

testemunha e da conjuntura de guerra. Posteriormente, no entanto, tal corte não mais admitiu testemunhos 

anônimos no processo, como no caso Blaskic. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda, em 2008, aceitou o 

anonimato de testemunhas na esfera processual, como no caso Bagosora (MALAN, Diogo Rudge. Direito ao 

confronto no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 143-144). Os testemunhos anônimos também 

são conhecidos como testemunhas sem rosto. Eles não se confundem, todavia, com os testemunhos prestados por 

pessoas, devidamente identificadas, que apenas têm sua aparência ou fisionomia de algum modo disfarçada ou 

ocultada, como medida de proteção. A admissibilidade dos testemunhos prestados nessas condições também tem 

suscitado algumas controvérsias, embora em menor grau (SILVA, Sandra Oliveira e. A proteção de testemunhas 

no processo penal. Coimbra: Coimbra, 2007. p. 271-275). 
404 Na Alemanha, na França, no México e na Argentina, somente é permitida a infiltração de agentes públicos. 

Em Portugal e na Espanha, é possível também a infiltração de particulares que atuem sob o controle estatal 

(CONSERINO, Cassio Roberto. Crime organizado e institutos correlatos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 82). A 
atuação dos agentes encobertos ou infiltrados (undercover agents) é normalmente classificada em infiltração leve 

(light cover) e infiltração profunda (deep cover). Na primeira, o contato do agente com a organização criminosa 

é superficial e menos duradouro, e, em face do menor risco, ele não precisa assumir uma personalidade e um 

nome fictícios, bastando a ocultação de sua verdadeira identidade. Na segunda, o agente é totalmente imerso na 

organização criminosa, sendo necessário que ele assuma uma nova identidade, mediante recurso a uma 

personalidade e a um nome fictícios (ONETO, Isabel. O agente infiltrado: contributo para a compreensão do 

regime jurídico das ações encobertas. Coimbra: Coimbra, 2005. p. 81-84). O Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos discutiu a possibilidade da utilização de agentes infiltrados ou encobertos em investigações criminais. 

No casos Lüdi contra Suíça (1992) e Teixeira de Castro contra Portugal (1998), a corte conclui pela validade da 



uma personalidade e um nome fictícios, em substituição à sua personalidade e ao seu nome 

verdadeiros, mediante o uso de um heterônimo, como forma de ocultação de sua identidade. 

As comunicações de ilícitos penais a autoridades estatais, nessas hipóteses, ocorrem depois do 

início da apuração do fato delituoso, no curso da investigação.
405

  

Geralmente, a ocultação da identidade de comunicantes de ilícitos penais ao poder 

público ocorre em relação a particulares que colaboram com a atividade estatal investigatória, 

os quais apresentam maior grau de vulnerabilidade. Contudo, nada impede que agentes 

públicos se utilizem do anonimato, de pseudônimos ou de heterônimos para delatar infrações 

penais às autoridades investigantes, como ocorre inclusive, normalmente, na infiltração como 

técnica especial de investigação. O critério para a ausência de revelação de dados 

identificadores, em especial o nome, consiste no risco à integridade física, patrimonial e moral 

da pessoa, independentemente de sua condição de particular ou agente público.
406

  

A admissibilidade de comunicações de ilícitos ao poder púbico por pessoas não 

identificadas constitui tema que se relaciona aos pressupostos de instauração e 

                                                                                                                                                                                              
infiltração como técnica especial de investigação, mas estabeleceu que a identidade e o papel do agente devem 

ser de conhecimento da autoridade judiciária e que não pode haver provocação à prática de crimes (ARAS, 

Vladimir. Técnicas especiais de investigação. In: DE CARLI, Carla Veríssimo (Org.). Lavagem de dinheiro: 

prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. p. 434). 
405 A doutrina, embora não utilize o termo heterônimo, ressalta que o agente infiltrado não apenas utiliza uma 

identidade suposta, com o uso de um nome falso, mas também assume uma personalidade fictícia, com 

qualidades, profissão, conduta e até antecedentes criminais próprios, especialmente concebidos para uma maior 

eficácia da infiltração (MONTEROS, Rocío Zafra Espinosa de los. El polícia infiltrado: los presupuestos 

jurídicos em el processo penal español. Valéncia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 70-71). Na Alemanha, o § 110b, II, 

3, do Código de Processo Penal alemão (Strafprozebordnund) estabelece que a preservação da verdadeira 

identidade do agente infiltrado pode perdurar até momento posterior ao fim da investigação, caso necessário. Na 

Espanha, o artigo 282b, 2, da Ley de Enjuiciamiento Criminal prevê a possibilidade de o agente infiltrado 

preservar a identidade falsa quando venha a atuar como testemunha no processo penal. Em Portugal, a Lei n° 

101/2001 também considera possível que o agente infiltrado preste depoimento em juízo com identidade fictícia. 

Na França, o artigo 706 do Código de Processo Penal francês estabelece que, quando o agente infiltrado prestar 
depoimento como testemunha, no âmbito processual, com identidade fictícia, suas declarações não podem servir 

como único fundamento de uma sentença condenatória, devendo ser confirmadas por outros elementos de prova.  
406 No Peru, o Decreto-lei n° 25.475/1992 chegou a estabelecer que a identidade de magistrados, membros do 

Ministério Público e auxiliares que atuassem em casos de terrorismo seria secreta, consagrando a figura dos 
juízes sem rosto. Em virtude de severas críticas, a norma foi revogada posteriormente pelo Decreto-lei n° 

26.671/1997. O Decreto legislativo n° 926/2003 anulou todos os processos de terrorismo conduzidos por agentes 

públicos com identidade reservada (VILARES, Fernanda Regina; PIZA, Lia Verônica de Toledo. Crime 

organizado no Peru. In: FERNANDES, Antonio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, 

Maurício Zanoide (Org.). Crime organizado: aspectos processuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 

257-258). No Brasil, o Supremo Tribunal Federal já determinou a revelação da identidade de membros do 

Ministério Público que atuaram na celebração de acordo de delação premiada sigiloso, em face de suspeitas de 

impedimento de tais agentes públicos (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 

90.688/PR. Paciente: Roberto Bertholdo. Impetrantes: Andrei Zenkner Schmidt e outros. Impetrado: Superior 

Tribunal de Justiça. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Brasília, 12 fev. 2008. Revista Trimestral de 

Jurisprudência, v. 205, p. 263). A discussão sobre a admissibilidade dos juízes sem rosto, contudo, ultrapassa os 

limites do texto, uma vez que não se relaciona diretamente à comunicação de ilícitos penais a autoridades 

investigantes. 



desenvolvimento válidos de uma investigação criminal. Para saber se a atividade estatal 

investigatória pode ter início ou continuidade com base em delações formuladas sob o manto 

do anonimato, de pseudônimos ou de heterônimos, é importante o conhecimento dos 

requisitos de validade de uma apuração criminal. 

4.4.3 A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes e os requisitos de 

instauração e desenvolvimento válidos de investigações criminais 

A instauração e o desenvolvimento de investigações criminais representam o 

cumprimento de um dever estatal com base constitucional. Como já ressaltado na seção 3.4, a 

atividade estatal investigatória, no âmbito criminal, tem um fundamento substancial ou 

finalístico, consistente no dever de proteção a direitos fundamentais, derivado da dimensão 

objetiva desses valores básicos da sociedade, bem como um fundamento formal ou 

instrumental, decorrente dos princípios constitucionais administrativos da legalidade, da 

moralidade e da eficiência. Esse duplo fundamento constitucional impõe que o Estado inicie e 

continue investigações criminais, tendo em vista, em última análise, prevenir e reprimir de 

forma efetiva violações a direitos fundamentais. 

No entanto, o dever estatal de instauração e desenvolvimento da atividade 

investigatória, no âmbito criminal, não pode ser cumprido sempre. O início e a continuidade 

de investigações criminais sujeitam-se a determinados pressupostos de validade. Embora não 

haja maior aprofundamento e sistematicidade no tratamento do tema pela doutrina, podem ser 

apontados alguns dos principais requisitos para que se instaurem e se desenvolvam 

validamente investigações nessa área. 

O início e a continuidade válidos de uma investigação criminal dependem de que a 

notícia do crime seja lícita. Faz-se necessário que a autoridade investigante tenha tomado 

conhecimento da infração penal através de meios admitidos pelo sistema jurídico.
407

 

A instauração e o desenvolvimento válidos de uma investigação criminal 

pressupõem, ainda, que os fatos objetos de apuração sejam possivelmente crimes ou 

                                                             
407 O Supremo Tribunal Federal considerou inadmissível a instauração e a continuidade de investigação criminal 

a partir de representação fundada em gravação ilícita, realizada por terceiro, de diálogo telefônico: “O só fato de 

a única prova ou referência aos indícios apontados na representação do MPF resultarem de gravação clandestina 

de conversa telefônica que teria sido concretizada por terceira pessoa, sem qualquer autorização judicial, na linha 

da jurisprudência do STF, não é elemento invocável a servir de base à propulsão de procedimento criminal 

legítimo contra um cidadão, que passa a ter a situação de investigado” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Segunda Turma. Habeas Corpus n° 80.948/ES. Paciente: Marcos Miranda Madureira. Impetrantes: Antônio 

Nabor Areias Bulhões e outro. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Néri da Silveira. Brasília, 

07 ago. 2001. Diário da Justiça da União, 19 dez. 2001, p. 04). 



contravenções penais. Não se admite a deflagração e o progresso de uma apuração criminal 

voltada à elucidação de fatos penalmente atípicos ou que revelem claramente a presença de 

excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade.
408

 

Para que se inicie e tenha continuidade validamente uma investigação criminal, 

mostra-se indispensável, também, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade 

delitiva ou, pelo menos, da possibilidade de obtê-los. Sem isso, não há justa causa para a 

atividade estatal investigatória na esfera criminal.
409

 

Do mesmo modo, para que se instaure e se desenvolva validamente uma investigação 

criminal, faz-se necessária a presença de eventuais condições de procedibilidade. Em relação 

aos crimes de ação penal pública condicionada, por exemplo, é indispensável a representação 

da vítima ou de seu representante legal ou sucessor ou a requisição o Ministro da Justiça, 

assim como, quanto aos crimes de ação penal privada, é essencial o requerimento do ofendido 

ou de seu representante legal ou sucessor. 

Além disso, o início e a continuidade válidos de uma investigação criminal somente 

podem ocorrer se não estiver extinta a punibilidade do agente. Não há como deflagrar uma 

apuração ou a ela dar prosseguimento, por exemplo, se a pretensão punitiva já houver sido 

fulminada pela prescrição.  

A instauração e o desenvolvimento válidos de uma investigação criminal demandam, 

igualmente, que não haja outra apuração relativa aos mesmos fatos. Revela-se imprescindível, 

ainda, que os fatos não sejam objetos de um processo penal em curso ou não tenham sido 

tratados em processo penal ou em apuração que resultou em decisão revestida da força da 

                                                             
408 A propósito, o Supremo Tribunal Federal afirma: “Somente em circunstâncias excepcionais este Tribunal 

autoriza o trancamento de inquérito policial pela via do habeas-corpus, como ocorre quando manifestamente o 

fato narrado não constitui crime” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus n° 

80.204/GO. Pacientes: Paulo Borges Souto e outro. Impetrante: Christina Valéria de Morais. Impetrado: Superior 

Tribunal de Justiça. Relator: Min. Maurício Corrêa. Brasília, 05 set. 2000. Diário da Justiça da União, 06 out. 

2000, p. 82). 
409 Embora a justa causa seja normalmente considerada como especial condição da ação penal ou como elemento 

integrante do interesse de agir como condição da ação penal, referindo-se à obrigatoriedade da existência de um 

substrato probatório e indiciário mínimo para a acusação, o conceito também tem sido usado com o propósito de 

exigir que a instauração e a continuidade de uma investigação criminal se baseiem em elementos mínimos acerca 

da prática de um delito. Com base na ausência de justa causa, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o 

trancamento de inquéritos policiais: “Determina-se o trancamento de inquérito, quando restar demonstrado, de 

plano, a falta de elementos mínimos que caracterizem a existência de crime” (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça. Quinta Turma. Habeas Corpus n° 7.763/DF. Pacientes: Paulo César Alves Ximenes Ferreira e outro. 

Impetrante: Banco do Brasil S/A. Impetrado: Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Relator: 

Min. Felix Fischer. Brasília, 16 mar. 1999. Revista Forense, v. 352, p. 449). Vale dizer: as autoridades 

investigantes, na área criminal, não podem partir do nada. 



coisa julgada material.
410

 Procura-se evitar, assim, duplicidade de esforços investigatórios e 

duplas imputações (bis in idem). 

 Caso não estejam presentes os requisitos para instauração e desenvolvimento válidos 

da investigação criminal, a autoridade estatal responsável não deve iniciar o procedimento de 

apuração. Se a atividade estatal investigatória já houver sido deflagrada, faltando os 

pressupostos em questão, o procedimento de apuração não pode ter continuidade, devendo ser 

trancado. 

Algumas providências possivelmente tomadas no decorrer da investigação criminal 

dependem de requisitos adicionais específicos. Isso acontece particularmente em relação às 

medidas cautelares, pessoais, patrimoniais ou probatórias, geralmente restritivas de direitos 

fundamentais dos investigados.
411

 

 A admissibilidade da instauração e do desenvolvimento de investigações criminais 

com base em comunicações de ilícitos a autoridade investigantes formuladas por pessoas não 

identificadas, sob o manto do anonimato, de pseudônimos ou de heterônimos, relaciona-se aos 

requisitos de validade da licitude da notícia do crime e da existência de justa causa para a 

atividade estatal investigatória. Cumpre esclarecer como o tema é tratado atualmente no 

sistema jurídico brasileiro. 

  

                                                             
410 O Supremo Tribunal Federal tem considerado que o arquivamento de inquérito policial por atipicidade da 

conduta investigada produz coisa julgada material, ainda que tenha sido homologado por juízo incompetente, o 

que inviabiliza a deflagração de processo penal e, por mais forte razão, a instauração de investigação criminal 

relacionada aos mesmos fatos: “Inquérito policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de 

coisa julgada material. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido 

do Ministério Público em que o fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz coisa julgada 

material, que - ainda quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de 

processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes: HC 80.560, 1ª T., 20.02.01, Pertence, RTJ 
179/755; Inq 1538, Pl., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04; 

HC 75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, Pl., 20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 83.346/SP. Paciente: Antônio Izzo Filho. 

Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Sepúlveda 

Pertence. Brasília, 17 mai. 2005. Revista Trimestral de Jurisprudência, Brasília, v. 195, p. 85). 
411 Para o sequestro são necessários “indícios veementes da proveniência ilícita dos bens” (artigo 126 do Código 

de Processo Penal). Para a hipoteca legal e o arresto são indispensáveis “certeza da infração e indícios suficientes 

da autoria” (artigos 134, 136 e 137 do Código de Processo Penal). A medida de busca e apreensão domiciliar 

exige “fundadas razões” (artigo 240 do Código de Processo Penal). A prisão preventiva demanda prova do crime 

e indícios suficientes de autoria, somente podendo ser decretada para garantia da ordem pública ou da ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do 

Código Penal). A prisão temporária requer imprescindibilidade para a investigação e fundadas razões de autoria 

ou participação em determinados crimes (artigo 1° da Lei n° 7.960/1989). A interceptação telefônica depende de 

indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, da impossibilidade de obtenção das provas por 

outros meios e de o delito investigado ser punido com reclusão (artigo 2° da Lei n° 9.296/1996). A apreensão e o 

sequestro de bens relacionados a lavagem de dinheiro reclamam “indícios suficientes” (artigo 4° da Lei n° 

9.613/1998).  



6 O CONFLITO ENTRE O DEVER ESTATAL DE INVESTIGAR E A VEDAÇÃO AO 

ANONIMATO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

O exame do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato no 

sistema jurídico brasileiro pressupõe uma noção sobre a ponderação de bens, interesses, 

valores e direitos. Realmente, a investigação criminal e a proibição a manifestações anônimas 

do pensamento apresentam fundamento normativo constitucional. Por isso, a solução de 

colisões que envolvam ambas as figuras passa pelo sopesamento dos objetos tutelados pelas 

normas correspondentes. Por outro lado, o conflito em questão é resolvido mediante uma 

conduta estatal, comissiva ou omissiva, restritiva de direitos constitucionais, especificamente 

de direitos fundamentais. Em razão de tal particularidade, para dirimir a colisão em 

referência, não se revela correto o emprego de uma simples ponderação. Para tanto, faz-se 

necessária a utilização da proporcionalidade. Assim, a consideração dos principais aspectos da 

proporcionalidade também se mostra indispensável.  

6.1 A PONDERAÇÃO DE BENS, INTERESSES, VALORES E DIREITOS 

Um adequado entendimento sobre a ponderação requer que se realize sua distinção 

em relação à categorização e à hierarquização como técnicas de aplicação de normas 

constitucionais. Exige, ainda, que se explicite sua estrutura e que se exponham suas espécies. 

Isso contribui para incrementar a racionalidade e a possibilidade de controle do raciocínio 

ponderativo. 

6.1.1 Categorização, hierarquização e ponderação 

A partir da segunda metade do século XX, as relações humanas assumem uma 

crescente complexidade, levando a que as sociedades se caracterizem pelo pluralismo de 

ideias. As constituições passam a refletir essa diversidade por meio da consagração em seus 

textos normativos de distintos bens, interesses e valores, muitas vezes colidentes entre si. O 

Poder Judiciário adquire considerável relevo institucional, uma vez que lhe compete garantir a 

efetividade da constituição, reconhecida como juridicamente vinculante, mediante sua 

aplicação em última instância, devendo, para isso, resolver os conflitos entre normas 

constitucionais configurados nos casos concretos submetidos ao seu exame.
412

  

                                                             
412

 A propósito, Daniel Sarmento ressalta que, “se é na Constituição que repousa a unidade da ordem jurídica, a 

ideia de unidade também se projeta sobre ela. Assim, a busca de harmonia entre diferentes ditames 

constitucionais é uma tarefa que se impõe a qualquer um que pretenda interpretar a Lei Fundamental ou aplicá-la 

a casos concretos. Sem embargo, trata-se, muitas vezes, de empreitada das mais árduas, uma vez que, nas 



Tal realidade, típica do Estado democrático de direito, exige uma resposta, no âmbito 

jurídico, para o problema das colisões entre normas constitucionais, especialmente entre 

normas de direitos fundamentais. Os critérios clássicos de solução de antinomias mostram-se 

insuficientes para tanto. Muitas vezes se verificam conflitos entre preceitos da constituição 

que se situam igualmente no ápice do ordenamento jurídico, que foram editados ao mesmo 

tempo e que não guardam relação de generalidade e especificidade entre si, não havendo 

como aplicar o critério hierárquico, o critério cronológico e o critério da especialidade. Para a 

disciplina dessas situações, três técnicas têm sido propostas: a categorização, a hierarquização 

e a ponderação. 

A categorização preconiza que cada norma constitucional protege um conjunto 

específico, próprio e exclusivo de bens, interesses e valores. Procura definir de antemão, em 

categorias bem delimitadas, os direitos tutelados pela constituição, de modo que se exclua a 

possibilidade de conflitos. Os fatos, de acordo com suas particularidades, são enquadrados 

nos tipos normativos correspondentes, inferindo-se assim seu regime jurídico particular.
413

 

A solução categórica relaciona-se à consideração dos preceitos constitucionais como 

regras, normas dotadas de uma hipótese de incidência detalhada e de uma consequência 

jurídica definida, aplicáveis mediante subsunção.
414

 No âmbito dos direitos fundamentais, a 

categorização vincula-se a uma concepção restrita do âmbito de proteção, que procura definir 

de antemão o objeto tutelado pelos direitos fundamentais, e à teoria interna dos limites ou das 

restrições, a qual considera que só existe um objeto normativo, o direito fundamental, cujos 

contornos são traçados por seus limites imanentes.
415

  

                                                                                                                                                                                              
sociedades pluralistas e democráticas, a diversidade de valores e ideias existentes na sociedade acaba refletindo 

no texto constitucional, que acolhe normas potencialmente colidentes” (SARMENTO, Daniel. A ponderação de 

interesses na Constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 28).  
413 Sobre a categorização, Jane Reis Gonçalves Pereira afirma: “Categorizar, no sentido que aqui se adota, 

significa delinear os contornos dos direitos e, a partir das categorias gerais formuladas, qualificar as situações de 

fato, enquadrando-as na classe pertinente. Em outras palavras, categorizar é entender as normas jurídicas como 

tipos, os quais devem ser correlacionados às questões fáticas de modo a definir seus casos de aplicação” 

(PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao 

estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. p. 234). 
414 A esse respeito, Paulo Gustavo Gonet Branco aduz: “O modo categórico prende-se à concepção das normas 

constitucionais como regras (em oposição a princípios). Por esse método, incumbe ao aplicador definir as linhas 

demarcatórias do conteúdo dos direitos para, em seguida, classificar situações de fato como apanhadas, ou não, 

pela regra. O esforço argumentativo se concentra em caracterizar os fatos como ajustados, ou não, à categoria 

jurídica relevante” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 89). 
415 Por vezes, o Supremo Tribunal Federal tem adotado raciocínio similar à categorização, mediante a 

consagração, embora não explícita, de um concepção restrita do âmbito de proteção e da teoria interna dos 

limites ou das restrições aos direitos fundamentais. A corte, por exemplo, já considerou que o sigilo bancário, 



A categorização é comumente defendida pelos críticos da ponderação. Entre eles, 

destaca-se Jürgen Habermas. O autor rejeita o tratamento das normas constitucionais, 

especialmente das consagradoras de direitos fundamentais, como valores. Ressalta que as 

normas possuem sentido deontológico, ao passo que os valores ostentam caráter teleológico. 

As normas teriam uma pretensão de validade binária, podendo ser válidas ou inválidas. Os 

valores determinariam relações de preferência, podendo ser maior ou menor o assentimento a 

proposições valorativas. Por isso, as normas não poderiam ser aplicadas como os valores, 

gradualmente, mediante sopesamento. A concretização das normas constitucionais por meio 

de ponderação de valores ensejaria, inclusive, problemas de legitimidade, pois os juízes, desse 

modo, passariam a atuar como legisladores, sem terem sido eleitos para tanto e sem que sua 

atividade se submeta a um controle de racionalidade. Habermas propõe, assim, que a 

aplicação da constituição ocorra através da busca da “norma adequada”, tarefa que “consiste 

em encontrar entre as normas aplicáveis prima facie aquela que se adapta melhor à situação 

descrita de modo possivelmente exaustivo e sob todos os pontos de vista relevantes”.
416

   

No entanto, as normas constitucionais, devido à sua textura destacadamente aberta, 

são de certo modo refratárias à categorização. A definição das categorias de bens, interesses e 

valores protegidos pelos preceitos vagos da constituição termina por se tornar uma atividade 

subjetiva e racionalmente pouco controlável, especialmente em face da ausência de maiores 

exigências de fundamentação. De resto, boa parte das normas constitucionais consiste na 

enunciação prescritiva de valores, o que conduz naturalmente à sua efetivação gradativa 

mediante ponderação ou sopesamento. Apesar disso, não se pode negar que o raciocínio 

categorial é parte integrante da interpretação e aplicação das normas constitucionais. 

Realmente, a concretização de tais preceitos requer uma prévia definição dos bens, interesses 

e valores por eles protegidos, pelos menos preliminarmente ou a uma primeira vista. 

A hierarquização consiste no estabelecimento de relações de precedência abstratas, 

incondicionadas e fixas entre bens, interesses e valores constitucionalmente tutelados. Desse 

                                                                                                                                                                                              
protegido pelo direito fundamental à vida privada, previsto no artigo 5°, inciso X, da Constituição de 1988, não 

abrange operações referentes a atos delituosos, delimitando assim de antemão os contornos desse direito: “O 

poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica, e a garantia do sigilo 
bancário não se estende às atividades ilícitas” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de 

Segurança n° 21.729/DF. Impetrante: Banco do Brasil S/A. Impetrado: Procurador-Geral da República. Relator: 

Min. Néri da Silveira. Brasília, 05 out. 1995. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 179, p. 225).  
416 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. I. p. 313-322. 



modo, os conflitos entre normas constitucionais são resolvidos de acordo com critérios 

previamente estipulados, prevalecendo o direito de maior nível hierárquico.
417

 

Existem diversas formas de hierarquização. Uma concepção defende a existência de 

hierarquia entre as normas constitucionais e um direito suprapositivo, que deveria prevalecer 

em casos excepcionais.
418

 Outra corrente propugna por uma hierarquia entre diferentes 

normas de uma mesma constituição, admitindo inclusive a declaração da 

inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias.
419

  

                                                             
417 Acerca da hierarquização, Jane Reis Gonçalves Pereira afirma: “Outro critério empregado para a solução de 

conflitos envolvendo direitos fundamentais consiste em estabelecer hierarquias prévias e rígidas entre os bens 

constitucionalmente tutelados. Quando se recorre a essa noção, a colisões entre direitos, ou entre estes e bens 

coletivos, são resolvidas de acordo com pautas preestabelecidas que determinam o peso abstrato e a importância 

de cada um deles, concluindo-se no sentido da prevalência do que ostenta maior hierarquia” (PEREIRA, Jane 

Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo das restrições 

aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 243-244). 
418 Embora na prática a ideia não tenha sido implementada em situação alguma, ela foi proclamada, em tese, pelo 

Tribunal Constitucional Federal alemão em decisão de 1951: “A adoção do postulado segundo o qual o 

constituinte tudo pode significaria uma recaída na concepção intelectual de um positivismo despido de valores, 

há muito superado pela doutrina e pela jurisprudência. Exatamente a experiência com o regime nazista ensinou-

nos que o legislador é capaz de perpetrar injustiças graves, de modo que a prática do exercício do direito não 

pode ficar indiferente a esses desenvolvimentos históricos, sendo-lhe lícito, nos casos extremos, preservar a ideia 

de justiça material diante do princípio da segurança jurídica. Também o constituinte originário pode ultrapassar 

os limites da justiça. A Corte Constitucional não vislumbra necessidade de explicitar, de forma precisa, essas 
situações extremadas” (MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no 

Brasil e na Alemanha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 116-117). Na ocasião, a corte se baseou na tese de 

Gustav Radbruch, que considera inválido o direito extremamente injusto. De acordo com o autor, no que ficou 

conhecido como Fórmula Radbruch, o conflito entre justiça e segurança jurídica há de resolver-se em favor da 

supremacia do direito positivo, ainda que ele se mostre injusto, a menos que a contradição entre o direito 

positivo e a ideia de justiça atinja limites intoleráveis, caso em que aquele deve ceder em favor desta 

(RADBRUCH, Gustav. Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht. In: RADBRUCH, Gustav. 

Rechtsphilosophie: studienausgabe. 2. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 2003. p. 211-219). 
419 O Supremo Tribunal Federal tradicionalmente não admite a declaração de inconstitucionalidade de normas 

constitucionais originárias, afirmando não haver diferença hierárquica entre normas constitucionais editadas pelo 

poder constituinte originário: “A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à 

declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é incompossível com o sistema de Constituição 

rígida” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 815/DF. 

Requerente: Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Requerido: Congresso Nacional. Relator: Min. 

Moreira Alves. Brasília, 28 mar. 1996. Diário da Justiça da União, 10 mai. 1996, p. 15131). No entanto, de 
acordo com a corte, em razão da existência de limites materiais e formais ao poder constituinte derivado, é 

possível a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais editadas por meio de reforma: “O 

Congresso Nacional, no exercício de sua atividade constituinte derivada e no desempenho de sua função 

reformadora, está juridicamente subordinado à decisão do poder constituinte originário que, a par de restrições 

de ordem circunstancial, inibitórias do poder reformador (CF, art. 60, § 1º), identificou, em nosso sistema 

constitucional, um núcleo temático intangível e imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações 

materiais explícitas, definidas no § 4º do art. 60 da Constituição da República, incidem diretamente sobre o 

poder de reforma conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. 

A irreformabilidade desse núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato, e 

mesmo a fiscalização jurisdicional concreta, de constitucionalidade” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 466/DF. Requerente: Partido Socialista Brasileiro. Requerido: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados. Relator: Min. Celso de Mello. 

Brasília, 03 abr. 1991. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 136, p. 25). 



Certos modelos de hierarquização não aceitam que normas constitucionais 

originárias sejam invalidadas, mas pregam o estabelecimento de uma ordem de preferência 

absoluta especificamente entre os direitos fundamentais. Por consistirem na consagração 

normativa de valores, os quais geralmente são ordenados de acordo com sua importância, os 

vários direitos fundamentais não poderiam situar-se no mesmo patamar hierárquico. Diversos 

critérios chegam a ser propostos para o escalonamento dos direitos fundamentais. Alguns 

afirmam que direitos fundamentais individuais prevalecem sempre sobre as metas 

constitucionais de cunho econômico, social ou político.
420

 Outros sustentam que bens, 

interesses e valores coletivos ou comunitários prevalecem sobre direitos fundamentais 

individuais.
421

 Terceiros defendem que direitos fundamentais não sujeitos a reserva legal 

restritiva prevalecem sobre direitos fundamentais constitucionalmente submetidos à 

possibilidade de restrição legislativa.
422

 

Todavia, as constituições, particularmente as dotadas de rigidez, como a Constituição 

de 1988, não contêm elemento algum que fundamente a hierarquização entre suas normas. 

Nada autoriza, em especial, a definição de relações de precedência abstratas, incondicionadas 

e fixas entre direitos fundamentais. A prevalência de determinados bens, interesses ou valores 

constitucionalmente tutelados sobre outros igualmente protegidos por normas constitucionais 

deve ser definida de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto. 

Contudo, certas modalidades de hierarquização não estabelecem relações de 

precedência absolutas e fixas entre bens, interesses ou valores constitucionalmente tutelados. 

                                                             
420 A impossibilidade de restrição a direitos fundamentais individuais com base em metas constitucionais de 

ordem econômica, social ou política é sustentada por Ronald Dworkin e por John Rawls, como já ressaltado na 

seção 2.2.2. 
421 O Supremo Tribunal Federal considerou válida lei estadual que concede a estudantes regularmente 

matriculados em estabelecimentos de ensino o benefício do pagamento pela metade do ingresso em casas de 
diversão, esporte, cultura e lazer, afirmando abstratamente que o interesse da coletividade prevalece sobre a livre 

iniciativa, direito individual: “Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao 

Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura 

e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na composição entre esses 

princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.950/SP. Requerente: Confederação 

Nacional do Comércio. Requerido: Governador do Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo. Relator: Min. Eros Grau. Brasília, 03 nov. 2005. Revista dos Tribunais, v. 852, p. 146). 
422 Essa ideia é criticada por Gilmar Ferreira Mendes. O autor ressalta que “a tentativa de atribuir maior 

significado aos direitos individuais não submetidos à reserva legal expressa em relação aqueloutros, vinculados 

ao regime de reserva legal simples ou qualificada, revela-se absolutamente inadequado, por não apreender a 

natureza especial dos direitos individuais. A previsão de expressa restrição legal não contém um juízo de 

desvalor de determinado direito, traduzindo tão-somente a ideia de que a sua limitação é necessária e evidente 

para a compatibilização com outros direitos ou valores constitucionalmente relevantes” (MENDES, Gilmar 

Ferreira. Os direitos individuais e suas limitações: breves reflexões. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 

Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 283-284). 



Elas se limitam a estipular um escalonamento que, embora se formule em termos abstratos, 

tem caráter relativo e móvel, pois pode ser superado conforme as particularidades das 

situações fáticas. Esse é o caso da doutrina das preferred freedoms ou dos preferred rights, 

formulada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, segundo a qual as liberdades 

individuais desfrutam de proteção mais intensa do que as liberdades econômicas; leis 

restritivas de direitos individuais submetem-se a um controle de constitucionalidade mais 

rigoroso, em comparação com as leis de ingerência sobre atividades econômicas.
423

 Também 

podem ser enquadradas nessa concepção as teses que proclamam o princípio in dubio pro 

libertate, considerado como uma regra de interpretação mais favorável aos direitos 

fundamentais, a qual preceitua que as liberdades devem ser interpretadas extensivamente, ao 

passo que as suas limitações devem ser interpretadas restritivamente, prevalecendo as 

liberdades sobre as limitações em caso de dúvida.
424

 As hierarquizações relativas, superáveis 

ou móveis são compatíveis com a ponderação.  

A ponderação predica que os conflitos entre normas constitucionais devem ser 

resolvidos, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, mediante sopesamento dos 

bens, interesses e valores protegidos pelos preceitos colidentes. Objetiva-se o estabelecimento 

de relações de precedência condicionada entre os direitos em confronto.
425

  

A técnica ponderativa relaciona-se à consideração dos preceitos constitucionais como 

princípios, normas que consistem em enunciações prescritivas de um valor, aplicáveis 

mediante sopesamento. No âmbito dos direitos fundamentais, a ponderação vincula-se a uma 

concepção ampla do âmbito de proteção, que reputa como integrante do objeto tutelado pelos 

direitos fundamentais todos os atos, fatos, estados ou posições que se incluam em seu campo 

                                                             
423 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2002. p. 103. 
424 Sobre o assunto, José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira salientam que, “em caso de dúvida, deve 

prevalecer a interpretação que, conforme os casos, restrinja menos o direito fundamental, lhe dê maior proteção, 

amplie mais o seu âmbito, o satisfaça em maior grau. No caso dos direitos de liberdade, esta regra equivale, em 

certo sentido, ao velho princípio in dubio pro libertate; no caso dos direitos de participação, significa que na 

dúvida se deve optar pela participação mais ampla e mais intensa; no caso dos direitos sociais, traduz-se em 

eleger a interpretação que, em maior medida e para mais pessoas lhes der satisfação” (CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra: Coimbra, 1991. p. 143) 
425 Tratando da ponderação, Jane Reis Gonçalves Pereira aduz: “O vocábulo ponderação, em sua acepção mais 

corrente, significa a operação hermenêutica pela qual são contrabalançados bens ou interesses 

constitucionalmente protegidos que se apresentem em conflito em situações concretas, a fim de determinar, à luz 

das circunstâncias do caso, em que medida cada um deles deverá ceder ou, quando seja o caso, qual deverá 

prevalecer” (PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma 

contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. p. 261) 



semântico, bem como à teoria externa dos limites ou das restrições, a qual considera que 

existem dois objetos normativos, o direito fundamental e as restrições que sobre ele incidem. 

A ponderação não oferece critérios substanciais para a determinação do direito 

prevalecente. Ela representa apenas um instrumento que viabiliza a verificação da 

preponderância de determinados bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos 

sobre outros, de acordo com as particularidades do caso concreto. Ostenta, pois, feitio mais 

formal que material.
426

 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Constitucional Federal alemão 

tem recorrido constantemente à ponderação na concretização da constituição. Alguns de seus 

principais julgados basearam-se no sopesamento de bens, interesses e valores protegidos por 

normas constitucionais, especialmente normas de direitos fundamentais, em conflito.
427

 No 

Brasil, o Supremo Tribunal Federal, após a Constituição de 1988, também tem utilizado a 

ponderação, embora ainda se observem julgados em que a corte utiliza técnicas semelhantes à 

categorização e à hierarquização.
428

 

                                                             
426 A propósito, Paulo Gustavo Gonet Branco aduz: “A ponderação como método não explica, teoricamente, por 

que um princípio há de prevalecer sobre outro, apenas traça um campo de debate para que se atribuam pesos a 

cada princípio no seu confronto recíproco, já que não existem normas de segundo grau que classifiquem as 

forças diferentes dos princípios em colisão. É da aceitação de que a Constituição não estabeleceu entre os 
princípios em choque uma hierarquia predeterminada, e de que eles estão vocacionados para a máxima 

realização possível, no plano dos fatos e no contexto normativo de que fazem parte, que resulta a necessidade da 

ponderação” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 138). 
427 Em 1971, o Tribunal Constitucional Federal alemão, no caso Mephisto, realizou ponderação entre a liberdade 

artística e a proteção à personalidade. Tribunais de instâncias inferiores haviam restringido a publicação do 

romance Mephisto, de Klaus Mann, no âmbito de ação promovida pelo filho adotivo do ator Gustav Gründgens, 

que, devida à sua falta de escrúpulos nos anos 1930, tornara-se uma celebridade na Alemanha nazista. O autor da 

demanda alegava que a obra denegria a imagem de seu genitor já falecido, retratada na figura do personagem 

Hendrik Höfgen. A corte constitucional, embora divida, decidiu que a proteção à personalidade, na situação, 

prevalecia sobre a liberdade artística, mantendo a proibição de publicação do romance, para preservação da 

dignidade da pessoa humana (MARTINS, Leonardo (Introdução e organização, coletânea original de Jürgen 

Schwabe). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. Montevideo: Konrad-

Adenauer, 2005. p. 495-500). Em 1973, o Tribunal Constitucional Federal alemão, no caso Lebach, realizou 

ponderação entre a liberdade de radiodifusão e a proteção à personalidade. Uma emissora de televisão, a ZDF 
(Zweites Deutsches Fernsehen – Segundo Canal Alemão) pretendia exibir um documentário sobre um latrocínio 

praticado em 1969, conhecido como o assassinato de soldados de Lebach. Dois dos autores do crime haviam sido 

condenados à prisão perpétua. Um indivíduo que os auxiliou, como partícipe, fora condenado a seis anos de 

reclusão. O partícipe ajuizou ação para impedir a veiculação do documentário, que iria exibir seu nome e sua 

foto. O pedido de liminar foi indeferido pelos tribunais inferiores. A corte constitucional decidiu proibir a 

exibição do documentário até que o caso fosse julgado em definitivo, considerando que a proteção à 

personalidade, na situação, prevalecia sobre a liberdade de radiodifusão, especialmente em face do considerável 

decurso do tempo desde a data dos fatos e da possibilidade concreta de prejuízo à ressocialização do interessado, 

que estava prestes a sair da prisão (MARTINS, Leonardo (Introdução e organização, coletânea original de Jürgen 

Schwabe). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. Montevideo: Konrad-

Adenauer, 2005. p. 486-493). 
428 Em 1993, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 319/DF, certamente pela primeira vez, o Supremo 

Tribunal Federal utilizou raciocínio similar à ponderação, ao considerar constitucional a Lei n° 8.039/1990, que 



No entanto, a ponderação tem sido alvo de inúmeras críticas. As principais objeções 

à técnica ponderativa atribuem-lhe falta de objetividade e de racionalidade, bem como 

incompatibilidade com a democracia. A resolução dos conflitos entre normas constitucionais 

mediante o sopesamento de bens, interesses e valores, por um lado, seria algo subjetivo e 

irracional, insuscetível de controle, bem como, por outro, importaria na atribuição aos juízes, 

não eleitos, de atividade que seria própria dos legisladores, escolhidos pelo povo. 

A ponderação, contudo, é uma técnica que se baseia na razão prática. A teoria da 

argumentação estabelece regras e formas que devem ser utilizadas de modo a torná-la um 

procedimento intersubjetivamente controlável.
429

 Busca-se, assim, a racionalidade e a 

                                                                                                                                                                                              
estabelecia critérios para o reajuste de mensalidades escolares, entendendo que a proteção ao consumidor e a 

redução das desigualdades sociais prevaleciam sobre a livre iniciativa e a livre concorrência: “Em face da atual 

Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da 

defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça 

social, pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o 

poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n° 319/DF. Requerente: Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino. Requeridos: Congresso Nacional e Presidente da República. Relator: Min. Moreira Alves. Brasília, 03 

mar. 1993. Diário da Justiça da União, 03 abr. 1993, p. 7563). Em 2002, na Reclamação n° 2.040/DF, o 

Supremo Tribunal Federal analisou situação em que o Ministério Público Federal solicitara e o juízo federal 

deferira a realização de exame de DNA na placenta de estrangeira submetida a processo de extradição, presa nas 

dependências da Polícia Federal, a qual afirmava que seu filho era fruto de estupro praticado por policiais que a 

custodiavam. A medida objetivava esclarecer os fatos. A corte considerou estar diante de: “Bens jurídicos 

constitucionais como ‘moralidade administrativa’, ‘persecução penal pública’ e ‘segurança pública’ que se 

acrescem, - como bens da comunidade, na expressão de Canotilho, - ao direito fundamental à honra (CF, art. 5°, 

X), bem assim direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de estupro da extraditanda, nas 

dependências da Polícia Federal, e direito à imagem da própria instituição, em confronto com o alegado direito 

da reclamante à intimidade e a preservar a identidade do pai de seu filho”. Decidiu-se que os primeiros bens, 
interesses e valores prevaleciam sobre os segundos na situação, autorizando-se a “realização do exame de DNA 

do filho da reclamante, com a utilização da placenta recolhida” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 

Reclamação n° 2.040/DF. Reclamante: Glória de Los Ángeles Treviño Ruiz. Reclamado: Juízo Federal da 10ª. 

Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Relator: Min. Néri da Silveira. Brasília, 21 fev. 2002. Diário da 

Justiça da União, 27 jun. 2003, p. 31).  
429

 De acordo com Robert Alexy, as regras e formas da argumentação prática sistematizam-se do seguinte modo: 

1) regras básicas ou fundamentais, cuja satisfação é exigida em qualquer comunicação em que uma pretensão de 

verdade ou de correção é colocada (nenhum falante pode se contradizer; cada falante só pode afirmar aquilo em 

que acredita; cada falante que aplica um predicado F a um objeto A deve estar preparado para aplicar o mesmo 

predicado F a um objeto semelhante a A; diferentes falantes não podem usar a mesma expressão com 

significados diferentes); 2) regras da racionalidade ou da razão, relacionadas à exigência de fundamentação 

colocada a todo falante que afirma algo e que pretende estabelecer uma ação comunicativa a respeito de verdade 

ou correção (cada um que pode falar pode participar do discurso; cada um pode problematizar cada afirmação; 

cada um pode introduzir qualquer afirmação no discurso; cada um pode expressar opiniões, desejos e 

necessidades; nenhum falante pode, mediante coação interna ou externa ao discurso, ser impedido de realizar as 
faculdades previstas nas regras anteriores); 3) regras da carga da argumentação, que cuidam da extensão e da 

distribuição dos ônus argumentativos no discurso (quem pretende tratar uma pessoa A de maneira diferente da 

pessoa B está obrigado a fundamentar; quem ataca uma proposição ou uma norma que não é objeto de discussão 

deve dar uma razão para isso; quem apresenta um argumento só é obrigado a aduzir outros no caso de surgir um 

contra-argumento); 4) as formas de argumento indicam a estrutura da proposição afirmada pelo falante, bem 

como das proposições aduzidas ou pressupostas diretamente para suportar a proposição afirmada, servindo para 

indicar como podem ser justificadas as proposições normativas no discurso prático; 5) regras de justificação ou 

fundamentação, que determinam o conteúdo das proposições e das regras mesmas (quem afirma uma proposição 

normativa que pressupõe uma regra para a satisfação dos interesses de outras pessoas deve aceitar as 



objetividade possíveis, tendo-se consciência, de resto, que nenhuma forma de interpretação, 

aplicação e concretização do direito se desenvolve em termos absolutamente racionais e 

objetivos.
430

  

Ademais, a ponderação não é incompatível com a democracia, sobretudo porque 

deve respeitar os espaços de atuação do legislador. A constituição pode ser entendida como 

uma ordenação quadro ou como uma ordenação fundamental. Considerada como ordenação 

quadro, a constituição proíbe, ordena e permite condutas. O proibido é o jurídico-

constitucionalmente impossível; o ordenado é o jurídico-constitucionalmente obrigatório; o 

permitido é o jurídico-constitucionalmente possível. Considerada como ordenação 

fundamental, a constituição não permite nada, apenas proibindo ou ordenando condutas. Uma 

constituição é uma ordenação fundamental em sentido quantitativo quando para tudo prevê 

uma proibição ou uma ordem; uma constituição é uma ordenação fundamental em sentido 

qualitativo quando apenas prevê proibições ou ordens em relação a questões essenciais para a 

sociedade. A concepção da constituição como ordenação quadro pode conduzir a uma 

subconstitucionalização, especialmente em face de eventual alargamento do jurídico-

constitucionalmente possível. A concepção da constituição como ordenação fundamental em 

sentido quantitativo conduz a uma sobreconstitucionalização, uma vez que tudo recai no 

jurídico-constitucionalmente obrigatório ou impossível. Uma constitucionalização adequada 

pode ser obtida mediante a consideração da constituição, ao mesmo tempo, como uma 

ordenação quadro e uma ordenação fundamental em sentido qualitativo. Desse modo, sem que 

a constituição perca sua capacidade de vinculação, restam espaços de ação para o legislador. 

Há espaços estruturais e epistêmicos. Os espaços estruturais são definidos pela ausência de 

ordens ou proibições definitivas; por meio deles a constituição permite a livre ação do 

                                                                                                                                                                                              
consequências dessa mesma regra caso se encontre hipoteticamente na mesma situação dessas pessoas; as 

consequências de cada regra para satisfação dos interesses de cada um e de todos os indivíduos devem ser 

aceitáveis para todos; toda regra tem de ser aberta e deve poder ser universalmente ensinada; as regras morais 

subjacentes à visão moral de um falante devem ser capazes de suportar o teste crítico em termos de sua gênese 

histórica; os limites fáticos de possibilidade de realização devem ser levados em conta); 6) regras de transição, 

que se destinam a autorizar que cada falante passe do discurso prático para o discurso teórico, para a análise da 

linguagem ou para a teoria do discurso (para qualquer falante, a qualquer momento, é possível passar a um 

discurso teórico; para qualquer falante, a qualquer momento, é possível passar a um discurso analítico-

linguístico; para qualquer falante, a qualquer momento, é possível passar a um discurso teórico-discursivo)” 

(ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da justificação 

jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001. p. 186-200). 
430 Sobre o assunto, Anizio Pires Gavião Filho aduz: “O decisivo para a ponderação é que ela se acha justificada 

em uma argumentação racional. As regras da argumentação prática e da argumentação jurídica devem orientar o 

modo de apresentação das razões da ponderação. A satisfação dessas regras não assegura à ponderação 

racionalidade absoluta. O que a argumentação autoriza perseguir é a racionalidade disponível sob as bases do 

discurso racional” (GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. Colisão de direitos fundamentais, argumentação e 

ponderação. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 261). 



legislador. Os espaços epistêmicos se configuram quando o conhecimento sobre o que a 

constituição proíbe ou ordena é incerto. Não há lugar para a intervenção jurisdicional, 

inclusive por meio de ponderação, nos espaços de ação do legislador.
431

 

Além disso, mesmo quando intervêm, por meio da ponderação, no âmbito do 

jurídico-constitucionalmente impossível ou obrigatório, revendo atos do legislador, os juízes 

atuam democraticamente. Os membros do Poder Legislativo são representantes políticos do 

povo, recebendo legitimidade por meio de decisões, sejam eleições, sejam votações. Os 

membros do Poder Judiciário são representantes argumentativos do povo, recebendo 

legitimidade por meio de discursos válidos ou corretos aceitos por pessoas racionais. A 

representação do povo encontra expressão não somente mediante eleições e votações, mas 

também através de argumentos.
432

 Essa ideia fundamenta-se na concepção de democracia 

deliberativa, a qual considera que o regime democrático não se reduz à prerrogativa popular 

de eleger representantes nem às manifestações das instâncias formais do processo majoritário, 

abrangendo também o debate público amplo, realizado em um contexto de livre circulação de 

ideias e informações, o qual desempenha uma função legitimadora de determinadas decisões 

políticas.
433

   

Assim, a ponderação apresenta-se como a técnica mais apropriada para a resolução 

de conflitos entre normas constitucionais. Em relação à categorização e à hierarquização, ela 

apresenta a vantagem de atribuir aos responsáveis pela interpretação, aplicação e 

concretização da constituição o encargo de seguir uma argumentação racional e de 

fundamentar suas conclusões. Além disso, torna o texto constitucional aberto, capaz de 

adaptar-se às constantes mudanças da realidade, mediante a consideração das peculiaridades 

                                                             
431 A dogmática dos espaços foi concebida por Robert Alexy. O autor subdivide, ainda, os espaços estruturais em 

espaços de determinação de fins, espaços de escolha de meios e espaços de ponderação, bem como os espaços 

epistêmicos em espaços epistêmicos empíricos e espaços epistêmicos normativos (ALEXY, Robert. Direito 

constitucional e direito ordinário – jurisdição constitucional e jurisdição especializada. In: ALEXY, Robert. 

Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. 2. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

p.  71-92).  
432 Robert Alexy concebeu a ideia de representação argumentativa do Poder Judiciário para sustentar a 

compatibilidade da ponderação, especialmente da ponderação realizada no âmbito da jurisdição constitucional, 

com a democracia (ALEXY, Robert. Ponderação, jurisdição constitucional e representação. In: ALEXY, Robert. 

Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. 2. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

p.  155-165).  
433 Sobre a teoria da democracia deliberativa, Cláudio Pereira de Souza Neto aduz: “O principal aspecto dessa 

teoria repousa na compreensão de que a democracia não pode mais se restringir à prerrogativa popular de eleger 

representantes: assim concebida, pode ser amesquinhada e manipulada, como tem ocorrido em nossa história 

recente. Para a perspectiva democrático-deliberativa, a democracia envolve, além da escolha de representantes, 

também a possibilidade de se deliberar publicamente sobre as questões a serem decididas. A troca de argumentos 

e contra-argumentos racionaliza e legitima a gestão da res pública” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria 

constitucional e democracia deliberativa: um estudo sobre o papel do direito na garantia das condições para a 

cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 10).  



de cada caso concreto. O sistema jurídico constitucional, ademais, reveste-se de mobilidade 

ou dinamicidade, uma vez que os sopesamentos entre bens, interesses ou valores 

constitucionalmente protegidos, nas diversas situações, ensejam a possibilidade contínua de 

formação de novas relações de precedência condicionada entre direitos e normas 

constitucionais.
434

 

Por isso, mostra-se importante centrar a análise na ponderação. A técnica ponderativa 

apresenta uma estrutura que deve ser seguida como fator de racionalidade e legitimidade do 

sopesamento de bens, interesses e valores protegidos por normas constitucionais colidentes. 

6.1.2 A estrutura da ponderação 

A ponderação não ocorre em um só ato. O raciocínio ponderativo se desenvolve em 

várias fases. A compreensão e a explicitação da estrutura dessa técnica de resolução de 

conflitos de normas constitucionais contribuem para que ela assuma maior objetividade e 

racionalidade.
435

 

A primeira fase da ponderação consiste na identificação dos dispositivos 

constitucionais em conflito.
436

 Tal verificação ocorre mediante a análise dos bens, interesses 

ou valores em jogo. Os bens são atos, fatos, estados ou posições. Os interesses são os próprios 

bens referidos a um sujeito; trata-se dos atos, fatos, estados ou posições relativos a uma 

pessoa. Os valores são a indicação de uma preferência por algo. Os bens, interesses e valores 

adquirem relevância jurídico-constitucional quando se encontram previstos em dispositivos da 

                                                             
434 Claus-Wilhelm Canaris, baseado nas ideias do jurista alemão Wilburg, trata da mobilidade do sistema 

jurídico: “As características essenciais do ‘sistema móvel’ são, pois, a igualdade fundamental de categoria e a 
substituibilidade mútua dos competentes princípios ou critérios de igualdade – pois é de facto disso que se trata 

quando Wilburg fala de ‘elementos’ ou de ‘forças móveis’”. Em seguida, o autor relaciona o caráter móvel do 

sistema jurídico à ponderação: “Surge aqui, exatamente, o quadro característico do sistema móvel de Wilburg: 

devem ponderar-se vários factores entre si, podendo um substituir o outro e sem que exista entre eles qualquer 

hierarquia rígida” (CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 

direito. Trad. António Menezes Cordeiro. 4. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2008. p. 129, 135). 
435 Sobre o assunto, Anizio Pires Gavião Filho ressalta: “A ponderação é passível de racionalidade se for levada 

efetivamente a sério. O ponderar exige o conhecimento de todos os seus passos e o cumprimento de todas as suas 

exigências. Uma decisão judicial fundamentada na ponderação somente irá descansar em uma justificação 

racional se explicitar todos os passos e cumprir todas as exigências colocadas para a racionalidade da ponderação 

mesma” (GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. Colisão de direitos fundamentais, argumentação e ponderação. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 260). 
436 A propósito da primeira fase da ponderação, Ana Paula de Barcellos afirma: “Parece natural que a primeira 

etapa da ponderação consista exatamente em identificar os enunciados normativos aparentemente em conflito; 

afinal, esta é a circunstância que justifica o recurso à técnica da ponderação. A identificação de todos os 

elementos normativos que devem ser levados em conta em determinado caso é vital para que a ponderação 

ocorra sem maiores distorções. É fácil perceber que, se um dispositivo – relevante para o caso – for ignorado 

pelo intérprete, os elementos que sugerem uma solução contrária à que a disposição ignorada indicaria assumirão 

um peso artificialmente maior ao longo da argumentação” (BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, 

racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 92-93). 



constituição. Consideram-se, assim, como bens, interesses e valores constitucionalmente 

protegidos, originando direitos. Formam o conteúdo ou o objeto dos dispositivos 

constitucionais. Especificamente no que se refere aos direitos fundamentais, compõem o seu 

âmbito de proteção.  

Embora seja bastante comum a afirmativa de que somente podem ser ponderados os 

bens, interesses ou valores previstos em dispositivos constitucionais que contenham normas 

consideradas como princípios, nada impede o sopesamento desses elementos quando forem 

tutelados por dispositivos constitucionais reputados como regras. De resto, como já ressaltado 

na seção 2.2.2, a distinção entre regras e princípios tem sido relativizada, o que conduz à 

aplicação da técnica ponderativa para a superação de conflitos entre normas constitucionais 

em geral.
437

 

A segunda fase da ponderação é caracterizada pela identificação dos fatos 

relevantes. O sopesamento de bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos 

ocorre com base nas circunstâncias de cada caso concreto. Entre as diversas particularidades 

da situação fática, devem ser selecionadas as importantes, que apontam no sentido da 

satisfação maior ou menor do conteúdo ou do objeto dos dispositivos constitucionais 

colidentes, indicando inclusive as possibilidades de um equilíbrio ótimo entre os bens, 

interesses ou valores em conflito. Os dispositivos constitucionais, especialmente os 

dispositivos de direitos fundamentais, somente adquirem sentido diante de casos concretos. 

                                                             
437 Acerca da aplicabilidade da ponderação às normas consideradas como regras, Humberto Ávila ressalta que “a 

atividade de ponderação de razões não é privativa da aplicação dos princípios, mas é qualidade geral de qualquer 

aplicação de normas. Não é correto, pois, afirmar que os princípios, em contraposição às regras, são carecedores 

de ponderação (abwägungsbedürftig). A ponderação diz respeito tanto aos princípios como às regras, na medida 

em que qualquer norma possui um caráter provisório que poderá ser ultrapassado por razões havidas como mais 

relevantes pelo aplicador diante do caso concreto. O tipo de ponderação é que é diverso” (ÁVILA, Humberto. 

Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 58-59). Mesmo os autores que defendem uma distinção forte entre regras e princípios admitem que as 

regras podem ser superadas por meio de algo similar à ponderação. Para tanto, todavia, faz-se necessário que um 

princípio oposto ao princípio em que se baseia a regra prevaleça sobre este e sobre o princípio formal que impõe 

a observância estrita das regras. A propósito, Robert Alexy afirma: “Do lado das regras, a necessidade de um 
modelo diferenciado decorre da necessidade de se estabelecer uma cláusula de exceção em uma regra quando da 

decisão de um caso. Se isso ocorre, a regra perde, para a decisão do caso, seu caráter definitivo. (...) Contudo, o 

caráter prima facie que elas adquirem em razão da perda desse caráter definitivo estrito é muito diferente daquele 

dos princípios. Um princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é conferido um peso maior a um 

outro princípio antagônico. Já uma regra não é superada pura e simplesmente quando se atribui, no caso 

concreto, um peso maior ao princípio contrário ao princípio que sustenta a regra. É necessário que sejam 

superados também aqueles princípios que estabelecem que as regras que tenham sido criadas pelas autoridade 

legitimadas para tanto devem ser seguidas e que não se deve relativizar sem motivos uma prática estabelecida. 

Tais princípios devem ser denominados ‘princípios formais’. Em um ordenamento jurídico, quanto mais peso se 

atribui aos princípios formais, tanto mais forte será o caráter prima facie de suas regras. Somente quando se 

deixa de atribuir algum peso a esse tipo de princípios – o que teria como consequência o fim da validade das 

regras enquanto regras – é que regras e princípios passam a ter o mesmo caráter prima facie” (ALEXY, Robert. 

Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 104-105). 



Por isso se afirma que eles não são propriamente interpretados e aplicados, mas concretizados. 

As normas contidas nos dispositivos constitucionais, particularmente nos dispositivos de 

direitos fundamentais, só surgem quando de sua concretização na realidade. Por isso, a análise 

fática mostra-se essencial.
438

 

As duas primeiras fases da ponderação não representam o sopesamento propriamente 

dito de bens, valores ou interesses juridicamente protegidos por dispositivos constitucionais 

colidentes. Elas formam, em conjunto, uma etapa de preparação da ponderação.
439

 Culminam 

na definição preliminar das normas constitucionais em conflito e das próprias relações 

jurídicas entre indivíduos ou entre indivíduos e Estado, derivadas dos dispositivos 

constitucionais. Particularmente em relação aos direitos fundamentais, especificam-se as 

situações jurídicas ativas e passivas dos sujeitos envolvidos no conflito. Em suma, tem-se 

como resultado a indicação prima facie dos direitos colidentes. 

 A terceira fase da ponderação é a da decisão. Nela se dá efetivamente a realização 

da ponderação. Essa fase é composta por três passos. Em primeiro lugar, verifica-se a 

intensidade da intervenção ou restrição, no caso concreto, em um dos grupos de bens, 

interesses ou valores constitucionalmente protegidos. Em segundo lugar, avalia-se o grau de 

importância da realização ou satisfação do outro grupo de bens, interesses ou valores 

constitucionalmente protegidos. Em terceiro lugar, faz-se a comparação entre a intensidade da 

intervenção ou restrição relativa a uma das situações jurídicas e o grau de satisfação ou 

realização referente à outra situação jurídica, estabelecendo-se uma relação de prevalência 

condicionada entre ambas. Se a intensidade da intervenção ou restrição de um direito for 

maior do que o grau de satisfação ou realização do direito oposto, o primeiro prevalece, 

devendo ser definitivamente tutelado. Se a intensidade da intervenção ou restrição de um 

direito for menor do que o grau de satisfação ou realização do direito oposto, o segundo 

prevalece, devendo ser definitivamente tutelado. Se a intensidade da intervenção ou restrição 

de um direito for equivalente ao grau de satisfação ou realização do direito oposto, não há 

                                                             
438 Sobre a segunda fase da ponderação, Ana Paula de Barcellos explica: “Na segunda fase cabe examinar as 

circunstâncias concretas do caso e suas repercussões sobre os elementos normativos, daí se dizer que a 

ponderação depende substancialmente do caso concreto e de suas particularidades” (BARCELLOS, Ana Paula 

de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 115-116). 
439 Ao tratar das etapas da ponderação, Humberto Ávila considera exatamente que, de início, devem ser 

identificados os elementos a serem sopesados: “A primeira delas é a da preparação da ponderação 

(Abwägungsvorbereitung). Nessa fase devem ser analisados todos os elementos e argumentos, o mais 

exaustivamente possível. É comum proceder-se a uma ponderação sem indicar, de antemão, o que, precisamente, 

está sendo objeto de sopesamento. Isso, evidentemente, viola o postulado científico da explicitude das premissas, 

bem como o princípio jurídico da fundamentação das decisões, ínsito ao conceito de Estado de Direito” (ÁVILA, 

Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. rev. ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 132). 



prevalência entre ambos, estando-se diante de espaço de ação estrutural, no qual há liberdade 

de conformação do legislador, que pode sopesar os bens, interesses e valores em conflito 

conforme seus próprios critérios.
440

 

O ideal da ponderação é a harmonização prática dos bens, interesses ou valores 

constitucionalmente protegidos em conflito. No caso específico dos direitos fundamentais, 

deve-se procurar evitar que o direito não prevalecente seja de todo aniquilado, preservando-se 

assim seu núcleo essencial.
441

 

A ponderação tem como resultado a identificação da norma que deve reger o caso 

concreto de conflito entre bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos. Essa 

norma tem por conteúdo a relação de precedência condicionada entre os direitos colidentes, 

estabelecida por meio da técnica ponderativa. A solução encontrada deve ter pretensão de 

universalidade. A norma em questão, portanto, há de ser potencialmente aplicável a casos 

concretos semelhantes.
442

 

                                                             
440 As considerações sobre a terceira fase da ponderação baseiam-se nas ideias de Robert Alexy, embora ele 

somente admita a aplicação da técnica ponderativa aos princípios, especialmente aos princípios de direitos 

fundamentais. O autor formulou uma “primeira lei da ponderação” ou “lei material da ponderação”, assim 

enunciada: “Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a 

importância da satisfação do outro” (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso 

da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 167). Robert Alexy propôs que se utilize, na ponderação, para a 
comparação entre a intensidade de intervenção ou restrição a um direito e o grau de realização ou satisfação do 

direito oposto, uma escala formada pelos níveis “leve”, “médio” e “grave” (ALEXY, Robert. Direitos 

fundamentais, ponderação e racionalidade. In: ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís 

Afonso Heck. 2. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 110-116). Posteriormente, o autor, 

baseando-se nessa escala triádica, concebeu uma fórmula que realizaria a comparação numérica entre a 

intensidade de intervenção ou restrição a um direito e o grau de realização ou satisfação do direito oposto, na 

ponderação (ALEXY, Robert. A fórmula peso. In: ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís 

Afonso Heck. 2. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 131-153). Robert Alexy formulou, ainda, 

uma “segunda lei da ponderação” ou “lei epistêmica da ponderação”, assim enunciada: “ Quanto mais intensa for 

a intervenção em um direito fundamental, tanto maior terá que ser a certeza das premissas em que essa 

intervenção se baseia”. (ALEXY, Robert. Posfácio. In: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. 

Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 618).   
441 A ponderação, contudo, pode eventualmente resultar, no caso concreto, inclusive no que tange a direitos 

fundamentais, na prevalência completa de um bem, interesse ou valor sobre o outro, diante da impossibilidade de 

se chegar a um equilíbrio harmônico entre os elementos antagônicos, como ressalta Jorge Reis Novais: “Por 
outro lado, não raras vezes, a prossecução o mais efectiva possível dos bens em colisão redunda, na prática, no 

aniquilamento ou afastamento integral de um deles no caso concreto. Assim, quando não se dispõe de outro meio 

menos restritivo para realizar um interesse prevalecente que não seja o recurso à proibição total de um dado 

comportamento ou prática jusfundamentalmente garantidos, a necessária solução do conflito obriga ao sacrifício 

integral, não do direito fundamental em abstracto ou da liberdade por ele protegida, mas de uma concreta 

modalidade de exercício ou parcela do bem que se acolhia sob a sua proteção. Logo, aí, a ponderação entre os 

bens em questão pode determinar que, no caso concreto, só um dos bens obtenha realização” (NOVAIS, Jorge 

Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela constituição. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra, 2010. p. 689-690). 
442

 Humberto Ávila afirma que a última etapa da ponderação, depois da sua preparação e da sua realização, seria 

a da sua reconstrução: “A terceira etapa é a da reconstrução da ponderação (Rekonstruktion der Abwängung), 

mediante a formulação de regras de relação, inclusive de primazia entre os elementos objeto de sopesamento, 

com a pretensão de validade para além do caso” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à 



As diversas fases da ponderação devem ser clara e suficientemente expostas quando 

da análise dos casos concretos em que se configurem conflitos entre bens, interesses ou 

valores constitucionalmente protegidos, o que não vem ocorrendo geralmente na prática. 

Cuida-se, no entanto, pelo menos no âmbito jurisdicional, de imposição decorrente da 

exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988. Uma adequada justificação é necessária para o controle intersubjetivo e 

para a racionalidade da técnica ponderativa.
443

  

 A ponderação pode realizar-se de diversos modos e com distintas finalidades. Pode 

ser feita, também, por variados agentes. Pode, ainda, efetivar-se de modo isolado ou integrado 

com outro critério específico de concretização de normas constitucionais. Cumpre, pois, 

examinar as suas diferentes espécies. 

6.1.3 Espécies de ponderação 

Com relação ao seu modo e à sua finalidade, a ponderação pode ser abstrata ou 

concreta. A ponderação abstrata, realizada preventivamente, com base em casos hipotéticos 

ou passados, tem por fim estabelecer parâmetros para a análise futura de um conflito entre 

bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos. A ponderação concreta, realizada 

diante de um caso atual, tem por objetivo resolver um conflito realmente configurado entre 

bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos.
444

  

                                                                                                                                                                                              
aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 132). Robert Alexy aduz que 

a resolução do antagonismo entre direitos fundamentais, mediante o estabelecimento de uma relação de 

precedência condicionada, resulta na elaboração de uma regra, de acordo com a “lei de colisão”, assim 

enunciada: “As condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro constituem o suporte 

fático de uma regra que expressa a consequência jurídica do princípio que tem precedência” (ALEXY, Robert. 

Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 99).  
443 Daniel Sarmento ressalta que “é a partir da motivação que se torna possível controlar a ponderação de 

interesses, aferindo a sua razoabilidade, bem como a sua compatibilidade com a axiologia constitucional” 

(SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 

p. 121). 
444 A distinção entre ponderação abstrata e ponderação concreta corresponde à diferença, formulada no direito 

norte-americano, entre definitional balancing e ad hoc balancing. Tratando da ponderação abstrata, em 

confronto com a ponderação concreta, Jane Reis Gonçalves Pereira afirma: “A retórica ponderativa, nessa 

hipótese, é utilizada de modo a conduzir a uma solução abstrata, dando forma a categorias e definições que 
passam a ser tidas como critérios orientadores para decidir todas as situações posteriores em que se apresentem 

conflitos entre os bens e interesses em questão. Assim, trata-se de um tipo de ponderação que, uma vez 

efetivada, dá lugar a uma solução válida para resolver os demais casos em que os mesmos interesses 

‘ponderados’ entrem em choque. Ou seja, são ponderações que estabelecem o desenho normativo que há de 

orientar a solução das futuras controvérsias, as quais não serão decididas com o emprego de novos 

sopesamentos, mas sim mediante subsunção direta dos fatos às categorias formuladas a partir do precedente. No 

constitucionalismo norte-americano essa metodologia é denominada definitional balancing, enquanto a 

ponderação feita caso a caso, em vista das circunstâncias particulares, é chamada de ponderação ad hoc” 

(PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao 



Há um relacionamento recíproco entre ponderação abstrata e ponderação concreta. A 

primeira fornece pautas orientadoras para a realização da segunda. Esta, por sua vez, culmina 

na formulação de regras com pretensão de universalidade, influindo, desse modo, sobre 

aquela. Os parâmetros traçados pela ponderação abstrata norteiam a ponderação concreta. Por 

outro lado, as relações de precedência condicionada estabelecidas pela ponderação concreta 

servem como balizas específicas para o exame de casos futuros semelhantes, enriquecendo os 

parâmetros traçados pela ponderação abstrata.  

Quanto ao seu agente, a ponderação pode ser legislativa, administrativa, jurisdicional 

ou particular. A ponderação legislativa é a realizada por agentes públicos no exercício da 

atividade estatal de elaboração de normas gerais e abstratas inovadoras do ordenamento 

jurídico. Resulta em uma lei que resolve preventivamente o conflito entre bens, interesses ou 

valores constitucionalmente protegidos. O texto legal objetiva afastar a necessidade de 

realização da ponderação quando se configurarem os casos concretos relativos ao conflito a 

que ele se refere. Trata-se de uma ponderação abstrata. 

A ponderação administrativa é a realizada por agentes públicos no exercício da 

atividade estatal de aplicação de normas gerais e abstratas, legislativamente elaboradas, para 

satisfazer o interesse público. Resulta no estabelecimento de relações de precedência 

condicionada que solucionam efetivamente um conflito atual entre bens, interesses ou valores 

constitucionalmente protegidos. Trata-se, em regra, de uma ponderação concreta. Embora os 

textos legais aplicados na ponderação administrativa objetivem afastar a necessidade de 

realização da ponderação quando se configurarem os casos relativos ao conflito a que eles se 

referem, tal escopo dificilmente é atingido em sua plenitude, pois não há como prever, geral e 

abstratamente, todas as particularidades das diversas situações reais. Por isso, mesmo em face 

da prévia existência de uma lei, a ponderação administrativa mostra-se imprescindível. 

Ademais, quando não houver disposições normativas legais, a administração, por conta de sua 

vinculação ao texto constitucional, terá de efetuar diretamente ponderações entre bens, 

interesses ou valores conflitantes, o que representa mitigação ao princípio da legalidade 

administrativa.
445

 

                                                                                                                                                                                              
estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. p. 268). 
445 Sobre o assunto, Jorge Reis Novais afirma: “Nos termos generalizadamente aceites do princípio da reserva de 

lei caberia, então, directa ou indirectamente, ao legislador parlamentar antecipar as colisões de bens envolvendo 

direitos fundamentais e que ainda não hajam obtido integral solução constitucional e resolvê-las normativamente 

com uma densidade que permitisse habilitar a Administração à decisão, legislativamente sustentada e 

juridicamente limitada ou vinculada, dos correspondentes casos concretos. Ora, se em muitas situações este 



A ponderação jurisdicional é a realizada por agentes públicos no exercício da 

atividade estatal de interpretação, aplicação e concretização, em definitivo, com 

imparcialidade e mediante provocação, de normas jurídicas gerais e abstratas.  Resulta no 

estabelecimento de relações de precedência condicionada que solucionam efetivamente um 

conflito atual entre bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos. Trata-se, em 

regra, de uma ponderação concreta. A ponderação jurisdicional pode ser feita com base em 

uma lei previamente existente acerca do assunto ou sem fundamento em norma legal. A 

existência de lei que trate do conflito entre bens, interesses ou valores constitucionalmente 

protegidos não afasta a necessidade de realização da ponderação jurisdicional, uma vez que a 

norma legal não pode prever todas as circunstâncias dos diversos casos realmente 

configurados. Além disso, é possível que a ponderação jurisdicional resulte na declaração da 

inconstitucionalidade da lei relativa ao tema, caso se considere que a ponderação legislativa 

não sopesou corretamente os bens, interesses ou valores em conflito.
446

 De resto, na ausência 

de norma legal, cabe à ponderação jurisdicional, em razão de sua vinculação direta à 

constituição, estabelecer em caráter definitivo a relação de precedência condicionada que 

discipline a colisão entre os bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos. A 

ponderação jurisdicional prevalece, ainda, não só sobre a ponderação legislativa, mas também 

sobre a ponderação administrativa, uma vez que cabe à jurisdição assegurar em última 

instância a efetividade do direito, principalmente da constituição.  

                                                                                                                                                                                              
procedimento pode e deve ser cumprido nestas precisas condições, há, todavia, muitas outras em que estes 

requisitos não foram, não podem ou não devem ser integralmente preenchidos, uma vez que há sempre, para 

além dos casos de omissão indevida do legislador, situações de colisão não previsíveis ou, pelo menos, não 

antecipáveis nas específicas e irrepetíveis condições concretas em que efetivamente ocorrem, pelo que uma 

solução constitucionalmente adequada dessas colisões tem ou deve ser encontrada pelos poderes constituídos 

que, pela sua vinculação directa aos direitos fundamentais, estão constitucionalmente obrigados a resolver a 

situação concreta” (NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente 

autorizadas pela constituição. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 840). 
446 Tratando da ponderação legislativa e da ponderação jurisdicional, Paulo Gustavo Gonet Branco aduz: “A 

necessidade da ponderação para solucionar conflito entre princípios vale igualmente para o legislador, a quem 

não se franqueia a edição de norma geral que resulte, na prática, na exclusão, em abstrato, de toda força 

normativa de um dos princípios em jogo – prática que implicaria arrogar-se o legislador em prerrogativa somente 
atribuível ao poder constituinte. Haverá, no entanto, um momento para o juízo de ponderação a ser 

desempenhado pelo juiz, uma vez que o legislador não pode eliminar toda a colisão mediante norma geral. Além 

disso, a própria ponderação pelo legislador pode ensejar ataque em controle de constitucionalidade, com base, 

exatamente, em uma ponderação alternativa acaso mais requintada” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de 

ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 139). Todavia, a revisão da ponderação 

legislativa por uma ponderação jurisdicional deve levar em consideração, além dos elementos materiais do 

conflito entre bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos, o princípio formal que atribui ao 

legislador, no regime democrático, competência decisória preferencial para a concretização de normas 

constitucionais. O princípio formal em questão, contudo, não pode prevalecer por si só, como afirma a “lei da 

conexão” formulada por Robert Alexy: “Princípios formais procedimentais só podem superar princípios 

materiais de direitos fundamentais se conectados a outros princípios materiais” (ALEXY, Robert. Pósfácio. In: 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. 

p. 625). 



A ponderação particular é a realizada por agentes privados. Pode ser uma 

ponderação abstrata, como a efetivada por doutrinadores a partir de casos hipotéticos ou 

passados, com o objetivo de estabelecer parâmetros para a resolução futura de conflitos entre 

bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos. Pode também ser uma ponderação 

concreta, como a efetivada por particulares em sua atividade negocial, em face da sua 

vinculação direta ao texto constitucional, especialmente em função da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais. Nesse último caso, a ponderação privada disciplina-se pela ponderação 

legislativa, pela ponderação administrativa e, em última instância, pela ponderação 

jurisdicional.
447

 

No que tange à sua autonomia, a ponderação pode ser efetuada isoladamente ou de 

modo integrado a um critério específico de concretização de normas constitucionais. A 

ponderação autônoma ou isolada consiste na resolução, mediante sopesamento, do conflito 

entre bens, interesses ou valores constitucionalmente protegidos, sem referência precisa às 

condições de sua aplicação e ao modo como a colisão deve ser solucionada. A ponderação 

dependente ou integrada representa uma parte de um critério específico de concretização de 

normas constitucionais, o qual apresenta uma definição precisa quanto às condições de sua 

aplicação e ao modo como deve ser utilizado.  

Geralmente, a ponderação é equiparada à proporcionalidade. A proporcionalidade 

seria o procedimento pelo qual a ponderação se realiza. No entanto, existe ponderação, 

autônoma ou isolada, independente da proporcionalidade. A proporcionalidade é um critério 

de concretização de normas constitucionais que tem a ponderação como um dos seus 

elementos integrantes. Ambas as figuras não devem ser confundidas.
448

 A consideração 

específica da proporcionalidade evidencia isso.  

                                                             
447 Na análise da ponderação particular realizada por agentes privados em sua atividade negocial, deve-se levar 

em consideração, além dos elementos materiais que formam o conflito entre bens, interesses ou valores 

constitucionalmente protegidos, o princípio formal, derivado do direito geral de liberdade, que atribui à 
autonomia privada a possibilidade de regular validamente os assuntos atinentes à esfera jurídica dos sujeitos. 

Sobre o assunto, Virgílio Afonso da Silva ressalta: “A reconstrução da interação dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares por meio da concepção de autonomia privada como princípio formal tem, entre outras 

vantagens, a de ressaltar a relação de tensão existente. Enquanto os direitos fundamentais, como princípios 

materiais ou substanciais, tendem a limitar a autonomia privada, o conceito de princípio formal pretende 

desempenhar exatamente a função oposta, ou seja, garantir o respeito a essa autonomia mesmo nos casos em que 

há direitos fundamentais envolvidos” (SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: Os direitos 

fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 150). 
448 Humberto Ávila considera como espécies de normas, além das regras e dos princípios, os postulados 

normativos aplicativos, que expressariam deveres estruturantes da aplicação de outras normas. O autor faz uma 

distinção entre postulados normativos aplicativos inespecíficos, que não contêm referência aos seus elementos e 

ao modo como esses elementos se relacionam, e postulados normativos específicos, que contêm referência aos 

seus elementos e ao modo como esses elementos se relacionam. Considera a ponderação como postulado 



6.2 A PROPORCIONALIDADE 

Um adequado entendimento sobre a proporcionalidade envolve uma noção sobre sua 

evolução histórica, sua estrutura, sua dupla face e seu âmbito de aplicação. O exame da 

história da proporcionalidade evidencia suas origens, suas mudanças ao longo do tempo e sua 

configuração atual. A análise da estrutura da proporcionalidade revela os elementos que a 

compõem. A consideração da dupla face da proporcionalidade esclarece as funções que ela 

desempenha. A identificação do âmbito de aplicação da proporcionalidade aponta as situações 

em que ela deve ser utilizada. 

6.2.1 Evolução histórica da proporcionalidade 

Na Idade Antiga, já se estabelecia um vínculo entre o direito e a ideia de proporção. 

Na Grécia, Aristóteles afirmou que existiam dois tipos de justiça, a distributiva e a corretiva. 

A justiça distributiva promoveria a repartição das honras e dos bens entre as pessoas 

conforme o mérito de cada um, segundo uma proporção geométrica. A justiça corretiva 

presidiria as relações de troca igualitária entre as pessoas, de acordo com uma proporção 

aritmética. De qualquer modo, o justo seria a proporção; o injusto, a ofensa ao princípio da 

proporção.
449

 

Na Idade Média, Dante Alighieri formulou um conceito de direito que continha como 

elemento essencial exatamente a proporção. De acordo com o escritor italiano, “o direito é a 

proporção real e pessoal de homem para homem que, se conservada, conserva a sociedade e, 

se corrompida, corrompe-a”.
450

 Na Inglaterra, a Magna Carta, de 1215, consagrando de forma 

incipiente a noção de proporcionalidade entre ilícito e sanção, em seus artigos 20 e 21, 

estabelecia que um homem livre será punido por um pequeno crime apenas, conforme a sua 

                                                                                                                                                                                              
normativo inespecífico e a proporcionalidade como postulado normativo específico. Distingue as duas figuras da 

seguinte forma: “O postulado da proporcionalidade não se identifica com o da ponderação de bens: esse último 

exige a atribuição de uma dimensão de importância a valores que se imbricam, sem que contenha qualquer 

determinação quanto ao modo como deve ser feita essa ponderação, ao passo que o postulado da 

proporcionalidade contém exigências precisas em relação à estrutura de raciocínio a ser empregada no ato de 

aplicação” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. 

rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 152). 
449 Comparando a justiça distributiva com a justiça corretiva, Aristóteles aduz: “A outra forma fundamental de 

sentido da justiça é a corretiva e tem lugar nas transações particulares, sejam elas voluntárias ou involuntárias. 

Este sentido de justiça tem uma forma diferente da primeira. A justiça que distribui os bens procede sempre 

segundo a proporção mencionada, e mesmo que a distribuição seja de bens comuns, será sempre proporcional 

aos contributos individuais de cada um. A injustiça é o contrário dessa forma de justiça e viola o princípio da 
proporção. A justiça, contudo, que se aplica às transações particulares observa o princípio da igualdade. De 

modo inverso, a injustiça é iníqua, mas o princípio de proporção que viola não é geométrico, mas aritmético” 

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009. p. 110). 
450 No original: “ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio que servata hominum servat 

societatem, et corrupta corrumpit” (ALIGHIERI, Dante. Monarchia. Milano: Garzanti, 1985. p. 56-57). 



medida, e que por um grande crime ele será punido conforme a sua magnitude, conservando a 

sua posição, bem como que os condes e barões serão punidos por seus pares, conforme a 

medida de seu delito. 

Na Idade Moderna, os modelos processuais penais inquisitivos aplicavam penas 

cruéis e desumanas aos condenados. O jusnaturalismo racionalista, que proclamava a 

existência de direitos naturais, e o iluminismo, que defendia a imposição de limites jurídicos 

ao Estado, forneceram as bases para que se afirmasse a necessidade de regulação do poder 

estatal punitivo, em defesa da pessoa sancionada. Montesquieu propugnou por uma “justa 

proporção das penas com o crime”.
451

 Cesare Beccaria, além da proporção entre delitos e 

penas, sustentou que as sanções não poderiam ultrapassar o necessário à conservação do 

vínculo que mantém a sociedade unida.
452

 

Na Idade Contemporânea, com o surgimento do constitucionalismo, do Estado de 

direito e dos direitos fundamentais, difundiu-se a ideia de contenção das penas, verdadeiras 

restrições estatais à esfera jurídica dos particulares. Nos Estados Unidos da América, a 

Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, de 1776, em seu artigo 9°, estabelecia que “não 

serão exigidas fianças ou multas excessivas, nem serão infligidos castigos cruéis ou 

inusitados”. Em 1791, a Oitava Emenda à Constituição norte-americana de 1787 consagrou 

norma no mesmo sentido. Na França, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, de acordo com seus artigos 8° e 15, estipulava que “a lei somente deve 

estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias” e que “as penas devem ser 

proporcionais ao delito e úteis à sociedade”.  

No século XIX, a ideia de restrição ao poder estatal de ingerência sobre as pessoas, 

com base na noção de proporcionalidade, inicialmente circunscrita ao âmbito do direito penal, 

foi transposta para o direito administrativo.
453

 Na Alemanha, logo se desenvolveu a 

                                                             
451 MONTESQUIEU, Charles-Louis de. Do espírito das leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e Leôncio 

Martins Rodrigues. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 100. 
452 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. José Cretella Júnior e Agnes Cretella. 4. ed. rev. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 45-46. 
453 Sobre o assunto, Mariângela Gama de Magalhães Gomes aduz: “Este conceito de proporcionalidade 
originado no direito penal foi passado para o direito de polícia durante a sua etapa de concepção liberal, ocorrida 

no século XIX, caracterizada pelo fortalecimento da proteção das esferas jurídicas individuais mediante o 

reconhecimento constitucional dos direitos que limitam o exercício do poder policial. Como consequência esse 

poder passou a não representar mais um poder geral e indeterminado, que instrumentalizava em seu favor 

qualquer intervenção almejada pela autoridade, mas transformou-se num poder limitado pelas normas que o 

reconhecem e pelos direitos individuais garantidos constitucionalmente, assim como controlável pelo juiz” 

(GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 50-51). Não se pode deixar de reconhecer, contudo, que no final do século 

XVIII, em 1791, o administrativista alemão Suarez, ao tratar do poder de polícia, já defendia uma noção 



concepção de que o poder de polícia e a discricionariedade administrativa se sujeitavam à 

proporcionalidade; as limitações à liberdade e à propriedade não deveriam exceder o 

estritamente necessário à salvaguarda do bem comum, e as intervenções estatais na esfera 

individual deveriam ser proporcionais ao interesse público, de acordo com as 

circunstâncias.
454

 A eventual inobservância desses parâmetros ensejava o controle judicial dos 

atos da administração pública. 

Até a primeira metade do século XX, a aplicação da proporcionalidade como critério 

de limitação às intervenções públicas nos direitos individuais permaneceu restrita ao direito 

administrativo. Depois da Segunda Guerra Mundial, notadamente na Alemanha, com o 

reconhecimento da força normativa das constituições, a criação das cortes constitucionais e o 

fortalecimento do controle de constitucionalidade, a ideia de proporção passou a ser aplicada 

no campo do direito constitucional, especialmente para contenção dos excessos do 

legislador.
455

 Desse modo, a proporcionalidade assumiu a relevância que atualmente ostenta, 

como critério de controle da conduta do Estado, seja ela legislativa, administrativa ou 

jurisdicional, principalmente para preservação dos direitos fundamentais.
456

  

                                                                                                                                                                                              
incipiente da proporcionalidade, afirmando que o “Estado somente pode limitar com legitimidade a liberdade do 

indivíduo na medida em que isso for necessário à liberdade e à segurança de todos” (BONAVIDES, Paulo. 

Curso de direito constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 407). 
454 Inicialmente, no século XIX, a proporcionalidade permaneceu limitada ao poder de polícia, como explica 

Willis Santiago Guerra Filho: “Em 1802, Von Berg emprega o termo verhältnismässig, ‘proporcional’, ao tratar 

dessa possibilidade de limitação da liberdade em virtude da atividade policial, referindo-o à indenização da 

vítima pelo prejuízo sofrido. É com apoio em Otto Mayer, porém, que Wolzendorff denomina de ‘Princípio da 

Proporcionalidade’, ‘Grundsatz der Verhältnismässigkeit’, a ‘proposição de validade geral’ (allgemeingültigen 

Satz) que veda à força policial ir além do que for necessário e exigível para a consecução de sua finalidade”. No 

entanto, em momento posterior, no século XX, o critério foi estendido a toda a atividade administrativa 

discricionária, sobretudo através de obra do jurista Walter Jellinek, de 1913, como ressalta o autor citado: “Na 

verdade, é dele o mérito de ter relacionado a proporcionalidade com o problema central do Direito 

Administrativo que é a discricionariedade (freies Ermessen), considerando-as questões dotadas de igual 

significação, uma vez que as leis não distinguem o poder discricionário da polícia daquele dos demais órgãos da 
Administração” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 

Bastos, 2002. p. 77-79).  
455 Tratando da evolução da proporcionalidade na Alemanha, Heinrich Scholler explica: “O princípio da 

proporcionalidade desenvolveu-se, originariamente, no âmbito do direito administrativo, mais especificamente, 
das normas sobre o poder de polícia e seus limites, evolução que já remonta ao Século XIX. Na esfera jurídico-

constitucional, onde o princípio implica uma vinculação do legislador, acabou alcançando reconhecimento 

doutrinário e jurisprudencial apenas com a vigência da atual Lei Fundamental da Alemanha, isso é, após 1949. 

Esta linha evolutiva, do direito administrativo para o direito constitucional, encontra explicação na circunstância 

de que, incialmente, com base na ideia da soberania popular, o legislador era tido como juridicamente ilimitado” 

(SCHOLLER, Heinrich. O princípio da proporcionalidade no direito constitucional e administrativo da 

Alemanha. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet. Revista Interesse Público, Porto Alegre, n. 02, p. 93-107, 1999. p. 93-

94). 
456 Ao discorrer sobre o caráter constitucional da proporcionalidade, Paulo Bonavides ressalta que “o princípio 

da proporcionalidade, enquanto princípio constitucional, somente se compreende em seu conteúdo e alcance se 

considerarmos o advento histórico de duas concepções de Estado de Direito: uma, em declínio, ou de todo 

ultrapassada, que se vinculava doutrinariamente ao princípio da legalidade, com apogeu no direito positivo da 

Constituição de Weimar; outra, em ascensão, atada ao princípio da constitucionalidade, que deslocou para o 



A atribuição de um estatuto constitucional à proporcionalidade, com a definição 

precisa de seus contornos, foi obra da doutrina e da jurisprudência alemãs. Na esfera 

doutrinária, apontam-se dois trabalhos que de início despertaram o interesse pela 

proporcionalidade no âmbito constitucional. Trata-se da tese universitária de autoria de 

Rupprecht von Krauss, intitulada O Princípio da Proporcionalidade (Der Grundsatz der 

Verhältnismässigkeit), publicada em 1955, e de um livro de autoria de Peter Lerche, intitulado 

Excesso e Direito Constitucional: a Vinculação do Legislador aos Princípios da 

Proporcionalidade e da Necessidade (Übermass und Verfassungrecht, ZurBindung des 

Gesetzgebers an die Grndsätze der Verhältnismässigkeit und Erforderlichkeit), publicado em 

1961.
457

  

No campo jurisprudencial, em diversos julgados, o Tribunal Constitucional Federal 

alemão desenvolveu a ideia de proporcionalidade. A propósito, destaca-se inicialmente a 

decisão proferida no conhecido caso das Farmácias, em 1958. Na situação, um farmacêutico 

teve indeferido seu requerimento de instalação de uma farmácia na localidade de Traunreut, 

na alta Baviera. A negativa do pleito baseou-se em uma lei bávara que exigia requisitos 

subjetivos (formação completa, cidadania alemã, experiência profissional, confiabilidade e 

aptidão) e objetivos (necessidade em face do interesse público e proteção ao mercado 

farmacêutico) para o funcionamento de uma farmácia. A autoridade administrativa 

competente considerou que as farmácias já existentes no local eram suficientes ao 

atendimento do interesse público e que a base econômica do empreendimento do interessado 

não estava assegurada, bem como que a instalação de uma nova farmácia poderia ameaçar a 

sobrevivência no mercado das demais. A corte constitucional entendeu que houve restrição 

ilícita ao direito fundamental de liberdade de profissão, baseando sua compreensão na ideia de 

que restrições a direitos individuais devem ser adequadas e necessárias ao bem comum, o 

que não ocorreria na espécie. Embora não se tenha feito menção expressa à 

proporcionalidade, observa-se o início da formulação desse critério de controle da 

constitucionalidade dos atos estatais de intervenção na esfera jurídica particular.
458

 

                                                                                                                                                                                              
respeito dos direitos fundamentais o centro de gravidade da ordem jurídica” (BONAVIDES, Paulo. Curso de 

direito constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 398). 
457 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 410. 
458 Na ocasião, o Tribunal Constitucional Federal alemão afirmou: “A liberdade do exercício profissional pode 

ser limitada, em sede de ‘regulamentação’, desde que considerações racionais demonstrem a sua aptidão em 

relação à concretização do bem comum. A liberdade de escolha profissional, ao contrário, só pode ser restringida 

se a proteção de bens coletivos muito importantes (‘prevalecentes’) o impuser inexoravelmente. É o que ocorrerá 

somente se estiver em jogo a proteção daqueles bens junto aos quais resultar, da ponderação cuidadosa, a 

necessidade de se lhes conceder a prevalência sobre a pretensão de liberdade do indivíduo e, na exata medida em 

que tal proteção não puder ser assegurada de outro modo, isto é, com a utilização de meios que não restrinjam ou 



Posteriormente, em 1971, o Tribunal Constitucional Federal alemão proferiu decisão, acerca 

da armazenagem de petróleo, em que pela primeira vez expressou com clareza o 

entendimento da corte sobre o estatuto constitucional e a estrutura da proporcionalidade.
459

  

A evolução jurisprudencial subsequente e a respectiva sistematização doutrinária 

levaram à definição do conteúdo da proporcionalidade. Passou-se a considerar o critério em 

questão como uma exigência de que medidas estatais restritivas de direitos constitucionais, 

sobretudo de direitos fundamentais, sejam: adequadas ou idôneas à consecução de um fim 

constitucionalmente legítimo; necessárias ou exigíveis, diante da inexistência de outro meio 

alternativo, igualmente eficaz, menos oneroso; e proporcionais em sentido estrito, levando em 

conta, de maneira ótima, todos os bens, interesses e valores em jogo.  

 A partir da Alemanha, a proporcionalidade ingressou no direito constitucional de 

outros países da Europa, como Suíça, Áustria, França, Itália, Espanha e Portugal, bem como 

da América, como o Brasil. Geralmente, o reconhecimento e a delimitação da 

proporcionalidade são resultados de trabalhos doutrinários e jurisprudenciais. O critério em 

questão, em regra, não é expressamente previsto nos textos constitucionais.
460

 

No Brasil, os textos constitucionais não preveem expressamente a proporcionalidade. 

Na vigência da Constituição de 1967, alguns julgados do Supremo Tribunal Federal adotaram 

critérios de controle da atividade legislativa similares à exigência de proporcionalidade, 

embora não houvesse clara menção a esse cânone, tal como ele hoje é entendido.
461

 Depois da 

                                                                                                                                                                                              
restrinjam menos a escolha profissional. Se a intervenção na liberdade da escolha profissional se revelar 

incontornável, então o legislador deve sempre escolher a forma de intervenção que limite ao mínimo o direito 

fundamental (MARTINS, Leonardo (Introdução e organização, coletânea original de Jürgen Schwabe). 
Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer, 

2005. p. 609). 
459 Na oportunidade, o Tribunal Constitucional Federal alemão definiu o critério da proporcionalidade com base 
nas exigências de adequação e necessidade da medida legal restritiva de direitos fundamentais: “O meio 

empregado pelo legislador deve ser adequado e necessário para alcançar o objetivo procurado. O meio é 

adequado quando com seu auxílio se pode alcançar o resultado desejado; é necessário, quando o legislador não 

poderia ter escolhido um outro meio, igualmente eficaz, mas que não limitasse ou limitasse de maneira menos 

sensível o direito fundamental” (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 409-410).  
460 Uma das exceções a essa tendência é Portugal. A Constituição da República Portuguesa, de 1976, em seu 

artigo 18, item 2, consagra noção próxima à da proporcionalidade, embora só faça alusão à exigência de 

necessidade para a restrição legislativa a direitos fundamentais: “A lei só pode restringir os direitos, liberdades e 

garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para 

salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”. 
461 Em 1968, no Habeas Corpus n° 45.232/GB, o Pleno declarou a inconstitucionalidade de norma da Lei de 

Segurança Nacional (artigo 48 do Decreto-lei n° 314/1967), a qual impedia que aqueles que fossem presos em 

flagrante delito ou denunciados pela prática de crime contra a segurança nacional desempenhassem qualquer 

atividade profissional privada ou pública, uma vez que tal restrição apresentava-se excessiva, havendo 

“desproporção entre a situação do acusado e as consequências da medida” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Pleno. Habeas Corpus n° 45.232/GB. Pacientes: José Rodrigues Vieira Netto e outros. Impetrante: Augusto 



edição da Constituição de 1988, a corte passou a adotar explicitamente a proporcionalidade 

como parâmetro de verificação da constitucionalidade de atos estatais. Isso ocorreu pela 

primeira vez, em 1993, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 855/PR, em que o Supremo Tribunal Federal apreciou a validade de 

norma do Estado do Paraná, a Lei estadual n° 10.248/1993, que obrigava os estabelecimentos 

que comercializassem gás liquefeito de petróleo a pesarem, à vista do consumidor, os botijões 

ou cilindros entregues ou recebidos para substituição, com abatimento proporcional do preço 

do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade 

líquida especificada no recipiente. Na oportunidade, a corte entendeu que a imposição em 

referência ofendia a exigência de “proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de 

direitos”, fazendo-se considerações sobre a possível inadequação e desnecessidade da 

medida, bem como sobre a desproporção entre os ônus atribuídos aos particulares atingidos e 

os fins perseguidos. Consequentemente, suspendeu-se a eficácia da norma impugnada.
462

 A 

partir de então, tornou-se comum a utilização pelo Supremo Tribunal Federal da ideia de 

proporcionalidade como critério de aferição da validade de atos estatais em face da 

constituição.   

Quanto ao fundamento normativo-constitucional da proporcionalidade no sistema 

jurídico brasileiro, a doutrina geralmente aponta três possíveis bases materiais para o cânone 

em referência. Sobre o assunto, Raquel Denize Stumm aduz: “A localização do princípio da 

                                                                                                                                                                                              
Sussekind de Moraes Rego. Impetrado: Auditor Substituto da 5ª Região Militar. Relator: Min. Themístocles 

Cavalcanti. Brasília, 21 fev. 1968. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 44, p. 322). Em 1976, na 

Representação n° 930/DF, o Pleno considerou inconstitucional o artigo 7° da Lei n° 4.116/1962, o qual 

estabelecia que não teria direito a remuneração pela intermediação na venda de um imóvel aquele que não 

estivesse inscrito no conselho de corretores correspondente, compreendendo que tal restrição não era 

“adequada” nem “justificada pelo interesse público”, havendo violação à exigência de “proporcionalidade” no 

exercício do poder de polícia de fiscalização profissional (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. 

Representação n° 930/DF. Representante: Procurador-Geral da República. Representado: Presidente do Senado 
Federal. Relator: Min. Rodrigues Alckmin. Brasília, 05 mai. 1976. Diário da Justiça da União, 27 abr. 1979, p. 

3379).   
462 O acórdão recebeu a seguinte ementa: “Gás liquefeito de petróleo: lei estadual que determina a pesagem de 

botijões entregues ou recebidos para substituição à vista do consumidor, com pagamento imediato de eventual 
diferença a menor: arguição de inconstitucionalidade fundada nos arts. 22, IV e VI (energia e metrologia), 24 e 

pars., 25, par. 2., 238, além de violação ao princípio de proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de 

direitos: plausibilidade jurídica da arguição que aconselha a suspensão cautelar da lei impugnada, a fim de evitar 

danos irreparáveis à economia do setor, no caso de vir a declarar-se a inconstitucionalidade: liminar deferida” 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

855/PR. Requerente: Confederação Nacional do Comércio. Requeridos: Governador do Estado do Paraná e 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 07 jul. 1993. Diário da 

Justiça da União, 01 out. 1993, p. 20212). Posteriormente, a ação direta de inconstitucionalidade em questão foi 

julgada procedente, por meio de decisão que teve como um de seus fundamentos exatamente a “violação ao 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos” (BRASIL. Supremo Tr ibunal 

Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 855/PR. Requerente: Confederação Nacional do 

Comércio. Requeridos: Governador do Estado do Paraná e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Relator: 

Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 06 mar. 2008. Diário da Justiça Eletrônico, 26 mar. 2009). 



proporcionalidade num dado sistema jurídico pode derivar da concretização do princípio do 

Estado de Direito, dos Direitos Fundamentais ou, ainda, do princípio do Devido Processo 

Legal”.
463

  

A concepção que baseia a proporcionalidade na cláusula do devido processo legal 

funda-se na ideia de correspondência entre o critério em questão e a razoabilidade, de origem 

norte-americana. A razoabilidade configura criação da jurisprudência da Suprema Corte dos 

Estados Unidos da América, tendo-se desenvolvido a partir da consideração da existência de 

uma dimensão substantiva do devido processo legal. Trata-se de um instrumento de controle 

de constitucionalidade e de estabelecimento de balizas às restrições a direitos fundamentais 

que não tem contornos técnicos bem definidos, correspondendo a uma ideia geral de 

racionalidade, bom senso e justiça. Embora se aproxime da proporcionalidade, a razoabilidade 

dela se distingue, não se afigurando correto confundir os dois critérios.
464

 

Na realidade, a proporcionalidade deriva da noção mesma de Estado de direito, 

porque se trata de um instrumento de limitação do poder estatal. Ademais, a 

proporcionalidade decorre da própria existência dos direitos fundamentais, os quais exigem 

                                                             
463 STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 1995. p. 97. 
464 No Supremo Tribunal Federal, a proporcionalidade normalmente é associada à razoabilidade, invocando-se o 

princípio do devido processo legal (artigo 5°, inciso LV, da Constituição) como base normativa para ambas. Isso 

ocorre, como visto, desde a primeira vez em que se fez menção explícita à proporcionalidade, na Medida 

Cautelar na Ação Direita de Inconstitucionalidade n° 855/PR. Tal postura se verifica em acórdãos subsequentes. 

Em 2002, a corte, ao considerar válida a substituição legal de fatores de indexação de obrigações tributárias, 

afirmou: “O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do Poder Público - 

tratando-se, ou não, de matéria tributária - devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, 

o princípio do 'substantive due process of law' (CF, art. 5º, LIV). O postulado da proporcionalidade qualifica-se 

como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. Hipótese em que a 

legislação tributária reveste-se do necessário coeficiente de razoabilidade. Precedentes” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 200.844/PR. Agravante: 

Comercial de Pneus Godoy Ltda. Agravado: União Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 25 jun. 2002. 

Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 195, p. 635). Em 2008, ao julgar procedente ação direta de 

inconstitucionalidade contra diversas normas que vinculavam a prática de atos da vida civil ao pagamento de 

tributos, inclusive quando estes eram objeto de discussão judicial ou administrativa, o Supremo Tribunal Federal 

consignou: “Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções 

políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, 

par. ún., da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e 

razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos 

tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou 

do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica 

a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 173/DF. Requerente: Confederação Nacional da 

Indústria. Requeridos: Congresso Nacional e Presidente da República. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Brasília, 

25 set. 2008. Diário da Justiça Eletrônico, 19 mar. 2009) . 



controle em relação às restrições que sobre eles incidem. Em verdade, Estado de direito ou, 

mais apropriadamente, na atualidade, no sistema jurídico brasileiro, Estado democrático de 

direito, e direitos fundamentais são noções que se implicam mutuamente. Por isso, Suzana de 

Toledo Barros ressalta que “é deveras claro que o princípio da proporcionalidade decorre do 

Estado de Direito, ou do Estado Democrático de Direito, ou da ideia mesma de direitos 

fundamentais”.
465

 

Assim, pode-se afirmar que, no Brasil, a proporcionalidade apresenta duplo 

fundamento normativo-constitucional. O critério em questão encontra base no artigo 1°, 

caput, da Constituição de 1988, que consagra a fórmula política do Estado democrático de 

direito, bem como nas normas de direitos fundamentais previstas em todo o texto 

constitucional.
466

  

6.2.2 Estrutura da proporcionalidade 

Em relação à sua estrutura, de acordo com o entendimento dominante, a 

proporcionalidade compõe-se de três elementos parciais, referentes à relação entre meio e fim 

da conduta estatal. Trata-se da adequação ou idoneidade, da necessidade ou exigibilidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito.
467

  

                                                             
465 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 

restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 98. 
466 Paulo Bonavides identifica diversos dispositivos da Constituição de 1988 que seriam manifestações 

particulares da proporcionalidade, fazendo menção aos artigos 5°, incisos V, X e XXV, 7°, incisos IV, V e XXI, 

36, § 3°, 37, inciso IX, 40, inciso III, alíneas c e d, e § 4°, 45, § 1°, 71, inciso VIII, 84, parágrafo único, 129, 

incisos II e IX, 149, § 1°, 170, caput, 173, caput e §§ 3°, 4° e 5°, 174, § 1°, e 175, inciso IV, do texto 

constitucional. O autor aponta como fundamento normativo-constitucional geral da proporcionalidade o § 2° do 

artigo 5° da Constituição de 1988, que se refere aos direitos fundamentais não expressamente previstos no texto 

constitucional (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. 
p. 434-436). Celso Antônio Bandeira de Mello indica como fundamento constitucional da proporcionalidade o 

princípio da legalidade, previsto nos artigos 5°, inciso II, 37 e 84 da Constituição de 1988 (MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 108). 

Haveria, assim, uma exigência de legalidade proporcional. 
467 O Supremo Tribunal Federal tem considerado que a proporcionalidade compõe-se dos três elementos parciais 

da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Ao reputar incompatível com a 

Constituição de 1988 a possibilidade de prisão do devedor-fiduciante na alienação fiduciária em garantia, 

prevista no Decreto-lei n° 911/1969, a corte afirmou: “A prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do 

contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento 

jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à disposição do credor-fiduciário para a garantia do 

crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa no 

exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica, equiparando 

o devedor-fiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma figura 

atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da expressão 'depositário infiel' insculpida 

no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfigurando o instituto do depósito em sua 



A adequação ou idoneidade estabelece que o meio escolhido pelo Estado deve ser 

apto a contribuir para o atingimento de um fim constitucionalmente legítimo. A adequação ou 

idoneidade impõe duas exigências para a conduta estatal: ter um fim constitucionalmente 

legítimo e ser apta a favorecer a obtenção dessa finalidade. 

Com relação ao fim constitucionalmente legítimo, existem duas correntes de 

pensamento. Uma entende que é constitucionalmente legítimo o objetivo não proibido, 

expressa ou tacitamente, pela constituição.
468

 Outra considera que é constitucionalmente 

legítimo apenas o objetivo previsto, seja mediante permissão, seja mediante obrigação, de 

modo explícito ou implícito, pela constituição.
469

 No âmbito doutrinário, a primeira corrente 

predomina, com base no argumento da existência de uma margem de ação do legislador, 

inclusive para restrição a direitos constitucionais com o propósito de realizar fins por ele 

mesmo escolhidos, desde que não vedados pela constituição. No entanto, no sistema jurídico 

brasileiro, a questão não se reveste de maior relevância, pois a Constituição de 1988 atribui ao 

Estado inúmeros objetivos, a maioria deles formulada de modo bastante amplo, como revela o 

seu artigo 3°, de modo que praticamente todos os fins de uma conduta estatal podem ser 

reconduzidos, direta ou indiretamente, ao texto constitucional.   

No que tange à finalidade constitucionalmente legítima, diferenciam-se, ainda, o fim 

imediato e o fim mediato da conduta do Estado. O fim imediato é o estado de coisas fático ou 

jurídico que se pretende alcançar com a conduta estatal. O fim mediato é a norma 

                                                                                                                                                                                              
conformação constitucional, o que perfaz a violação ao princípio da reserva legal proporcional” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Pleno. Recurso Extraordinário n° 349.703/RS. Recorrente: Banco Itaú S/A. 

Recorrido: Armando Luiz Segabinazzi. Relator: Min. Carlos Britto. Brasília, 03 dez. 2008. Diário da Justiça 

Eletrônico, 04 jun. 2009). Ao declarar a inconstitucionalidade do Decreto n° 20.098/1999 do Distrito Federal, 

que vedava manifestações públicas com a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros na Praça dos Três 

Poderes, na Esplanada dos Ministérios, na Praça do Buriti e nas vias adjacentes, em Brasília, o Supremo Tribunal 

Federal afirmou: “A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes 

conquistas da civilização, enquanto fundamento das modernas democracias políticas”. Em seguida, a corte 

ressaltou: “A restrição ao direito de reunião estabelecida pelo Decreto distrital 20.098/99, a toda evidência, 

mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional quando confrontada com a vontade da Constituição 

(Wille zur Verfassung).” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

1.969/DF. Requerentes: Partido dos Trabalhadores e outros. Requerido: Governador do Distrito Federal. Relator: 

Min. Ricardo Lewandowski. Brasília, 28 jun. 2007. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 204, p. 1012).  
468 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao 

estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. p. 325-327. 
469 PACHECO, Denilson Feitoza. O princípio da proporcionalidade no direito processual penal brasileiro. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 155-160. 



constitucional que ordena o alcance do estado de coisas fático ou jurídico em questão.
470

  

Quanto à aptidão da atuação estatal para a realização do fim constitucionalmente 

legítimo, há uma versão forte e uma versão fraca da adequação ou idoneidade. A versão forte 

da adequação ou idoneidade, também conhecida como versão da adequação ou idoneidade em 

sentido restrito, entende que a medida estatal só é apta se contribuir com maior eficácia, 

amplitude, rapidez e probabilidade para a consecução do seu fim imediato. A versão fraca da 

adequação ou idoneidade, também conhecida como versão da adequação ou idoneidade em 

sentido amplo, considera que a medida estatal é apta simplesmente se contribuir de algum 

modo, com qualquer eficácia, rapidez, amplitude e probabilidade, para a consecução de seu 

fim imediato.
471

 

A versão fraca da adequação ou idoneidade é preferível, uma vez que assegura ao 

Estado uma esfera de atuação livre de um controle jurisdicional de aptidão rigoroso e evita 

que se considerem inadequadas ou inidôneas, desde logo, diversas medidas estatais, o que 

suprimiria a discussão de aspectos próprios da análise dos demais elementos da 

proporcionalidade. A versão da adequação ou idoneidade em sentido amplo, portanto, 

prestigia o princípio da separação de poderes e garante maior racionalidade no exame da 

proporcionalidade.  

Assim, exige-se um mínimo e não um máximo de adequação ou idoneidade. Nessa 

perspectiva, a aptidão da medida estatal deve ser analisada prévia e abstratamente. Apesar de 

deverem ser utilizadas premissas empíricas baseadas em conhecimentos científicos ou 

convicções sociais generalizadas, o exame da adequação ou idoneidade não há de ser 

realizado em momento posterior à conduta do Estado, com base em sua aptidão concreta para 

realização do fim imediato. Eventuais incertezas sobre as premissas empíricas em que se 

baseia a conduta estatal devem ser consideradas na proporcionalidade em sentido estrito.
472

 

A necessidade ou exigibilidade preceitua que o meio adotado pelo Estado há de 

causar menor dano aos direitos constitucionais envolvidos, fazendo-se indispensável diante da 

inexistência de outra medida, igualmente ou mais idônea para a realização do fim, menos 

gravosa. Impõe uma comparação entre a medida estatal analisada e os meios a ela 

                                                             
470 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidade y los derechos fundamentales. 3. ed. Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 718-723.  
471 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidade y los derechos fundamentales. 3. ed. Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 723-729. 
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Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 733-739. 



alternativos. Esses meios alternativos devem cumprir duas exigências: apresentar pelo menos 

o mesmo grau de idoneidade para obtenção do fim da medida estatal analisada e afetar em um 

grau menor o direito constitucional atingido. 

 Os meios alternativos considerados devem ser capazes de atingir o fim imediato da 

medida estatal, no mínimo, com a mesma eficácia, rapidez, amplitude e probabilidade. Os 

meios alternativos devem apresentar, pelo menos, uma equivalência de idoneidade em relação 

à medida estatal analisada. Nada impede que os meios alternativos sejam aptos a alcançar o 

objetivo em questão com maior eficácia, rapidez, amplitude e probabilidade. No entanto, a 

maior aptidão dos meios alternativos não revela, por si só, a desnecessidade da medida estatal 

analisada.
473

 

A imposição de necessidade ou exigibilidade somente não se tem por observada se 

algum dos meios alternativos afetar de modo menos prejudicial o direito constitucional 

atingido. De um ponto de vista empírico, um meio alternativo é mais benigno se afeta o 

direito constitucional com menor eficácia, duração, amplitude e probabilidade ou se atinge 

menos aspectos relativos aos bens, interesses ou valores juridicamente tutelados pela norma 

que prevê o direito constitucional em questão. Do ponto de vista analítico e normativo, um 

meio alternativo é mais benigno se afeta uma norma ou um direito constitucional de menor 

significado ou fundamentalidade do que a norma ou o direito constitucional atingidos pela 

medida estatal analisada. Se um meio alternativo é mais benigno apenas em uma ou algumas 

das perspectivas possíveis, deve-se considerar a medida estatal analisada como necessária, 

havendo de considerar-se, no exame da proporcionalidade em sentido estrito, essa menor 

restrição ao direito constitucional afetado.
474

 

A necessidade ou exigibilidade da medida estatal deve ser analisada prévia e 

abstratamente. Apesar de deverem ser utilizadas premissas empíricas baseadas em 

conhecimentos científicos ou convicções sociais generalizadas, o exame da necessidade ou 

exigibilidade não há de ser realizado em momento posterior à conduta do Estado, com base 

em sua indispensabilidade concreta para realização do fim imediato. Eventuais incertezas 

sobre as premissas empíricas, analíticas e normativas em que se baseia a conduta estatal 
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devem ser consideradas na proporcionalidade em sentido estrito.
475

 

Geralmente, o exame do meio alternativo menos prejudicial deve ser feito na 

perspectiva do titular do direito constitucional afetado pela medida estatal analisada. No 

entanto, a medida estatal não se torna desnecessária se, apesar de haver meio alternativo 

menos prejudicial ao titular do direito constitucional atingido, ele afetar outros bens, 

interesses ou valores individuais, coletivos ou comunitários constitucionalmente tutelados.
476

 

A proporcionalidade em sentido estrito preconiza que a importância da restrição ao 

direito constitucional, produzida pela medida estatal analisada, deve estar justificada pela 

relevância do fim por ela perseguido. Tal elemento da proporcionalidade corresponde à 

ponderação dos bens, interesses, valores e direitos em jogo. 

O exame da proporcionalidade em sentido estrito segue os mesmos passos da 

realização da ponderação. Primeiramente, deve-se verificar a importância da restrição ao 

direito constitucional atingido pela medida estatal analisada. Em seguida, deve-se constatar a 

relevância da realização do fim almejado pela medida estatal analisada. Por fim, deve-se 

comparar a importância da restrição ao direito constitucional atingido e a relevância da 

realização do fim almejado, construindo-se uma relação de precedência condicionada entre 

ambas.  

A intensidade da restrição depende da sua eficácia, rapidez, amplitude e 

probabilidade, bem como do significado ou da fundamentalidade do direito constitucional 

afetado. Se a medida estatal analisada produz mais efeitos restritivos, é mais demorada, tem 

consequências deletérias mais amplas e apresenta resultados negativos mais prováveis, bem 

como afeta um direito constitucional de considerável significado ou fundamentalidade, a 

restrição terá um peso maior na ponderação em que consiste a proporcionalidade em sentido 

estrito. 

A intensidade da realização do fim almejado também depende da sua eficácia, 

rapidez, amplitude e probabilidade, bem como do significado ou da fundamentalidade dos 

bens, interesses ou valores constitucionalmente tutelados cuja efetivação se pretende. Se a 

medida estatal analisada realiza o seu fim imediato de modo mais eficaz, rápido, amplo e 

provável, bem como se efetiva bens, interesses ou valores, constitucionalmente tutelados no 
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fim mediato, que sejam de considerável significado ou fundamentalidade, havendo ainda 

maior concretização do fim mediato pelo fim imediato, a realização do fim terá peso maior na 

ponderação em que consiste a proporcionalidade em sentido estrito.  

A proporcionalidade em sentido estrito exige que o Estado opte pelo meio que mais 

leve em consideração os bens, interesses ou valores em jogo, os quais hão de ser devidamente 

balanceados, de modo que apresentem uma eficácia ótima. Como em toda ponderação, tem-se 

por ideal a harmonização prática dos direitos considerados, buscando-se especialmente evitar 

a vulneração do núcleo essencial de direitos fundamentais. 

Desse modo, se uma medida estatal não atender às exigências de algum dos 

elementos da proporcionalidade, os quais devem ser analisados sucessivamente, será 

considerada ilícita. Caso a medida estatal for adequada, necessária e na exata medida para a 

realização de um fim constitucionalmente legítimo, ela será proporcional e, portanto, lícita.  

Alguns autores sustentam que o exame de proporcionalidade deve ser realizado em 

quatro estágios sucessivos. A estrutura da proporcionalidade seria formada pelos seguintes 

elementos parciais: a licitude do propósito perseguido; a licitude do meio utilizado; a 

adequação do meio utilizado; e a necessidade do meio utilizado.
477

 A análise da licitude do 

fim, contudo, pode ser feita no exame da adequação ou idoneidade. A licitude do meio é o 

resultado do próprio juízo de proporcionalidade; não se vê como possa ser considerado como 

elemento da proporcionalidade algo que lhe é logicamente posterior. Tal concepção, ademais, 

retira da estrutura da proporcionalidade a proporcionalidade em sentido estrito, que responde 

pelo fator ponderativo essencial ao critério em questão.  

A análise da estrutura da proporcionalidade enseja questionamento sobre a sua 

natureza jurídica. A maioria da doutrina se refere a tal critério como um princípio. A 

proporcionalidade seria uma norma importante, geral e abstrata, que se refere à aplicação de 

outras normas, o que lhe conferiria caráter principiológico. Tal concepção geralmente se 

baseia na tese da distinção fraca entre regras e princípios.478  

                                                             
477 Na Alemanha, esse entendimento é sustentado por Bernhard Schlink e Bodo Pieroth (PIEROTH, Bodo; 

SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais; direito estadual II. Trad. António Franco e António Francisco de 

Sousa. Lisboa: Universidade Lusíada, 2008. p. 81-85). No Brasil, a concepção é defendida por Leonardo Martins 

e Dimitri Dimoulis (DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2. ed. 

rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 178-209). 
478 Exemplificativamente, os seguintes autores compreendem a proporcionalidade como princípio: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. atual.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 392-436; 

STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: 



Uma corrente minoritária, baseada na distinção forte entre regras e princípios, 

sustenta que a proporcionalidade não é um princípio, mas sim uma regra. O critério da 

proporcionalidade não constituiria uma norma que enuncia prescritivamente um valor, a ser 

aplicada de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas de um caso concreto, o que 

afastaria a possibilidade de sua consideração como princípio, como um mandamento de 

otimização. A proporcionalidade seria uma norma com uma hipótese de incidência (existência 

de uma medida estatal restritiva de diretos constitucionais para atingir determinada finalidade) 

e uma consequência jurídica (obrigatoriedade de adequação ou idoneidade, necessidade ou 

exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito), devendo ser aplicada de modo 

definitivo quando se configurarem os pressupostos pertinentes. Tratar-se-ia, pois, de um 

mandamento no âmbito do fática e juridicamente possível, ou seja, de uma regra.479 

A relativização da distinção entre princípios e regras torna pouco relevante a 

discussão sobre a caracterização da proporcionalidade como uma ou outra espécie normativa. 

Mais importante do que identificar sua natureza jurídica é compreender como a 

proporcionalidade se aplica, mediante análise de sua estrutura. 

Humberto Ávila qualifica a proporcionalidade como uma terceira espécie de norma, 

existente ao lado das regras e dos princípios. Trata-se dos “postulados normativos 

aplicativos”, definidos como “deveres estruturantes da aplicação de outras normas”.
480

 Os 

postulados normativos aplicativos nada mais são do que normas que se referem à aplicação de 

outras normas. Não se cuida de normas de conduta, mas de metanormas ou de normas de 

                                                                                                                                                                                              
Livraria do Advogado, 1995. p. 78-79; BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o 

controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 

2000. p. 35-68; STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 139-148. Willis Santiago Guerra Filho considera a proporcionalidade 

como o “princípio dos princípios” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da constituição. 2. ed. 

São Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 186-199). 
479 A esse respeito, Virgílio Afonso da Silva explica: “Princípio, nos termos deste trabalho, é uma norma que 

exige que algo seja realizado na maior medida possível diante das condições fáticas e jurídicas do caso concreto. 

A proporcionalidade (...) não segue esse raciocínio. Ao contrário, tem ela a estrutura de uma regra, porque impõe 

um dever definitivo: se for o caso de aplicá-la, esta aplicação não está sujeita a condicionantes fáticas e jurídicas 

do caso concreto. Sua aplicação é, portanto, feita no todo” (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais; 

conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 168). Marcelo Lima Guerra 

também considera a proporcionalidade como uma regra (GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a 

proteção do credor na execução civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 90-94). 
480 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios; da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. rev. ampl. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123. 



sobredireito.
481

 Não se vislumbra maior utilidade em criar uma terceira espécie de norma para 

designar esses padrões normativos. Basta que se entenda que tais normas se referem à 

aplicação de outras normas, e não à regulação direta de condutas. 

A proporcionalidade é simplesmente uma norma com fundamento constitucional. Ela 

oferece critérios para a análise de medidas estatais restritivas de direitos constitucionais, 

geralmente de direitos fundamentais, exigindo que, nessas situações, haja adequação ou 

idoneidade, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito.
482

  

6.2.3 A dupla face da proporcionalidade  

A proporcionalidade, geral e tradicionalmente, está associada à chamada proibição 

de excesso, ostentando um aspecto negativo, configurando um fundamento para limitação à 

atuação estatal restritiva de direitos constitucionais, normalmente de direitos fundamentais. 

No entanto, tem-se reconhecido que o critério da proporcionalidade também se vincula à 

denominada proibição de insuficiência, apresentando um aspecto positivo, caracterizando um 

fundamento para a imposição ao Estado de um dever de proteção eficiente aos direitos 

constitucionais, especialmente aos direitos fundamentais. 

A ideia de proibição de insuficiência ou proibição de proteção deficiente tem origem 

no conhecido caso Aborto II, julgado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão em 1993. 

Na oportunidade, a corte decretou a inconstitucionalidade de normas que descriminalizavam a 

interrupção da gravidez em certas hipóteses, salientando que o Estado deve adotar medidas 

suficientes ao cumprimento de seu dever de tutela, a fim de que se tenha uma proteção 

adequada e eficaz aos direitos fundamentais, especialmente, como na situação, ao direito à 

                                                             
481 Acerca das normas de sobredireito, Arnaldo Vasconcelos ressalta que “há normas que não se destinam a fazer 

Direito, que não visam imediatamente a situações coexistenciais, mas as precedem. Sua função cifra-se em 

indicar outra norma, precisamente a norma de fazer Direito. São normas sobre normas” (VASCONCELOS, 

Arnaldo. Teoria da norma jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 163).  
482 Willis Santiago Guerra Filho chega a considerar a proporcionalidade como uma norma pressuposta, 
cumprindo o papel da norma hipotética fundamental kelseniana: “O ‘mandamento’ ou ‘máxima da 

proporcionalidade’, ao mesmo tempo em que ocupa o posto mais alto na escala dos princípios, por ser o mais 

abstrato deles, e que resolve o problema de sua contraposição, contempla igualmente a possibilidade de ‘descer’ 

à base da pirâmide normativa, informando a produção daquelas normas individuais que são as sentenças e as 

medidas administrativas. Por tudo isso, bem como pela íntima relação que guarda com a ‘essência’ ou ‘ideia do 

direito’ (Rechtsidee), como já acentuou, entre outros, Karl Larenz, é que se vê nessa máxima expressão da norma 

fundamental (Grundnorm), na qual Kelsen baseou toda sua importante teoria jurídica, mas nunca conseguiu 

definir de uma forma que o satisfizesse, até considerá-la, nas últimas manifestações sobre o assunto, uma 

‘ficção’” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 6. ed. rev. ampl. 

São Paulo: SRS, 2009. p. 109-110). 



vida.
483

  

A consideração do critério da proporcionalidade como proibição de insuficiência ou 

proibição de proteção deficiente é uma relativa novidade, derivando do dever estatal de 

proteção.
484

 Uma vez reconhecido que pesa sobre o Estado um dever de tutela a direitos 

fundamentais, a eficiência da proteção constitucionalmente exigida integra o próprio conteúdo 

dessa obrigação, pois um dever de tomar medidas ineficazes não teria sentido. Luciano 

Feldens assevera que, “a partir do momento em que compreendemos que a Constituição 

proíbe que se desça abaixo de um certo mínimo de proteção, a proporcionalidade joga, aqui, 

como proibição de proteção deficiente”.485 

Por isso, aponta-se a existência de uma dupla face da proporcionalidade.
486

 A 

obrigatoriedade de se resguardarem os direitos constitucionais ou fundamentais contra 

restrições estatais exageradas se relaciona à proibição de excesso. A imperiosidade de se 

assegurar o eficaz cumprimento da função protetiva do Estado concerne à proibição de 

                                                             
483 MARTINS, Leonardo (Introdução e organização, coletânea original de Jürgen Schwabee). Cinquenta anos de 

jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. Montevideo: Konrad-Adenauer, 2005. p. 280.  
484 A propósito, José Paulo Baltazar Junior afirma: “A dogmática da proibição de insuficiência, desenvolvida 
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JUNIOR, José Paulo. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

p. 73).  
485 FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 90. 

O mesmo autor, em outra obra, esclarece: “A doutrina e a jurisprudência tradicionais costumam conjugar a 

máxima da proporcionalidade à noção de proibição de excesso (Übermassverbot). Sem embargo, a proibição de 

excesso revela-se apenas como uma de suas faces. O desenvolvimento teórico dos direitos fundamentais como 

imperativos de tutela (deveres de proteção) tem sugerido que a estrutura da proporcionalidade conta com 

variações que fazem dela decorrer, ao lado da proibição de excesso, a proibição de infraproteção ou de proteção 

deficiente (Untermassverbot) a um direito inequivocamente reconhecido como fundamental” (FELDENS, 

Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no controle das normas penais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2005. p. 108). 
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proporcionalidade possui uma dupla face: de proteção positiva e de proteção de omissões estatais. Ou seja, a 

inconstitucionalidade pode ser decorrente de excesso do Estado, caso em que determinado ato é desarrazoado, 

resultando desproporcional o resultado do sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a 

inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um direito fundamental (nas suas diversas 

dimensões), como ocorre quando o Estado abre mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas 

para proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do princípio da proporcionalidade decorre da 

necessária vinculação de todos os atos estatais à materialidade da Constituição, e que tem como consequência a 

sensível diminuição da discricionariedade (liberdade de conformação) do legislador.” (STRECK, Lenio Luiz. A 

dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso (Übermassverbot) à proibição de proteção 

deficiente (Untermassverbot) ou de como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. Revista da 

Ajuris, Porto Alegre, a. XXXII, n. 97, p. 171-202, mar. 2005. p. 180). 



insuficiência.
487

 Impõe-se ao Estado, assim, ao mesmo tempo, uma intervenção mínima nos 

direitos fundamentais e uma proteção máxima a esses valores básicos.  

A proporcionalidade como proibição de insuficiência tem estrutura semelhante à da 

proporcionalidade como proibição de excesso. Deve-se considerar apenas que a medida 

estatal restritiva de um direito constitucional, na proibição de insuficiência, é uma omissão, e 

não uma atuação estatal, como ocorre em relação à proibição de excesso. A omissão pode ser 

total, quando o Estado não age de forma alguma, ou parcial, quando o Estado age, mas o faz 

de forma insuficiente ou deficiente.
488

 

Desse modo, a omissão estatal configura um meio para a realização de um fim. A 

conduta omissiva do Estado restringe o direito constitucional à proteção. No exame da 

proporcionalidade como proibição de insuficiência, a adequação ou idoneidade exige que a 

omissão seja apta à realização de um fim constitucionalmente legítimo. A necessidade ou 

exigibilidade reclama que a omissão seja indispensável, não havendo outros meios, 

igualmente idôneos à realização do fim, que restrinjam menos o direito constitucional à 

proteção afetado. A proporcionalidade em sentido estrito requer que os bens, valores ou 

interesses em jogo sejam devidamente ponderados, obtendo-se uma eficácia ótima entre a 

importância da promoção do fim e a relevância da restrição ao direito constitucional à 

proteção afetado. 

Tal perspectiva de análise, contudo, afigura-se demasiadamente vinculada à 

                                                             
487 O Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, tem feito menção ao princípio da proporcionalidade também 

como proibição de insuficiência ou proibição de proteção deficiente. Isso aconteceu, por exemplo no voto do 

Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.510/DF, em que se questionava a 

possibilidade de pesquisas com células-tronco embrionárias. Ele considerou a Lei n° 11.105/2005, que trata do 

assunto, inconstitucional por violação à proporcionalidade como proibição de insuficiência ou proibição de 

proteção deficiente: “Uma análise comparativa do art. 5° da Lei n° 11.105/2005 com a legislação de outros 

países sobre o mesmo assunto pode demonstrar que, de fato, não se trata apenas de uma impressão inicial; a lei 

brasileira é deficiente no tratamento normativo de pesquisas com células tronco e, portanto, não está em 

consonância com o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot)”. O 

voto propôs o suprimento da deficiência mediante sentença aditiva da corte, mas não teve a adesão da maioria 

dos demais ministros, os quais consideraram a norma em questão como constitucional (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.510/DF. Requerente: Procurador-Geral da 
República. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília, 29 

mai. 2008. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 214, p. 43). 
488 Sobre o assunto, Luciano Feldens aduz: “Tenha-se presente, a tanto, que no âmbito dos imperativos de tutela 

estamos a abordar a difícil problemática da omissão estatal (legislativa). Em tais circunstâncias, não haveríamos 

de exigir do Estado o mesmo grau de fundamentação (justificação) exigível quando da adoção de uma medida 

restritiva de um direito fundamental. Precisamente porque, enquanto na ação interventiva a legitimidade da ação 

estatal é questionada em face de uma medida específica (aquela que foi adotada), na hipótese de uma omissão 

reputada ilícita (porquanto alegadamente violadora de um dever de proteção) a justificação há de estabelecer-se 

em face de um arsenal de medidas de possível adoção (civis, administrativas, penais, etc), isso uma vez 

teoricamente afirmada a necessidade de adoção de uma medida qualquer” (FELDENS, Luciano. A constituição 

penal: a dupla face da proporcionalidade no controle das normas penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005. p. 101). 



proporcionalidade como proibição de excesso, apresentando um caráter negativo. A estrutura 

da proporcionalidade, sob a perspectiva da proibição de insuficiência ou proibição de proteção 

deficiente, é mais adequadamente configurada se a adequação ou idoneidade, a necessidade 

ou exigibilidade e a proporcionalidade em sentido estrito forem consideradas sob um prisma 

positivo. Assim, parece mais correto afirmar que, na proporcionalidade como proibição de 

insuficiência ou proibição de proteção deficiente: a adequação ou idoneidade impõe que o 

Estado adote medidas aptas à realização na maior medida possível do direito constitucional à 

proteção; a necessidade ou exigibilidade estabelece que o Estado deve adotar as medidas 

indispensáveis à maior realização possível do direito constitucional à proteção; e a 

proporcionalidade em sentido estrito proíbe o Estado de omitir-se, total ou parcialmente, em 

relação à realização do dever constitucional à proteção, com base na realização de fins de grau 

de importância inferior.
489

  

Os dois aspectos da proporcionalidade, tanto a proibição de excesso como a 

proibição de insuficiência, incidem de modo concomitante quando o Estado, para o 

cumprimento de um dever de tutela, tem de restringir um direito constitucional, especialmente 

um direito fundamental.
490

 Nessas situações, o exame do elemento da adequação ou 

                                                             
489 Claus-Wilhelm Canaris, responsável pela criação da expressão proibição de insuficiência ou proibição de 
proteção deficiente, posteriormente adotada pelo Tribunal Constitucional alemão, chega a afirmar que esse 

aspecto da proporcionalidade é substancialmente diverso da proibição de excesso. Ao se referir à proibição de 

insuficiência, o autor ressalta que “a forma de argumentação é, em pontos essenciais, distinta da utilizada na 

aplicação dos direitos fundamentais como proibições de intervenção, em conjugação com a proibição do 

excesso, e que, deste modo, a função de imperativo de tutela, conjugada com a proibição de insuficiência, 
constitui, na verdade, uma categoria dogmática autônoma”. Adiante, ele afirma: “Uma transposição, sem 

modificações, do estrito princípio da proporcionalidade, como foi desenvolvido no contexto da proibição de 

excesso, para a concretização da proibição de insuficiência, não é, pois, aceitável, ainda que, evidentemente, 

também aqui considerações de proporcionalidade desempenhem um papel, tal como em todas as soluções de 

ponderação” (CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet e 

Paulo Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2003. p. 60, 67). 
490 José Paulo Baltazar Junior alude às hipóteses de conflito entre direitos de defesa, protegidos pela proibição de 

excesso, e direitos a proteção, tutelados pela proibição de insuficiência, afirmando: “A colisão entre direitos de 

defesa e direitos de proteção poderá ocorrer, no entanto, no momento de sua aplicação a casos concretos, sem 

que daí decorra uma incompatibilidade entre os dois conceitos. Impõe-se, em tais casos, que representam uma 

colisão de direitos fundamentais, a ponderação na busca da concordância prática” (BALTAZAR JUNIOR, José 

Paulo. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 61). A 

abordagem do princípio da proporcionalidade em sua dupla face de proibição de excesso e de proibição de 

insuficiência como critério de verificação da validade de restrições a direitos constitucionais com base no dever 

estatal de proteção já foi levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal em algumas ocasiões. Isso ocorreu, por 
exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.800/DF, na qual se impugnavam normas da Lei n° 

9.534/1997 que concediam gratuidade, mediante isenção de emolumentos cartorários, em favor de pessoas 

pobres, para a efetivação de registros de nascimento e de óbito, bem como para a obtenção da primeira certidão 

respectiva. A legislação questionada foi considerada constitucional com base no duplo aspecto da 

proporcionalidade, como consta do voto vencedor: “Como se sabe, o princípio da proporcionalidade, bem 

estudado pela doutrina alemã, corresponde a uma moeda de duas faces: de um lado, tem-se a proibição de 

excesso (Übermassverbot), e, de outro, a proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). Não me parece 

que os dispositivos legais impugnados incidam na proibição de excesso, porquanto os notários e registradores 

exercem tantas outras atividades lucrativas que a isenção de emolumentos neles estabelecida não terá o condão 



idoneidade não apresenta qualquer particularidade. A finalidade da conduta estatal é a 

realização do direito constitucional à proteção ou o cumprimento do dever estatal de tutela. A 

medida adotada deve ser apta a contribuir para a consecução dessa finalidade. 

Quanto à necessidade ou exigibilidade, proibição de excesso e proibição de 

insuficiência confluem. De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet, existe “pelo menos um elo 

comum inquestionável entre as categorias da proibição de excesso e de insuficiência, que é o 

critério da necessidade (isto é, da exigibilidade) da restrição ou do imperativo de tutela que 

incumbe ao Poder Público”.
491

  

Dessa forma, a necessidade, como elemento parcial do princípio da 

proporcionalidade, deve ser analisada sob o prisma tanto da proibição do excesso como da 

proibição de insuficiência. A restrição a um direito constitucional com base na função 

protetora do Estado deve configurar o meio menos gravoso a esse direito (proibição de 

excesso). Todavia, os meios a serem comparados, para fins de escolha do menos prejudicial, 

devem ser igualmente adequados ou idôneos, vale dizer, eficientes, à consecução da 

finalidade que se almeja alcançar: a proteção de outros bens, interesses ou valores 

constitucionalmente tutelados (proibição de insuficiência).  

No exame da necessidade ou exigibilidade, não se pode considerar como 

indispensável simplesmente o meio menos gravoso, sem consideração da aptidão ou 

eficiência das medidas comparadas, pois isso importaria em privilegiar exageradamente a 

proibição de excesso em detrimento da proibição de insuficiência. Por outro lado, também não 

se deve entender como necessário qualquer meio mais eficiente, uma vez que tal atitude 

equivaleria a conferir demasiada primazia à proibição de insuficiência em prejuízo da 

proibição de excesso. A análise da necessidade com base na medida menos gravosa entre as 

igualmente eficientes representa um tratamento equilibrado das vedações de excesso e de 

insuficiência, compatibilizando-se com o duplo caráter do critério da proporcionalidade. 

No entanto, o exame da necessidade ou exigibilidade com base na comparação entre 

                                                                                                                                                                                              
de romper o equilíbrio econômico-financeiro das serventias extrajudiciais, de maneira a inviabilizar sua 

continuidade. De outra banda, vejo que a medida legal contestada conforma-se perfeitamente à outra faceta do 

princípio da proporcionalidade acima mencionado, a qual exige que o Estado preste proteção eficaz aos 

economicamente hipossuficientes, sobretudo no que respeita aos seus direitos de cidadania” (BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.800/DF. Requerente: Associação dos 

Notários e Registradores do Brasil. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Min. 

Ricardo Lewandowski. Brasília, 11 jun. 2007. Diário da Justiça da União, 28 set. 2007, p. 26). 
491 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre 

proibição de excesso e de insuficiência. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 47, a. 12, p. 60-

122, mar./abr. 2004. p. 105. 



a medida estatal analisada e os meios alternativos igualmente adequados, idôneos ou 

eficientes, e possivelmente menos gravosos, é algo já aceito sem maiores contestações, não 

havendo peculiaridade quanto ao tema. A consideração da proporcionalidade 

simultaneamente como proibição de excesso e proibição de insuficiência traz maiores 

repercussões na proporcionalidade em sentido estrito. Na análise desse elemento parcial da 

proporcionalidade, deve-se considerar que a falta de realização máxima do direito 

constitucional à proteção só é admissível na medida do que exija a realização do direito 

constitucional restringido, e, correlatamente, a restrição ao direito constitucional só é 

admissível na medida do exija a realização do direito constitucional à proteção.
492

 Busca-se, 

assim, um meio-termo harmônico entre uma ação excessiva e uma omissão insuficiente.
493

   

6.2.4 Âmbito de aplicação da proporcionalidade 

Na doutrina, existem várias concepções sobre o âmbito de aplicação do critério da 

proporcionalidade. Nem sempre, contudo, os autores são claros em relação à matéria.  

Muitos doutrinadores equiparam a proporcionalidade à razoabilidade. Luís Roberto 

Barroso, por exemplo, afirma que, apesar de apresentarem origem e desenvolvimento 

diversos, proporcionalidade e razoabilidade se referem aos mesmos valores: racionalidade, 

justiça, medida adequada, senso comum, rejeição de atos arbitrários ou caprichosos. A partir 

disso, sustenta que os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de servirem ao 

controle de atos estatais mediante a consideração de sua adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito, operam também “no sentido de permitir que o juiz 

gradue o peso da norma, em determinada incidência, de modo a não permitir que ela produza 

um resultado indesejado pelo sistema, fazendo assim a justiça do caso concreto”.
494

 

Como já se ressaltou na seção 6.2.1, não se afigura tecnicamente correto confundir 

proporcionalidade e razoabilidade. Ambos os critérios têm origem e desenvolvimentos 

distintos: a proporcionalidade surgiu e estruturou-se na Alemanha; a razoabilidade apareceu e 

prosperou nos Estados Unidos da América. Ademais, o critério da proporcionalidade tem 

características e funções bem definidas, preordenando-se à verificação da adequação ou 

                                                             
492 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidade y los derechos fundamentales. 3. ed. Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 789. 
493 A ideia aproxima-se da noção de excelência de caráter formulada por Aristóteles: “Havendo três disposições 

de caráter, duas são perversas, a que é por excesso e a que é por defeito, e uma é a da excelência, a qual 

corresponde à posição intermédia” (ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. António de Castro Caeiro. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 52). 
494 BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção 

do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 255 e 304. 



idoneidade, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito de medidas 

restritivas de direitos constitucionais ou fundamentais. O critério da razoabilidade não tem 

conformação precisa, configurando uma pauta axiológica tendente a realizar a justiça do caso 

concreto.495 

Diante disso, verifica-se que a proporcionalidade não pode ser invocada como 

fundamento para adoção de soluções racionais, sensatas ou justas em geral. Tal cânone tem 

um âmbito de aplicação próprio, que não se confunde com o do critério da razoabilidade. 

Diversos autores fazem uma vinculação entre o princípio da proporcionalidade e a 

ponderação. De acordo com Daniel Sarmento, a proporcionalidade, dentre outras funções, 

atua como “pauta procedimental da ponderação de interesses”.
496

 A proporcionalidade seria a 

forma racional de se proceder à ponderação. Tal entendimento conduz à consideração do 

critério da proporcionalidade como instrumento para resolução de conflitos entre normas 

constitucionais ou direitos fundamentais. Após afirmar que as colisões entre direitos 

fundamentais devem ser resolvidas por ponderação, Wilson Steinmetz salienta: “A questão é 

esta: como se operacionaliza a ponderação concreta de bens? A resposta é: mediante a 

aplicação do princípio da proporcionalidade”.
497

 

Não se pode negar que a proporcionalidade contém um elemento ponderativo, 

especificamente em seu elemento parcial da proporcionalidade em sentido estrito. No entanto, 

deve-se ressaltar que nem toda ponderação pode ser feita por meio do princípio da 

proporcionalidade. A ponderação é conceito amplo, que se refere à atribuição de pesos a 

elementos que se entrelaçam, sem necessária referência a pontos de vista materiais que 

orientem esse sopesamento.
498

 Ademais, existem conflitos de bens, interesses ou valores cuja 

                                                             
495 A propósito, Virgílio Afonso da Silva esclarece: “A regra da proporcionalidade no controle das leis restritivas 

de direitos fundamentais surgiu por desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão e não é 

uma simples pauta que, vagamente, sugere que os atos estatais devem ser razoáveis, nem uma simples análise da 

relação meio-fim. Na forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, tem ela uma estrutura 

racionalmente definida, com subelementos independentes - a análise da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito -, que são aplicados em uma ordem pré-definida, e que conferem à regra da 

proporcionalidade a individualidade que a diferencia, claramente, da mera exigência da razoabilidade” (SILVA, 

Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, a. 91, v. 798, p. 23-50, abr. 

2002. p. 30). 
496 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2002. p. 78. 
497 STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001. p. 143. 
498 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios; da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. rev. ampl. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 131. 



solução não comporta recurso à proporcionalidade. Trata-se, especificamente, das colisões 

horizontais, entre bens, interesses ou valores de particulares, nas quais não se pode identificar 

uma relação entre meio e fim. Como exemplo, é possível citar o conflito entre a liberdade de 

manifestação do pensamento e o direito à honra. Tal colisão se resolve mediante simples 

ponderação ou sopesamento de bens, interesses ou valores em confronto, não havendo como 

aplicar a proporcionalidade.
499

 

Alguns consideram que a proporcionalidade somente se preordena a controlar 

normas infraconstitucionais, especialmente leis, restritivas de direitos fundamentais. Tal 

cânone seria aplicável apenas em relação a atos estatais normativos ou, particularmente, 

legislativos. Nas situações em que não exista norma infraconstitucional, não haveria como 

recorrer à proporcionalidade, devendo-se utilizar uma simples ponderação ou um mero 

sopesamento, caso se configure a necessidade de restrição a direitos fundamentais. Esse é o 

entendimento de Virgílio Afonso da Silva.500  

Quanto a tal concepção, cumpre inicialmente esclarecer que, mesmo que se entenda 

                                                             
499 A vinculação da ponderação à proporcionalidade é uma característica do sistema jurídico europeu-continental, 

por inspiração alemã. No entanto, a ponderação pode ser realizada sem relação à proporcionalidade, como 

acontece no sistema jurídico norte-americano, conforme explicação de Jorge Reis Novais: “Assim, enquanto que 

na Europa, particularmente sob a influência da experiência alemã, a síntese do processo de racionalização e 

dessubjetivação do recurso à ponderação de bens gira em torno da sua integração e aplicação concreta nos 
quadros do princípio da proporcionalidade em sentido lato, nos Estados Unidos da América, sem se desconhecer, 

como se verá, este instituto, a síntese opera-se, sobretudo, na standardização dos procedimentos de controlo e na 

cristalização tendencial dos seus resultados em regras de aplicação geral e abstracta” (NOVAIS, Jorge Reis. As 

restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela constituição. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 

2010. p. 643). 
500 A propósito, o autor citado afirma: “Há casos - e esses são a maioria - em que a restrição a um direito 

fundamental é veiculada por meio de regra presente em um texto normativo infraconstitucional. Esse tipo de 

restrição (...) ocorre sempre que o legislador, em determinada situação, se vê obrigado a fazer um sopesamento 

entre dois ou mais princípios, cujo resultado, então, é expresso pela regra infraconstitucional. Essa é uma tarefa 

central da legislação ordinária. Esse resultado do sopesamento do legislador (...) pode, em um sistema em que há 

jurisdição constitucional, como é o caso do Brasil, ser questionado judicialmente. Nesse processo de controle de 

constitucionalidade da lei, se houver uma restrição a direito fundamental, deve-se recorrer à regra da 

proporcionalidade, nos moldes analisados anteriormente: ou seja, deve-se indagar se a regra infraconstitucional 

que restringe um direito fundamental é adequada para fomentar seus objetivos (fomentar a realização de um 

outro direito fundamental, por exemplo), se não há medida alternativa tão eficiente quanto, mas menos restritiva, 

e, por fim, se há um equilíbrio entre a restrição de um direito e a realização do outro. Como visto anteriormente, 

no entanto, há casos em que não há qualquer regra infraconstitucional que discipline a colisão entre dois 

princípios. Ou seja, pode ser que dada situação de colisão ainda não tenha sido objeto de ponderação por parte do 

legislador. Nesses casos, isto é, nos casos em que deve haver uma aplicação direta dos princípios constitucionais 

ao caso concreto - e esses casos são muito mais raros -, deve - aí, sim - haver apenas um sopesamento entre os 

potenciais princípios aplicáveis na resolução do caso concreto. A razão é muito simples: se a aplicação da regra 

da proporcionalidade implica três questões - (a) A medida é adequada para fomentar o objetivo fixado? (b) A 

medida é necessária? E (c) a medida é proporcional em sentido estrito? -, é mais que óbvio que deve haver uma 

medida concreta que será testada” (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais; conteúdo essencial, 

restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 178-179). 



que a proporcionalidade só pode ser aplicada quando exista uma norma infraconstitucional ou, 

especificamente, uma lei, tem-se ressaltado que existe um duplo controle da 

proporcionalidade. O primeiro controle se realiza abstratamente sobre a própria norma legal. 

O segundo controle se efetiva em concreto, relativamente à aplicação da lei pela 

administração ou pela jurisdição. Desse modo, o critério da proporcionalidade também se 

aplica a atos administrativos e jurisdicionais.501  

Ademais, não se vislumbra razão para excluir os atos administrativos e jurisdicionais 

do âmbito de aplicação da proporcionalidade, mesmo que não exista uma norma legal em que 

se fundamentem. Atos administrativos e jurisdicionais são medidas estatais que, para atingir 

suas finalidades, podem vir a restringir direitos constitucionais ou fundamentais, mesmo na 

ausência de lei. Isso pode ocorrer quando o administrador ou o julgador tenham de aplicar 

diretamente a constituição. 

O fenômeno da constitucionalização do direito trouxe mitigações ao princípio da 

legalidade no âmbito administrativo. De acordo com o princípio da legalidade administrativa, 

o administrador somente poderia agir quando autorizado por lei. No entanto, tal cânone tem 

sido repensado em face do reconhecimento da força normativa da constituição. A propósito, 

Daniel Sarmento aduz: “Afinal, se as normas constitucionais são, em regra, diretamente 

aplicáveis, independentemente de mediação legislativa, não faz muito sentido exigir que a 

Administração abstenha-se de agir para dar cumprimento à Constituição, em razão da inércia 

do legislador”.
502

 Os atos administrativos praticados diretamente com base na constituição, 

que venham a restringir direitos constitucionais ou fundamentais, submetem-se a controle 

                                                             
501 Acerca do tema, Gilmar Ferreira Mendes afirma: “A Corte constitucional alemã entende que as decisões 

tomadas pela Administração e pela Justiça com base na lei eventualmente aprovada pelo Parlamento submetem-

se, igualmente, ao controle de proporcionalidade. Significa dizer que qualquer medida concreta que afete os 

direitos fundamentais há de se mostrar compatível com o princípio da proporcionalidade” (MENDES, Gilmar. 

Os direitos individuais e suas limitações: breves reflexões. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio 

Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: 

Brasília Jurídica, 2000. p. 272. p. 197-313). 
502 SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade constitucional: os dois lados da moeda. In: SOUZA NETO, Cláudio 

Pereira; SARMENTO, Daniel (Org.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações 

específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.  Como exemplo de situação na qual a Administração aplicou 

diretamente a constituição, independentemente de norma legal, o autor se refere à edição, por parte do Conselho 

Nacional de Justiça, de resolução que proibiu o nepotismo no âmbito Poder Judiciário. O Supremo Tribunal 

Federal considerou que não seria necessária a prévia existência de lei, por se estar diante de aplicação direta do 

princípio constitucional da moralidade administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição de 1988 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Recurso Extraordinário n° 579.951/RN. Recorrente: Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte. Recorridos: Município de Água Nova e outros. Relator: Min. 

Ricardo Lewandowski, Brasília, 20 ago. 2008. Diário da Justiça Eletrônico, 23 out. 2008).  



com base na proporcionalidade. 

Do mesmo modo, e por mais forte razão, o Poder Judiciário, em face da 

constitucionalização do direito, pode, e até mesmo deve, aplicar diretamente a constituição, na 

existência mesmo ou na falta de norma legal. Nessa atuação, caso venha a restringir direitos 

constitucionais ou fundamentais, o ato jurisdicional respectivo sujeita-se à observância do 

critério da proporcionalidade. Como exemplo de atos judiciais controlados diretamente com 

base no critério da proporcionalidade, podem-se citar as providências que, em ações de 

investigação de paternidade, determinam que o réu se sujeite a coleta de sangue para exame 

no decorrer da instrução dos feitos. A matéria foi submetida duas vezes ao Supremo Tribunal 

Federal, que em ambas considerou violada a proporcionalidade porque haveria alternativas 

probatórias menos onerosas para comprovação do fato que se pretendia demonstrar.
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Além disso, a proporcionalidade não se aplica apenas a casos envolvendo direitos 

fundamentais. O critério pode ser utilizado sempre que houver uma medida estatal restritiva 

de direitos constitucionais em geral, voltada à consecução de determinada finalidade. Não se 

pode deixar de reconhecer, contudo, que a proporcionalidade teve origem e apresenta 

aplicação em maior número e importância no âmbito dos direitos fundamentais.
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503 A primeira decisão afirma: “Discrepa, a mais não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas - 

preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da 

inexecução específica e direta de obrigação de fazer - provimento judicial que, em ação civil de investigação de 

paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório, ‘debaixo de vara’, para 

coleta do material indispensável à feitura do exame DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, 

consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova 

dos fatos” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Habeas Corpus n° 71.373/RS. Paciente: José Antonio 

Gomes Pinheiro Machado. Impetrante: José Antonio Gomes Pinheiro Machado. Impetrado: Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, 10 nov. 1994. Diário da Justiça da 

União, 22 nov. 1996, p. 45686). Na segunda decisão, a abordagem da matéria sob o prisma da proporcionalidade 

é mais clara: “DNA: submissão compulsória ao fornecimento de sangue para a pesquisa do DNA: estado da 

questão no direito comparado: precedente do STF que libera do constrangimento o réu em ação de investigação 

de paternidade (HC 71.373) e o dissenso dos votos vencidos: deferimento, não obstante, do HC na espécie, em 

que se cuida de situação atípica na qual se pretende - de resto, apenas para obter prova de reforço - submeter ao 

exame o pai presumido, em processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de ver-se declarado o pai 

biológico da criança nascida na constância do casamento do paciente: hipótese na qual, à luz do princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, se impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas circunstâncias, a 

sua participação na perícia substantivaria” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas 

Corpus n° 76060/SC. Paciente: Arante José Monteiro Filho. Impetrante: Elisa Pimenta. Coator: Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 31 mar. 1998. Diário da Justiça 

da União, 15 mai.1998, p. 44). 
504 Alguns autores, como Jane Reis Gonçalves Pereira, entendem que os instrumentos de controle das restrições a 

direitos fundamentais, como a proporcionalidade, dependem dos direitos fundamentais, não tendo existência 

autônoma como critérios gerais de controle dos atos estatais: “Com efeito, as regras que limitam a atividade 

restritiva dos direitos fundamentais - como, v. g., os princípios da proporcionalidade e do respeito ao conteúdo 

essencial - carecem de sentido normativo autônomo, devendo ser entendidas como pautas complementares e 



Por outro lado, a proporcionalidade não serve para verificar a validade de qualquer 

ato estatal, sempre que houver uma relação entre meio e fim racionalmente identificável. O 

critério da proporcionalidade não se aplica a todo ato estatal que constitua um meio para a 

consecução de um fim. Pela própria estrutura normativa da proporcionalidade, tal cânone 

somente é aplicável quando a medida estatal afetar um direito constitucional, em regra um 

direito fundamental. Sem que isso ocorra, não será possível analisar a observância das 

exigências parciais da necessidade (que se refere exatamente à imposição de meio menos 

gravoso a direitos constitucionais, geralmente direitos fundamentais) e da proporcionalidade 

em sentido estrito (que se relaciona à conciliação de bens, interesses ou valores 

constitucionalmente tutelados). Um ato administrativo normativo ou mesmo uma norma legal 

que visem à estruturação interna de um órgão estatal, por exemplo, sem restringir, limitar ou 

mesmo referir-se a qualquer direito constitucional ou fundamental, não se sujeita a controle 

por meio da proporcionalidade. 

Após tais considerações, afigura-se viável identificar o âmbito de aplicação do 

critério da proporcionalidade. Podem-se apontar dois pressupostos para a incidência da 

proporcionalidade, um de ordem formal e outro de ordem material. Quanto à condição de 

natureza formal, em razão da própria estrutura da proporcionalidade, para que tal critério se 

aplique, faz-se necessário que exista uma conduta estatal - legislativa, administrativa ou 

jurisdicional - que configure um meio para a consecução de um fim. Com relação à condição 

material, em face de a proporcionalidade configurar um instrumento de controle de restrições 

a direitos constitucionais, em geral direitos fundamentais, mostra-se indispensável que a 

conduta estatal em questão restrinja um direito constitucional, normalmente um direito 

                                                                                                                                                                                              
acessórias, destinadas a assegurar a supremacia dos direitos fundamentais. Em outras palavras, trata-se de 

instrumentos normativo-metódicos de aplicação dos direitos fundamentais, cuja finalidade é garantir o seu 

caráter vinculante” (PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais; uma 

contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. p. 299). Outros doutrinadores, como Denilson Feitoza Pacheco, contudo, compreendem 

que a proporcionalidade aplica-se a quaisquer direitos constitucionais, e não somente a direitos fundamentais. A 
propósito, ele ressalta que “não somente os direitos fundamentais são passíveis de aplicação do princípio da 

proporcionalidade (sede em que ‘nasceu’ este princípio), mas quaisquer direitos e bens jurídicos constitucionais 

(fundamentais ou não-fundamentais)” (PACHECO, Denilson Feitoza. O princípio da proporcionalidade no 

direito processual penal brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 140). Não se verifica razão para 

circunscrição da proporcionalidade aos direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal já aplicou o critério 

em questão, por exemplo, inclusive mediante análise de seus elementos parciais de adequação ou idoneidade, 

necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito, para analisar o cabimento de intervenção 

federal em Estado com o objetivo de assegurar o pagamento de precatório, concluindo no sentido da 

inviabilidade da adoção da medida exatamente por inobservância das exigências parciais de tal cânone. Na 

ocasião, a corte ressaltou: “A intervenção, como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade” 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Intervenção Federal n° 2.915/SP. Requerentes: Nair de Andrade e 

outros. Requerido: Estado de São Paulo. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, 03 fev. 2003. Diário da Justiça 

da União, de 28 nov. 2003, p. 11).   



fundamental.
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O critério da proporcionalidade é aplicável, portanto, no controle de condutas 

estatais, legislativas, administrativas ou jurisdicionais que, para a consecução de determinado 

fim, restrinjam direitos constitucionais, em regra direitos fundamentais. A proporcionalidade é 

uma norma que tem: como hipótese de incidência, uma conduta estatal, direcionada a certa 

finalidade, restritiva de direitos constitucionais, geralmente direitos fundamentais; e, como 

consequência jurídica, a obrigatoriedade de observância concomitante das exigências de 

adequação ou idoneidade, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido 

estrito.  

                                                             
505 Resta saber se o princípio da proporcionalidade aplica-se a medidas restritivas de direitos constitucionais, 

especialmente de direitos fundamentais, adotadas por particulares. Wilson Steinmetz admite a ampla incidência 

da proporcionalidade nas relações entre particulares, com base na eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

(STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de direitos 

fundamentais. In: SILVA, Virgilio Afonso (Org.). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros. 2007. p. 

11-53). É certo que os direitos fundamentais aplicam-se entre particulares, apresentando a chamada eficácia 

horizontal, cujo reconhecimento originário remonta ao famoso caso Lüth, julgado pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão em 1958 (MARTINS, Leonardo. (Introdução e organização, coletânea original de Jürgen 

Schwabee). Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. Montevideo: 

Konrad-Adenauer, 2005. p. 387-388). No entanto, a incidência irrestrita da proporcionalidade entre particulares, 

mormente em face do elemento parcial da necessidade ou exigibilidade, aniquilaria a autonomia privada 

(SILVA, Virgílio Afonso da. Constitucionalização do direito; os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 163). Desse modo, poder-se-ia admitir uma incidência não geral, 

mas sim eventual, da proporcionalidade entre privados. Ingo Wolfgang Sarlet parece orientar-se nesse sentido: 

“O princípio da proporcionalidade, que constitui um dos pilares do Estado democrático de direito brasileiro, 

desponta como instrumento metódico de controle dos atos - tanto comissivos quanto omissivos - dos poderes 

públicos, sem prejuízo de sua eventual aplicação a atos de sujeitos privados” (SARLET, Ingo Wolfgang. A 

eficácia dos direitos fundamentais; uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 396). Assim, em relações paritárias entre particulares, seria 

difícil sustentar a incidência da proporcionalidade, em face da autonomia privada. Contudo, quando se está 

diante de relações desiguais entre particulares, mormente no âmbito de coletividades que podem estatuir normas 

sem o concurso específico da vontade das pessoas eventualmente atingidas, pode-se cogitar na aplicação da 

proporcionalidade. Um condomínio, por exemplo, que, para forçar a quitação de dívidas de condôminos 

inadimplentes, estabelecesse proibição de uso de bens e áreas comuns enquanto perdurasse a situação de 

inadimplência, estaria violando o critério da proporcionalidade, especificamente o elemento parcial da 

necessidade ou exigibilidade, em razão da existência de medida menos gravosa para a consecução da finalidade 

em questão: a propositura de ação de cobrança. Tal entendimento foi adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, em 2009, no julgamento da Apelação n° 472.015-8, em que se considerou que assembleia 

condominial que autorizava o corte no fornecimento de serviços e a retomada de área comum em desfavor de 

condômino inadimplente violava “o princípio da proporcionalidade”, principalmente em razão de já ter sido 

ajuizada ação de cobrança (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nona Câmara Cível. Apelação n° 472.015-

8. Apelantes: Centro Empresarial Adam Smith – Edifício Francisco Vitor Machado e Azevedo e Apolo 

Advogados Associados. Apelados: os mesmos. Relator: Des. José Augusto Gomes Aniceto. Curitiba, 17 ago. 

2009. Disponível em: <http://www.tjpr.jus.br>. Acesso em: 20 jan. 2012). A questão, todavia, permanece em 

aberto, merecendo um estudo específico que desborda dos limites do presente trabalho. 



O conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato, no sistema 

jurídico brasileiro, é resolvido mediante uma conduta estatal que se preordena à realização de 

um fim e que restringe um direito constitucional. Trata-se, portanto, de situação que reclama a 

utilização da proporcionalidade. 

 6.3 A RESOLUÇÃO DO CONFLITO ENTRE O DEVER ESTATAL DE INVESTIGAR E 

A VEDAÇÃO AO ANONIMATO 

Uma correta e racional resolução do conflito entre o dever estatal de investigar e a 

vedação ao anonimato no sistema jurídico brasileiro passa necessariamente pela 

caracterização desse antagonismo, pela verificação de seu tratamento legislativo, bem como 

pela aplicação da proporcionalidade para solucioná-lo. Algumas particularidades do tema, 

referentes à instauração e ao desenvolvimento de investigações criminais com base em 

comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas, também devem ser 

consideradas. 

6.3.1 A caracterização do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao 

anonimato 

No sistema jurídico brasileiro, o dever estatal de investigar tem fundamentos 

constitucionais.  O fundamento constitucional substancial ou finalístico da atividade estatal 

investigatória consiste no dever de proteção eficaz aos direitos fundamentais, derivado da 

dimensão objetiva desses valores básicos da sociedade. A obrigação estatal de tutela a direitos 

fundamentais pode ser baseada no artigo 5°, inciso XLI, do texto constitucional, que 

estabelece: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais”. É possível também apontar, como base constitucional para o dever de 

proteção do Estado, o artigo 6° da Constituição de 1988, que considera a segurança como 

direito fundamental social. Especificamente em relação à investigação criminal, a obrigação 

estatal de tutela relaciona-se ao dever de segurança pública, previsto no artigo 144 do texto 

constitucional. 

O dever estatal de investigar também tem um fundamento constitucional formal ou 

instrumental. Trata-se dos princípios administrativos da legalidade, da moralidade e da 

eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição de 1988. Tais preceitos regem 

toda a atuação da administração pública, inclusive a atividade estatal investigatória no âmbito 

criminal, que se desenvolve exatamente por meio de procedimentos administrativos. O 



princípio da legalidade administrativa impõe que o Estado respeite, proteja e promova os 

direitos fundamentais. O princípio da moralidade, particularmente quanto à tutela da boa-fé 

objetiva, exige o respeito às legítimas expectativas dos cidadãos no que tange ao cumprimento 

das finalidades estatais, relacionadas especialmente ao respeito, à proteção e à promoção de 

direitos fundamentais. O princípio da eficiência administrativa reclama que a atuação do 

Estado quanto ao respeito, à proteção e à promoção de direitos fundamentais seja eficaz. A 

concretização desses princípios há de ocorrer por meio de uma investigação criminal célere e 

efetiva, instrumento indispensável para a prevenção e a repressão de lesões a direitos 

fundamentais. 

Por outro lado, a vedação ao anonimato, prevista no artigo 5°, inciso IV, da 

Constituição de 1988, impõe a identificação do autor de manifestações do pensamento e, 

consequentemente, origina um direito fundamental à individualização do responsável pela 

divulgação de ideias. Esse dever e seu correlato direito também podem ser extraídos da 

liberdade de informação ou comunicação, especificamente no que tange ao seu conteúdo 

parcial referente aos direitos de informar-se e de ser informado, com fundamento no artigo 5°, 

incisos XIV e XXXIII, do texto constitucional. Tais situações jurídicas podem basear-se, 

igualmente, no direito de acesso à justiça para a reparação de danos materiais ou morais, 

consagrado no artigo 5°, incisos V, X e XXXV, da Constituição de 1988, uma vez que, para a 

propositura de demanda indenizatória ou compensatória, faz-se indispensável a prévia 

identificação do responsável.  

Desse modo, diante de uma comunicação de ilícito penal formulada por pessoa não 

identificada, dirigida a uma autoridade investigante, configura-se um conflito entre o dever 

estatal de investigar e a vedação ao anonimato, ambos dotados da mesma dignidade normativa 

constitucional. O dever estatal de investigar obriga a autoridade investigante a apurar os fatos 

narrados em comunicações de ilícitos penais que lhe sejam dirigidas. A vedação ao anonimato 

proíbe que se confira valor a manifestações do pensamento sem a correta identificação de seu 

autor ou responsável. 

O dever estatal de investigar fundamenta-se nos artigos 5°, inciso XLI, 6°, 144 e 37, 

caput, da Constituição de 1988. Ademais, quando se está em face da possibilidade de 

instauração de investigação criminal com base em comunicação de ilícito formulada por 

pessoa não identificada, também podem estar em jogo tanto o sigilo da fonte necessário ao 

exercício de profissão relativa à atividade estatal investigatória, previsto no artigo 5°, inciso 

XIV, como os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à honra do responsável pela 



delação, consagrados no artigo 5°, caput e incisos II, X e XXII, do texto constitucional. Não 

se pode deixar de considerar, também, que, de acordo com cada caso, na base do dever estatal 

de investigar haverá o envolvimento de um direito fundamental específico, exatamente o 

direito fundamental violado pelo cometimento da infração penal a ser apurada.  

A vedação ao anonimato fundamenta-se nos artigos 5°, incisos IV, V, X, XIV, 

XXXIII e XXXV, da Constituição de 1988. Além disso, quando se está diante da 

possibilidade de instauração de investigação criminal a partir de comunicação de ilícito 

formulada por pessoa não identificada, pode-se basear a exigência de identificação do autor 

da delação nos direitos ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no artigo 5°, inciso LV, 

do texto constitucional, os quais asseguram àquele a quem se atribui o cometimento de um 

crime ou de uma contravenção penal a faculdade de defender-se conhecendo todas as 

particularidades da atuação estatal que culminou na imputação do ilícito, inclusive no que diz 

respeito às pessoas que comunicaram os fatos correspondentes ao poder público, a fim de que 

possa apresentar argumentos que lhes abalem a credibilidade. 

O conflito entre os bens, interesses e valores constitucionalmente tutelados em 

questão apresenta certa complexidade. Do lado do dever estatal de investigar, há bens, 

interesses e valores de caráter preponderantemente público, coletivo ou comunitário, mas 

também existem direitos fundamentais de cunho prevalentemente individual. Do lado da 

vedação ao anonimato, há direitos fundamentais de feição predominantemente individual, mas 

a própria proteção a esses bens, interesses e valores constitucionalmente tutelados tem um 

aspecto destacadamente público, coletivo ou comunitário. Desse modo, mostra-se 

problemática a qualificação do conflito em análise como uma colisão de direitos fundamentais 

em sentido estrito ou em sentido amplo. De qualquer forma, não existe maior relevância 

prática no enquadramento do antagonismo em uma dessas duas categorias. Importa apenas ter 

consciência de que se está diante de um conflito entre bens, interesses e valores 

constitucionalmente protegidos. 

Afigura-se mais tranquila a caracterização do conflito em questão como uma colisão 

vertical de direitos fundamentais. Realmente, o dever de investigar recai sobre o Estado, ao 

passo que a vedação ao anonimato protege eminentemente o indivíduo, especificamente, no 

conflito em questão, o investigado. Tem-se, assim, um atrito verticalizado entre uma situação 

jurídica estatal e uma situação jurídica individual. Tal constatação, contudo, não pode levar a 

uma conclusão no sentido da preponderância abstrata e absoluta de determinados bens, 

interesses e valores sobre outros. Ambas as situações jurídicas são constitucionalmente 



tuteladas. O conflito entre os bens, interesses e valores em referência deve ser resolvido 

mediante ponderação, de acordo com as circunstâncias e particularidades de cada caso 

concreto. Em determinadas hipóteses, o dever estatal de investigar há de prevalecer; em 

outras, a vedação ao anonimato deve preponderar, formulando-se distintas relações de 

precedência condicionada.
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No entanto, o conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato 

não é superado mediante simples ponderação entre os bens, interesses e valores 

constitucionalmente tutelados em jogo. Qualquer que seja a solução para a colisão, haverá 

uma medida estatal restritiva de um direito constitucional, voltada para a consecução de 

determinada finalidade. Se o dever estatal de investigar prevalecer em determinada situação, 

existirá uma conduta adotada pelo Estado (meio), consistente na instauração de uma 

investigação com base em comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada, 

restritiva de um direito constitucional, o direito fundamental à identificação do autor de 

manifestações do pensamento, derivado da vedação ao anonimato, medida essa preordenada à 

proteção a direitos fundamentais através da adoção das providências preventivas e repressivas 

pertinentes (fim constitucionalmente legítimo). Se a vedação ao anonimato preponderar em 

determinada situação, existirá uma conduta adotada pelo Estado (meio), consistente na 

omissão da instauração de uma investigação com base em comunicação de ilícito formulada 

por pessoa não identificada, restritiva de um direito constitucional, o direito a tutela a direitos 

fundamentais, derivado do dever de proteção eficiente a esses valores básicos, medida essa 

preordenada ao respeito à proibição às manifestações anônimas do pensamento (fim 

constitucionalmente legítimo). A existência de uma medida estatal, comissiva ou omissiva, 
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 A ponderação entre bens, valores e interesses constitucionalmente tutelados em conflito, em cada caso 

concreto, leva à chamada ductibilidade (maleabilidade) das normas constitucionais, como proclama Gustavo 

Zagrebelsky: “A coexistência de valores e princípios, sobre a qual hoje deve basear-se necessariamente uma 

Constituição para não renunciar às suas tarefas de unidade e integração e ao mesmo tempo não fazer-se 

incompatível com sua base material pluralista, exige que cada um de tais valores e princípios se assuma com 

caráter não absoluto, compatível com aqueles outros com os quais deve conviver”. No original: “La coexistencia 

de valores y princípios, sobre la que hoy debe basarse necessariamente uma Constitución para no renunciar a sus 

cometidos de unidad e integración y al mismo tiempo no hacerse incompatible com su base material pluralista, 

exige que cada uno de tales valores y princípios se assuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos 

otros con los que debe convivir” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos y justicia. Trad. 
Marina Gascón. 9. ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 14). Embora as teses do texto se baseiem nas concepções teórico-

conceituais próprias do constitucionalismo contemporâneo, não se pode deixar de reconhecer que autores 

tradicionais já defendiam a ideia de ponderação, surgida inicialmente no âmbito da Jurisprudência dos Interesses 

no início do século XX (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. João Baptista Machado. 10. 

ed. Lisboa: Calouste Gulobenkian, 2008. p. 369). A esse respeito, Herbert Hart afirmava: “A textura aberta do 

direito significa que há, na verdade, áreas de conduta em que muitas coisas devem ser deixadas para serem 

desenvolvidas pelos tribunais ou pelos funcionários, os quais determinam o equilíbrio, à luz das circunstâncias, 

entre interesses conflituantes que variam em peso, de caso para caso” (HART, Herbert L. A. O conceito de 

direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2007. p. 148).   



restritiva de um direito constitucional, voltada ao atingimento de uma finalidade, enseja e 

impõe a aplicação da proporcionalidade. A colisão entre bens, valores e interesses em 

questão, inclusive, exige a incidência da proporcionalidade em sua dupla face de proibição de 

excesso e de proibição de insuficiência, uma vez que se está diante de conflito entre um 

direito fundamental e um direito constitucional a proteção. A conduta estatal de instauração 

de uma investigação com base em comunicação de ilícito formulada por pessoa não 

identificada, por representar uma ação que restringe um direito fundamental, deve ser 

controlada pela proporcionalidade como proibição de excesso, a fim de que não se tenha uma 

intervenção exagerada no direito à identificação do autor de manifestações do pensamento. A 

conduta estatal de não instaurar uma investigação com base em comunicação de ilícito 

formulada por pessoa não identificada, por representar uma omissão que restringe um direito 

constitucional a proteção, deve ser controlada pela proporcionalidade como proibição de 

insuficiência, a fim de que não se tenha um cumprimento deficiente do dever de tutela a 

direitos fundamentais. A resolução do conflito, portanto, requer que se encontre um ponto de 

equilíbrio entre uma ação exagerada e uma omissão deficiente, entre a exigência de 

intervenção mínima e a imposição de proteção máxima.
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507 A obrigatoriedade de harmonia entre proibição de excesso e proibição de insuficiência é uma constante no 
âmbito da investigação estatal. Como exemplo de consideração da inadmissibilidade de medida investigatória 

com base na proibição de excesso, pode-se citar a declaração da inconstitucionalidade da Polizeiliche präventive 

Rasterfahndung (pesquisa ou busca policial sistemática de caráter preventivo) pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão, em 2006. Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América, 

foram editadas leis estaduais na Alemanha com o objetivo de neutralizar potenciais terroristas infiltrados na 

sociedade alemã. Alguns desses diplomas legislativos instituíram a chamada Rasterfahndung, que consiste em 

um método de investigação por meio do qual a polícia reúne dados sobre cidadãos, transmitidos por entidades 

públicas e privadas, os quais são cruzados com outros dados anteriormente adquiridos, com o objetivo de 

identificar pessoas que possuam determinadas características previamente definidas como correspondentes ao 
perfil de indivíduos suspeitos, sujeitos a serem acompanhados e investigados. A corte constitucional, provocada 

pelo recurso de um estudante universitário marroquino, entendeu que esse tipo de medida investigatória, tomada 

diante da ausência de um perigo suficientemente concreto aos bens jurídicos ameaçados, representava excessiva 

ingerência no direito fundamental à privacidade, ressaltando que a liberdade de autodeterminação informativa 

constitui uma elementar condição de uma sociedade democrática. Teve-se por violado o princípio da 

proporcionalidade como proibição de excesso (GAIO, Daniel. Vigilância de dados e controle preventivo: a 

decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão sobre a Rasterfahndung. In: VIEIRA, José Ribas (Org.). 

Constituição e Estado de segurança nas decisões do Tribunal Constitucional Federal alemão. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 69-71). Por outro lado, como exemplo da admissibilidade e da efetivação de ato investigatório com base 

na proibição de insuficiência, a despeito da considerável restrição a direito fundamental individual, pode-se 

apontar a autorização deferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Inquérito n° 2.424/DF, para que a Polícia 
Federal entrasse em escritório de advocacia, à noite, para instalação de equipamentos de captação ambiental de 

sons e imagens, a fim de investigar esquema de corrupção, especificamente de venda de decisões judiciais, que 

envolvia advogados e ministro do Superior Tribunal de Justiça. No caso, afastou-se a garantia da inviolabilidade 

domiciliar noturna, que não tem exceções expressas no texto constitucional, nos termos do artigo 5°, inciso XII, 

da Constituição de 1988, em nome da efetividade da investigação criminal. Embora não se tenha feito menção 

explícita ao critério da proporcionalidade, recorrendo-se a uma concepção restrita do âmbito de proteção ou a 

uma teoria interna dos limites ou das restrições a direitos fundamentais, na prática se teve, em essência, a 

aplicação da noção de proibição de insuficiência, a fim de garantir a eficácia da investigação criminal e de evitar 

uma proteção deficiente aos bens, interesses e valores jurídicos lesados. Quanto ao ponto, a ementa do acórdão 



Nesse contexto, mostra-se relevante verificar como o conflito entre o dever estatal de 

investigar e a vedação ao anonimato é resolvido no âmbito legislativo, mediante a ponderação 

em abstrato dos bens, valores e interesses constitucionalmente tutelados em jogo. As leis 

deveriam aplicar abstratamente o critério da proporcionalidade, traçando parâmetros à 

administração e à jurisdição para o exame dos casos concretos.  

6.3.2 O tratamento legislativo do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação 

ao anonimato 

Como já ressaltado na seção 5.1, no âmbito do direito processual penal, a legislação 

não estabelece, de modo expresso, que as comunicações de ilícitos a autoridades investigantes 

devem conter a identificação do comunicante. O Código de Processo Penal, ao tratar do 

inquérito policial, nada dispõe claramente acerca do assunto. O requerimento de abertura de 

inquérito policial, que pode ser feito pela vítima ou por seu representante legal ou sucessor, 

não tem entre seus requisitos a precisa identificação do requerente, conforme o artigo 5°, § 1°, 

do Código de Processo Penal. Quanto à delação de infrações penais à autoridade policial por 

qualquer pessoa do povo, não há exigência explícita de individualização do delator, consoante 

o artigo 5°, § 3°, do Código de Processo Penal. Apenas as requisições de instauração de 

inquérito policial feitas pelo Ministério Público e pelo Ministro da Justiça, bem como as 

representações do ofendido ou de seu representante legal ou sucessor, nos crimes de ação 

penal pública condicionada, e os requerimentos formulados pela vítima ou por seu 

representante legal ou sucessor, nos crimes de ação penal privada, devido à própria natureza 

de tais atos de comunicação, devem conter a identificação do respectivo comunicante, embora 

o Código de Processo Penal não preveja norma explícita a esse respeito. O Código de 

Processo Penal militar também não apresenta regra clara sobre a admissibilidade ou 

inadmissibilidade de instauração de investigação criminal a partir de comunicações de ilícito 

elaboradas por pessoas não identificadas. 

                                                                                                                                                                                              
do Supremo Tribunal Federal apresentou a seguinte redação: “PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração 

de local. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no 

período noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão de 

domicílio. Não caracterização. Suspeita grave da prática de crime por advogado, no escritório, sob pretexto de 

exercício da profissão. Situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional. Inteligência do art. 5º, X e 

XI, da CF, art. 150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. Não 

opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, 

sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão” 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Inquérito n° 2.424/DF. Autor: Ministério Público Federal. 

Denunciados: P. G. O. M. e outros. Relator: Min. Cezar Peluso. Brasília, 26 nov. 2008. Diário da Justiça da 

União, 25 mar. 2010). 



A Resolução n° 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina 

o procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público, não contém 

disposição alguma acerca da obrigatoriedade de identificação dos responsáveis por 

comunicações de ilícitos penais às autoridades investigantes. O artigo 3°, caput, da norma em 

questão apenas estabelece o seguinte: “O procedimento investigatório criminal poderá ser 

instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições 

institucionais, ao tomar conhecimento de infração penal, por qualquer meio, ainda que 

informal, ou mediante provocação”. Já a Resolução n° 77/2004 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, que regulamenta o procedimento investigatório criminal no 

âmbito do Ministério Público Federal, estatui que as comunicações de ilícitos penais a 

autoridades investigantes devem, em regra, apresentar a identificação do comunicante. O 

artigo 3° da norma em referência dispõe: “A notícia-crime, sempre que possível, deverá 

conter a qualificação completa do noticiante e informações detalhadas sobre os fatos a serem 

investigados”. Ambos os preceitos, contudo, não excluem a possibilidade de fornecimento de 

informações sobre crimes ou contravenções por pessoas não identificadas. 

O Código Penal, em seu artigo 339, caput, considera como crime de denunciação 

caluniosa “dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração 

de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra 

alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”, cominando pena de dois a oito anos de 

reclusão, além de multa, para a conduta em questão. O § 1° do mesmo dispositivo prevê 

forma qualificada para o delito, estabelecendo que “a pena é aumentada de sexta parte, se o 

agente se serve de anonimato ou de nome suposto”. Tem-se entendido que, se há uma forma 

qualificada de denunciação caluniosa em razão da prática do crime mediante comunicação 

anônima ou elaborada sob o manto de pseudônimo ou heterônimo (nomes supostos), o 

sistema jurídico brasileiro admite a instauração de investigação criminal com base em 

comunicações de ilícito formuladas por pessoas não corretamente identificadas.
508

 

                                                             
508 O crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, juntamente com o crime de 

comunicação falsa de crime ou contravenção, descrito no artigo 340 do mesmo diploma normativo, tem sido 
usado como base para o argumento de inadmissibilidade da instauração de investigações a partir de informes de 

autoria desconhecida ou reservada. José Frederico Marques afirma: “No direito pátrio, a lei penal considera 

crime a denunciação caluniosa ou a comunicação falsa de crime (Código Penal, arts. 339 e 340), o que implica a 

exclusão do anonimato na notitia criminis, uma vez que é corolário dos preceitos legais citados a perfeita 

individualização de quem faz a comunicação de crime, a fim de que possa ser punido, no caso de atuar abusiva e 

ilicitamente” (MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas, Millennium, 2009. 

v. I. p. 110). Fernando da Costa Tourinho Filho ressalta que, “se o nosso diploma repressivo pune a denunciação 

caluniosa e a comunicação falsa de crime ou de contravenção, parece óbvio não se poder admitir o anonimato na 

notitia criminis. Do contrário, já não teriam aplicação os arts. 339 e 340 do CP, em face da preferência que seria 



Ademais, a Lei n° 9.807/1999, que trata da proteção a vítimas e testemunhas 

ameaçadas, estabelece, em seu artigo 7°, inciso IV, como medida possivelmente adotada em 

benefício da pessoa protegida, “a preservação da identidade, imagem e dados pessoais”. O 

preceito, em sua larga amplitude, contempla a possibilidade de prestação de depoimentos, 

especialmente na fase de investigação, de forma reservada, por meio dos quais podem ser 

comunicados ilícitos penais a autoridades investigantes sob o manto do anonimato ou 

mediante a utilização de pseudônimos e até de heterônimos. Por outro lado, a Lei n° 

9.034/1995, que cuida dos meios operacionais para prevenção e repressão de ações praticadas 

por organizações criminosas, em seu artigo 2°, inciso V, incluído pela Lei n° 10.217/2001, 

estabelece que, em qualquer fase da persecução criminal, é possível, como procedimento de 

investigação e formação de provas, “a infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em 

tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante 

circunstanciada autorização judicial”. Do mesmo modo, a Lei n° 11.343/2006, que cuida da 

repressão ao tráfico ilícito de drogas, em seu artigo 53, inciso I, estatui que, em qualquer fase 

da persecução criminal dos delitos relacionados a entorpecentes, mediante autorização judicial 

e ouvido o Ministério Público, é permitido o seguinte procedimento investigatório: “a 

infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos 

especializados pertinentes”. Ambos os dispositivos se referem à infiltração de agentes em 

investigações, em que a assunção de uma personalidade e de um nome falsos por parte do 

                                                                                                                                                                                              
dada à notícia anônima...” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 32. ed. rev. atual. São 

Paulo: Saraiva, 2010. v. 1 p. 276). No entanto, a denunciação caluniosa qualificada, prevista no artigo 339, § 1°, 

do Código Penal, tem servido de fundamento para a admissão do início da atividade estatal investigatória com 

base em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas. No julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal do Inquérito n° 1.957/PR, o Ministro Sepúlveda Pertence afirmou que, “se é causa especial de 

aumento de pena, no crime de denunciação caluniosa, o ter-se valido o delator do anonimato, é que a delação 

anônima pode, sim, dar margem à instauração de procedimento investigativo” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Pleno. Inquérito n° 1.957/PR. Autor: Ministério Público Federal. Indiciados: André Zacharow e outros. 

Relator: Min. Carlos Velloso. Brasília, 11 mai. 2005. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 196, p. 101). 

Julgados dos tribunais federais se orientam no mesmo sentido: “A despeito de a delação anônima mostrar-se 
inidônea para sustentar uma denúncia e, muito menos, uma condenação, em face dos princípios constitucionais 

que informam o processo penal, o sistema penal brasileiro traz implícita na regra do parágrafo 1º, do artigo 339, 

do Código Penal (causa especial de aumento de pena na denunciação caluniosa) que ela – delação anônima – 

pode, sim, ensejar a investigação” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Primeira Turma 

Especializada. Recurso ex Officio em Habeas Corpus n° 222/RJ. Remetente: Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói. 

Relator: Des. Fed. Maria Helena Cisne. Rio de Janeiro, 15 mar. 2006. Diário da Justiça da União, 24 abr. 2006, 

p. 225); “É possível inferir que o próprio legislador, em matéria criminal, de certo modo admite a ‘delatio 

criminis’ anônima, uma vez que, ao tipificar o crime de denunciação caluniosa, aumenta a pena a ser aplicada a 

este delito em um sexto, ‘se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto’ (art. 339, §1º, do Código 

Penal)” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Quinta Turma. Habeas Corpus n° 32.078/SP. 

Paciente: Eduardo Alves Santiago Duarte. Impetrantes: Maicon Rafael Sacchi e outro. Impetrado: Juízo da 2ª 

Vara Federal de Guarulhos. Relator: Juiz Hélio Nogueira. São Paulo, 13 out. 2008. Diário Eletrônico da Justiça 

Federal da 3ª Região, 04 nov. 2008). 



infiltrado é da essência do instituto, autorizando tais preceitos, portanto, a utilização de 

heterônimos na comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes. 

No entanto, as normas relativas a investigações diretamente voltadas à apuração de 

ilícitos não penais, as quais acabam por tratar de infrações penais de modo indireto, 

geralmente exigem a identificação do autor de comunicações formuladas no sentido de instar 

o poder público a apurar algo. Isso é o que ocorre com a Lei n° 8.429/1992, que dispõe sobre 

os atos de improbidade administrativa (artigo 14, § 1°), com a Lei n° 8.112/1990, que versa 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, inclusive sobre o procedimento de 

apuração de infrações disciplinares de agentes públicos federais (artigo 144), com a Lei n° 

8.443/1992, que trata do Tribunal de Contas da União (artigo 55, § 1°, suspenso pela 

Resolução n° 16/2006 do Senado Federal), com a Lei n° 9.784/1999, que regula o processo 

administrativo federal (artigo 6°, inciso II), com o Regimento Interno do Conselho Nacional 

de Justiça (artigo 8°, inciso I), complementado pela Resolução n° 135/2011 do mesmo órgão 

(artigo 9°), e com o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (artigo 

31, inciso I). Nada obstante, apesar de a Lei n° 7.347/1985, que disciplina o inquérito civil e a 

ação civil pública, não apresentar disposição específica sobre a admissibilidade de 

comunicações anônimas, a Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, que disciplina o inquérito civil (artigo 2°, § 3°), e a Resolução n° 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regula o inquérito civil no âmbito do 

Ministério Público Federal (artigo 2°, § 2°), admitem a adoção de providências investigatórias 

a partir de “manifestação anônima, justificada”, desde que esta obedeça aos mesmos 

requisitos das representações em geral, contendo informações sobre o fato e seu provável 

autor.  

As normas internacionais adotadas pelo Brasil comumente se referem à possibilidade 

de comunicação de ilícitos a autoridades investigantes por pessoas não identificadas. Esse é o 

caso da Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1996, aprovada pelo Decreto 

Legislativo n° 152/2002 e promulgada pelo Decreto n° 4.410/2002, que prevê a obrigação de 

que cada Estado adote sistemas para proteger funcionários públicos e particulares que 

denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive com “a proteção de sua identidade” 

(artigo 8°, inciso III), da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, 

conhecida como Convenção de Mérida, aprovada pelo Decreto Legislativo n° 348/2005 e 

promulgada pelo Decreto n° 5.687/2006, que admite expressamente o acesso de pessoas aos 

órgãos de combate à corrupção mediante a formulação de denúncia anônima (artigo 13, item 



2), e  da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, de 2000, 

conhecida como Convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo n° 231/2003 e 

promulgada pelo Decreto n° 5.015/2004, que alude a “operações de infiltração” como técnicas 

especiais de investigação (artigo 20) e à proteção a testemunhas e vítimas (artigos 24 e 25), 

providências que normalmente envolvem a ocultação de identidades, ensejando a 

comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes sob o manto do anonimato, de 

pseudônimos ou heterônimos. 

Como se nota, no sistema jurídico brasileiro, quanto à resolução do conflito entre o 

dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato, as normas legais são omissas, genéricas 

e, algumas vezes, até mesmo contraditórias entre si. Pode-se identificar, contudo, 

especificamente no âmbito processual penal, uma tendência, embora geral e imprecisa, no 

sentido de admitir-se a possibilidade de comunicação de ilícitos penais a autoridades 

investigantes por pessoas não identificadas. A legislação, todavia, não é suficientemente 

específica e minuciosa sobre os requisitos para a instauração e o desenvolvimento de 

investigações criminais a partir de informes de autoria desconhecida ou reservada.
509

  

Nessas condições, não há como se formular um juízo sobre a correção ou não do 

tratamento legislativo do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato. 

Não existem dados bastantes para a aplicação da proporcionalidade em abstrato. Em tal 

contexto, deve-se considerar a legislação como constitucional, já que ela disciplina os 

aspectos essenciais da instauração de investigações criminais, admitindo, geral e 

imprecisamente, o início e a continuidade de uma apuração com base em comunicações de 

ilícitos penais feitas por pessoas não identificadas, sob o manto do anonimato, de 

pseudônimos ou de heterônimos, o que se coaduna com a teoria da essencialidade, referente à 

reserva legal para restrições a direitos fundamentais.
510

  

                                                             
509 O Projeto de Código de Processo Penal, ao tratar da instauração do inquérito policial, em seus artigos 20, 21 e 
22, não traz norma explícita sobre a admissibilidade do início e da continuidade de investigação criminal com 

base em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas. A norma legal projetada, inclusive, é 

mais concisa e menos detalhada do que o atual Código de Processo Penal em relação aos requisitos das 

comunicações de crimes dirigidas a autoridades investigantes. Ao que tudo indica, portanto, a situação da 

legislação brasileira quanto ao assunto permanecerá a mesma. Caso o projeto legislativo seja aprovado nesses 

termos, as discussões podem inclusive ganhar nova força, pois seu texto, diversamente da norma codificada 

atualmente em vigor, não faz referência à verificação de procedência de informação, na qual se baseia a tese da 

admissibilidade condicionada a requisitos formais que tende a tornar-se dominante no atual contexto do direito 

brasileiro (seção 5.5.3). 
510

 A teoria da essencialidade, já mencionada na seção 2.3.5, foi criada pelo Tribunal Constitucional Federal 

alemão. Tal concepção representa uma mitigação da exigência de reserva absoluta de lei no que tange a 

restrições a direitos fundamentais. De acordo com ela, cabe ao legislador dispor apenas sobre o relevante, o 

essencial, o substancial, quanto aos direitos fundamentais e às suas restrições, deixando à administração uma 



Assim, a análise sobre a efetiva admissibilidade da instauração e do desenvolvimento 

de investigações criminais com base em informes de autoria desconhecida ou reservada deve 

ser feita administrativamente pela autoridade investigante em cada caso, havendo sempre a 

possibilidade de posterior controle jurisdicional.  Em face da pouca densidade legislativa no 

tratamento do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato, a 

aplicação da proporcionalidade em concreto reveste-se da maior relevância no exame do 

cabimento do início e da continuidade da atividade estatal investigatória a partir de 

comunicações de ilícito penal formuladas por pessoas não identificadas.
511

 Por causa da 

dificuldade, se não inviabilidade, de aplicação da proporcionalidade em abstrato, a aplicação 

da proporcionalidade em concreto, nesse tipo de situação, termina sendo o único controle de 

proporcionalidade sobre a conduta estatal restritiva de direitos constitucionais ou 

fundamentais. 

No entanto, isso não significa que, consequentemente, na situação, haverá um 

controle menos amplo ou profundo sobre a conduta estatal restritiva de direitos 

constitucionais ou fundamentais. Pelo contrário, a aplicação da proporcionalidade em 

concreto representa uma forma de contenção da atividade estatal mais intensa do que a 

aplicação da proporcionalidade em abstrato, exatamente por levar em consideração as 

                                                                                                                                                                                              
margem de ação para consideração das particularidades de cada caso concreto, o que se compatibiliza com as 

exigências de uma proteção dinâmica aos direitos fundamentais e a outros bens, interesses ou valores 

constitucionalmente tutelados. Jorge Reis Novais vai inclusive além, admitindo que um direito fundamental seja 

administrativamente restringido mesmo em face da ausência de lei acerca do assunto: “Ora, não é pelo facto de 

inexistir lei restritiva, ou, pelo menos, lei restritiva com suficiente densidade aplicável à especificidade da 

situação, que a colisão de bens não tem de ser resolvida e, eventualmente, com restrição (cedência, compressão, 

ablação) de um direito fundamental. Nessa altura, o apego formalista a uma concepção rígida da reserva de lei, 

nos termos formulados, poderia conduzir à impossibilidade de decisão constitucionalmente adequada do conflito 

ou poderia até, por omissão da proteção devida ou dos actos necessários à sua realização, acarretar a violação de 

um bem constitucional que exigisse a compressão do direito fundamental. Basta considerar a hipótese em que 

esse outro bem fosse, ele mesmo, um outro direito fundamental, para se configurar uma situação em que a 
Administração se veria dilacerada entre o dever de observância estrita da reserva de lei – que a inibia de 

desenvolver qualquer actuação – e os deveres que para a Administração resultam da sua vinculação directa aos 

direitos fundamentais e que, para a respectiva realização, a obrigavam a intervir restritivamente no direito 

fundamental aparentemente protegido pela inexistência de lei restritiva”  (NOVAIS, Jorge Reis. As restrições 

aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela constituição. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 

841-842). 
511 No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 223/DF, o Supremo Tribunal 

Federal, embora tenha feito referência à “razoabilidade”, na verdade tratou do duplo controle da 

proporcionalidade, em abstrato e em concreto. No caso, questionava-se a constitucionalidade da Medida 

Provisória n° 173/1990, que vedava a concessão de medidas jurisdicionais cautelares contra as providências de 

combate à inflação conhecidas como “Plano Collor”, constantes de várias outras medidas provisórias. 

Exatamente em razão da generalidade, da diversidade e da imprecisão das restrições à concessão jurisdicional de 

medidas cautelares, a corte considerou a norma impugnada, em princípio, abstratamente constitucional, 

ressaltando que isso não impedia o controle de sua constitucionalidade em concreto, pelos juízes, em cada caso 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

223/DF. Requerente: Partido Democrático Trabalhista. Requerido: Presidente da República. Relator: Min. 

Sepúlveda Pertence. Brasília, 05 abr. 1990. Diário da Justiça da União, Brasília, 29 jun. 1990, p. 6218).  



específicas particularidades e circunstâncias de cada caso.
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 Cumpre, portanto, verificar 

como deve ocorrer o controle em questão. 

6.3.3 A aplicação da proporcionalidade para a resolução do conflito entre o dever estatal 

de investigar e a vedação ao anonimato 

A instauração e o desenvolvimento de investigações criminais com base em 

comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas são medidas através das 

quais o Estado busca apurar fatos que representam ameaça ou lesão a direitos fundamentais, a 

fim de que possa adotar medidas preventivas e repressivas preordenadas ao cumprimento de 

seu dever de proteção a esses valores básicos da sociedade. A ação estatal em relação ao 

assunto implica uma restrição à vedação constitucional ao anonimato. A omissão do Estado 

quanto ao tema importa em uma restrição ao direito constitucional à proteção a direitos 

fundamentais, correlato do dever de proteção a direitos fundamentais, que está na base do 

dever estatal de investigar.  

Assim, revela-se aplicável à situação a proporcionalidade. Como a matéria não tem, 

no sistema jurídico brasileiro, disciplina legal específica, precisa e detalhada, faz-se 

indispensável a aplicação da proporcionalidade em concreto, que assume maior importância, 

no caso, do que a proporcionalidade em abstrato, de aplicação difícil ou inviável, em face da 

ausência de elementos legislativos suficientes para tanto. Por isso, a autoridade investigante, 

inicialmente no âmbito administrativo, e a autoridade jurisdicional, em eventual controle 

posterior, devem atentar para a estrutura da proporcionalidade, utilizando seus elementos 
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 Sobre o maior rigor do controle de proporcionalidade em concreto, em comparação com o controle de 

proporcionalidade em abstrato, Heinrich Scholler, ao tratar da diversidade de aplicação da proporcionalidade em 

relação à administração e à legislação, aduz: “A atuação do legislador e da administração distingue-se, todavia, 

na medida em que ao legislador é concedida uma margem de arbítrio bem mais ampla para tomar medidas, 

inclusive para fazer frente a situações de risco meramente potencial e hipotético, ao passo que a administração, 

em regra, limita-se a zelar pela prevenção e repressão de ameaças e agressões concretas a determinados bens 
jurídicos. Assim, ao legislador basta que tenha avaliado as ameaças abstratamente, com base em hipóteses 

confiáveis e plausíveis, para então editar a respectiva norma geral e abstrata com vistas à prevenção ou à 

repressão desta ameaça”. A distinção em referência manifesta-se particularmente no que tange à análise da 

adequação ou idoneidade e da necessidade ou exigibilidade como elementos parciais da proporcionalidade, como 

ressalta o autor: “A diferença entre a margem de discrição do legislador e da administração, no que diz com os 

critérios da adequação e da necessidade, isto é, na relação entre fins e meios, revela-se especialmente quando se 

constatam dúvidas acerca da correção das hipóteses utilizadas como referencial. Neste caso, a presunção de 

confiabilidade, decorrente da prerrogativa de avaliação do legislador, deve ser considerada como favorável ao 

Poder Legislativo. Diversamente ocorre no caso do Poder Executivo, quando, em existindo dúvidas 

relativamente às hipóteses com base nas quais as medidas foram tomadas, o ônus é da administração, 

estabelecendo-se uma presunção em favor do particular” (SCHOLLER, Heinrich. O princípio da 

proporcionalidade no direito constitucional e administrativo da Alemanha. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet. Revista 

Interesse Público, Porto Alegre, n. 02, p. 93-107, 1999. p. 97-99). 



parciais para uma correta resolução do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação 

ao anonimato, de acordo com as particularidades e circunstâncias de cada caso.
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O desempenho da atividade estatal investigatória é um meio para o alcance de uma 

finalidade: o exercício do dever estatal de proteção a direitos fundamentais. O esclarecimento 

dos fatos, mediante a investigação, permite que o Estado adote medidas preventivas ou 

repressivas relacionadas às ameaças ou lesões a direitos fundamentais eventualmente 

constatadas. Diante de uma comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada, 

deve-se verificar se a instauração ou o desenvolvimento de uma investigação criminal, com 

base no informe de autoria desconhecida ou reservada, é um meio adequado ou idôneo, 

necessário ou exigível e proporcional em sentido estrito. 

Quanto à adequação ou idoneidade, deve-se inicialmente examinar se a conduta do 

Estado, consistente na instauração ou no desenvolvimento de uma investigação criminal a 

partir de um informe de autoria desconhecida ou reservada, tem um fim constitucionalmente 

legítimo. O objetivo da medida estatal em questão consiste no desempenho do dever de 

proteção a direitos fundamentais. Trata-se de uma decorrência da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais. Esse dever tem como correlato o direito constitucional à proteção aos 

direitos fundamentais. Está-se diante de uma finalidade cuja consecução é, inclusive, 

constitucionalmente imposta ao Estado. O fim, portanto, é constitucionalmente legítimo. 

Com relação à legitimidade constitucional do fim da medida estatal analisada, deve-

se, ainda, distinguir a finalidade imediata e a finalidade mediata da conduta do Estado. O fim 

imediato da instauração ou do desenvolvimento de uma investigação criminal com base em 

uma comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada é a apuração dos fatos para 

a posterior adoção de providências preventivas ou repressivas em relação a ameaças ou 
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 Alguns autores, como Antonio Scarance Fernandes, entendem que a proporcionalidade só pode ser aplicada 

em âmbito jurisdicional. Na incidência da proporcionalidade, haveria “a necessidade de que as medidas 

restritivas sejam impostas por juiz e mediante decisão motivada” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo 

penal constitucional. 5. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 58). Isso somente ocorre, 

no entanto, quando se estiver diante de direitos fundamentais submetidos a reserva de jurisdição. Não há óbices a 

que a restrição a direitos fundamentais que não se enquadrem nessa situação, como a vedação ao anonimato 

(direito fundamental à identificação do autor de manifestações do pensamento), com base na proporcionalidade, 
seja feita na esfera administrativa, sempre sujeita a controle jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal, 

inclusive, já admitiu que a restrição a direitos fundamentais ocorresse em âmbito administrativo, 

independentemente de anterior autorização judicial ou de previsão constitucional explícita para o ato respectivo. 

Isso ocorreu em 2011, no julgamento, pela Primeira Turma, do Habeas Corpus n° 107.644/SP, no qual se 

considerou possível a restrição à liberdade de locomoção de investigado, mediante a sua condução coercitiva, 

pela autoridade policial, para a prestação de esclarecimentos em investigação criminal (Supremo Tribunal 

Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 107.644/SP. Paciente: Alessandro Rodrigues. Impetrante: Renée 

Fernando Gonçalves Moitas. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Ricardo Lewandovski. 

Brasília, 06 set. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 17.10.2011). 



violações a direitos fundamentais. O fim mediato do início ou da continuidade da atividade 

investigatória é o cumprimento do dever estatal de proteção a direitos fundamentais ou a 

satisfação do direito a proteção a direitos fundamentais, derivados da dimensão objetiva 

desses valores básicos. 

No que se refere à aptidão da conduta estatal para a realização de seu fim imediato, 

impõe-se que a comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada, sob o manto do 

anonimato ou mediante o uso de pseudônimo ou heterônimo, seja clara, objetiva, específica e 

coerente, a fim de que seja possível a realização de uma apuração dos fatos narrados. Sem a 

observância de tais requisitos, não haverá adequação ou idoneidade na instauração ou no 

desenvolvimento de uma investigação criminal, pois, por falta de informações iniciais 

suficientes, a apuração dos fatos restará inviabilizada. A própria consecução da finalidade 

mediata da conduta estatal ficará prejudicada, pois não haverá como proteger direitos 

fundamentais. Diante de um informe de autoria desconhecida ou reservada elaborado em 

termos obscuros, subjetivos, genéricos e incoerentes, o início ou a continuidade da atividade 

investigatória não se caracteriza como um meio adequado ou idôneo à apuração dos fatos, que 

dificilmente serão elucidados, impossibilitando a adoção de providências preventivas e 

repressivas em relação à situação, bem como, em última análise, o cumprimento do dever 

estatal de proteção a direitos fundamentais. 

O exame da aptidão da conduta estatal para a realização do seu fim imediato 

considera principalmente aspectos formais da comunicação de ilícito formulada por pessoa 

não identificada, com base na qual se instaura ou se desenvolve a investigação criminal. 

Relativamente ao ponto, são muito comuns informes de autoria desconhecida ou reservada 

dirigidos a autoridades investigantes em termos ofensivos às pessoas apontadas como 

responsáveis por ilicitudes. O caráter desrespeitoso da delação feita sob o manto do 

anonimato ou mediante o uso de pseudônimo ou de heterônimo indica que o propósito do 

delator é o de ofender o atingido, e não de colaborar com as autoridades investigantes para o 

esclarecimento dos fatos e o cumprimento do dever estatal de proteção a direitos 

fundamentais. Cuida-se de um sinal de inadequação ou de inidoneidade do início ou da 

continuidade da atividade investigatória com base em tal comunicação. No entanto, não se 

trata de uma evidência conclusiva quanto a isso. É possível que uma comunicação de ilícito 

formulada por pessoa não identificada, em termos ultrajantes, refira-se a fatos verdadeiros que 

mereçam apuração. Na dúvida, o cunho desrespeitoso do informe de autoria desconhecida ou 

reservada deve ser considerado no exame da proporcionalidade em sentido estrito, reputando-



se a instauração ou o desenvolvimento da investigação, com base em tal delação, em 

princípio, como um meio apto à apuração dos fatos, tendo-se por observado o elemento 

parcial da adequação ou idoneidade. Normalmente, na aplicação da proporcionalidade em 

concreto, esse tipo de solução não seria cabível, pois a administração tem a responsabilidade 

de somente agir com base em premissas empíricas seguras; contudo, a saída se impõe em face 

da necessidade de consideração da proporcionalidade como proibição de insuficiência, que 

exige que se evitem omissões estatais indevidas, possivelmente restritivas do direito 

constitucional a proteção a direitos fundamentais.   

Quanto à necessidade ou exigibilidade, deve-se verificar se a comunicação de ilícito 

formulada por pessoa não identificada é a única forma de a autoridade investigante ter 

conhecimento dos fatos que reclamam apuração. Caso isso ocorra, a instauração ou o 

desenvolvimento da investigação criminal com base no informe de autoria desconhecida ou 

reservada será um meio indispensável à realização de seu fim imediato, o esclarecimento dos 

fatos, viabilizando a adoção de providências preventivas ou repressivas relacionadas a 

ameaças ou violações a direitos fundamentais e permitindo, em última análise, o cumprimento 

do dever estatal de proteção a esses valores básicos da sociedade, o fim mediato da conduta 

do Estado. Se existirem outros elementos, distintos da delação elaborada sob o manto do 

anonimato ou mediante o uso de pseudônimo ou heterônimo, que viabilizem o início ou a 

continuidade da atividade estatal investigatória, com a mesma eficiência, a autoridade 

investigante deve se utilizar de tais dados, desconsiderando a comunicação de ilícito 

formulada por pessoa não identificada. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando exista uma 

comunicação formulada por pessoa identificada, a qual se refira aos mesmos ilícitos e aos 

mesmos fatos mencionados na delação sem identificação. Em tal hipótese, a instauração ou o 

desenvolvimento de investigação criminal a partir de informe de autoria desconhecida ou 

reservada configura um meio desnecessário à apuração dos fatos preordenada à adoção de 

medidas preventivas ou repressivas relativas a ameaças ou violações a direitos fundamentais, 

bem como ao cumprimento do dever de proteção a esses valores básicos da sociedade.  

No que se refere à necessidade ou exigibilidade, deve-se examinar se seria possível 

ao autor ou responsável pela comunicação de ilícito formulada sob o manto do anonimato ou 

mediante o uso de pseudônimo ou heterônimo identificar-se sem que tal atitude lhe 

acarretasse qualquer tipo de risco. Caso isso se mostre viável, o anonimato ou a utilização de 

pseudônimos ou heterônimos e, consequentemente, a instauração de investigação a partir do 

informe de autoria desconhecida ou reservada, serão desnecessários. A ausência de 



identificação do responsável pela comunicação de ilícito à autoridade investigante deve ser 

justificada. Não há como admitir uma restrição à vedação constitucional ao anonimato sem 

uma razão que a imponha. O recurso ao anonimato ou ao uso de pseudônimos ou heterônimos 

em delações dirigidas ao poder público somente se faz indispensável quando o delator se 

submeta, em face de sua conduta, a um risco concreto à sua integridade física, patrimonial ou 

moral. A inexistência de uma possibilidade concreta de dano aos diversos aspectos de esfera 

jurídica do informante impõe que ele se identifique. Nesse tipo de situação, a autoridade 

investigante pode exigir que o delator preste as informações como testemunha devidamente 

identificada.
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No entanto, são bastante comuns as comunicações de ilícito a autoridades 

investigantes em que o comunicante não se identifica e não faz menção a qualquer risco à sua 

integridade física, patrimonial ou moral. O informe de autoria desconhecida ou reservada 

simplesmente é elaborado e recebido sem que a autoridade investigante tenha tido prévio 

contato com o informante e sem que aquela saiba exatamente se há alguma possibilidade 

concreta de dano à esfera jurídica deste. Em tais casos, cumpre considerar as circunstâncias 

dos fatos narrados. Se o relato contido na delação formulada sob o manto do anonimato ou 

mediante o uso de pseudônimo ou heterônimo contém dados que indicam a existência de risco 

à integridade física, patrimonial ou moral do delator, deve-se reputar a ausência de sua 

identificação e, consequentemente, a instauração ou o desenvolvimento de investigação 

criminal com base em tal elemento como meios indispensáveis ao esclarecimento dos fatos, 

                                                             
514 No julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Inquérito n° 1.957/PR, o Ministro Nelson Jobim, ao 
defender a admissibilidade de delações anônimas em certas situações, afirmou o seguinte, certamente se 

referindo ao risco a que pode expor-se o delator na hipótese de identificar-se: “Em alguns casos, é inexigível 

conduta diversa do denunciante” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Inquérito n° 1.957/PR. Autor: 

Ministério Público Federal. Indiciados: André Zacharow e outros. Relator: Min. Carlos Velloso. Brasília, 11 mai. 

2005. Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 196, p. 101). No julgamento do Habeas Corpus n° 84.827 pelo 

Supremo Tribunal Federal, o Ministro Carlos Brito foi mais claro quanto ao assunto, expondo: “As denúncias 

anônimas bem podem cumprir o mister de assegurar aos cidadãos uma efetiva colaboração com os Poderes 

Públicos nas áreas administrativa e penal, operando o anonimato, então, como compreensível temor de vir o 

denunciante a sofrer represálias do lado do denunciado; não necessariamente como um traço de covardia; ou, 
pior ainda, como um traço denotativo de mau-caráter por parte do denunciante. Então, inibir as denúncias 

apócrifas, pura e simplesmente, não me parece de bom alvitre”. Em seguida, ele reiterou seu entendimento, 

ressaltando que “a cidadania, muitas vezes, não tem outro modo de se manifestar senão anonimamente, sob pena 

até de receber represália” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 84.827/TO. 

Paciente: José Liberato Costa Póvoa. Impetrante: Nathanael Lima Lacerda. Impetrado: Superior Tribunal de 

Justiça. Relator: Min Marco Aurélio. Brasília, 07 ago. 2007. Diário da Justiça da União, 23 nov. 2007, p. 79). O 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região já decidiu no sentido da admissibilidade do anonimato como meio de 

proteção ao delator de crime funcional possivelmente cometido por policial: “É legítima a proteção do 

anonimato deferida a cidadão que comparece para depor, no Ministério Público, a respeito de conduta de policial 

supostamente corrupto. O temor, diante do desvio do agente da ordem armado, é fundado” (BRASIL. Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região. Quinta Turma. Recurso em Sentido Estrito n° 2.885/SP. Recorrente: Ministério 

Público Federal. Recorrido: Augusto Magnusson Junior. Relator: Juiz Fábio Prieto. São Paulo, 30 abr. 2002. 

Diário da Justiça da União, 07 mai. 2002, p. 615).  



tendo-se por observado o elemento da necessidade ou exigibilidade. Isso é o que ocorre, por 

exemplo, com uma comunicação anônima de tráfico de drogas por organização criminosa, 

que, em regra, age com violência contra aqueles que contrariam seus interesses. 

Normalmente, na aplicação da proporcionalidade em concreto, esse tipo de solução não seria 

cabível, pois a administração tem a responsabilidade de somente agir com base em premissas 

empíricas seguras; contudo, a saída se impõe em face da necessidade de consideração da 

proporcionalidade como proibição de insuficiência, que exige que se evitem omissões estatais 

indevidas, possivelmente restritivas do direito constitucional a proteção a direitos 

fundamentais. No entanto, a incerteza quanto à possibilidade concreta de dano à esfera 

jurídica do comunicante deve ser levada em conta no exame da proporcionalidade em sentido 

estrito.  

Em relação à proporcionalidade em sentido estrito, deve-se considerar 

principalmente a gravidade dos fatos noticiados. Se o informe de autoria desconhecida ou 

reservada se refere a uma séria ameaça ou lesão a direitos fundamentais, afigura-se cabível 

restringir episodicamente a vedação constitucional ao anonimato. Se a importância da 

proteção aos direitos fundamentais for maior do que a relevância da proibição ao anonimato, 

admite-se a instauração ou o desenvolvimento de investigação criminal com base em 

comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada. Se a relevância da proibição ao 

anonimato for maior que a importância da proteção aos direitos fundamentais, não se admite o 

início ou a continuidade da atividade estatal investigatória a partir de delação elaborada sob o 

manto do anonimato ou mediante o uso de pseudônimo ou heterônimo. É proporcional em 

sentido estrito, por exemplo, a abertura de inquérito policial com base em comunicação 

anônima para apurar a atividade de organização criminosa; por outro lado, não parece 

proporcional em sentido estrito instaurar inquérito policial a partir de comunicação anônima 

para apurar simples furto.
515

 

No exame da proporcionalidade em sentido estrito, o tipo de risco a que se submete o 

autor da comunicação de ilícito formulada sob o manto do anonimato ou mediante o uso de 

pseudônimo ou heterônimo também adquire relevância. Para justificar eventual restrição à 

                                                             
515 No julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Inquérito n° 1.957/PR, o Ministro Carlos Velloso, embora 

não tenha desenvolvido com detalhes o seu raciocínio, mencionou que delações anônimas poderiam ser 

admitidas com base na proporcionalidade, apresentando argumento de ponderação próprio da proporcionalidade 

em sentido estrito: “No caso, por exemplo, da denúncia anônima contra criminosos perigosos, contra, por 

exemplo, narcotraficantes. Deve ela ser tratada com sigilo. Observamos, nesse caso, o princípio da 

proporcionalidade” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Inquérito n° 1.957/PR. Autor: Ministério 

Público Federal. Indiciados: André Zacharow e outros. Relator: Min. Carlos Velloso. Brasília, 11 mai. 2005. 

Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 196, p. 101). 



vedação ao anonimato, riscos à integridade física são mais graves, apresentando um peso mais 

alto, riscos à integridade patrimonial têm gravidade mediana, apresentando um peso médio, e 

riscos à integridade moral têm menor gravidade, apresentando peso leve. Quanto aos riscos à 

integridade moral, todo informe que atribua um ilícito penal a alguém envolve certa carga de 

constrangimento, de modo que a possibilidade concreta de danos ao aspecto moral da esfera 

jurídica do informante apenas excepcionalmente pode fundamentar o afastamento episódico 

da proibição ao anonimato.
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Na ponderação em que consiste o exame da proporcionalidade em sentido estrito, a 

intensidade do cumprimento do dever de proteção a direitos fundamentais ou da satisfação do 

direito constitucional a proteção a direitos fundamentais pode ser maior ou menor, de acordo 

com outras particularidades. Será maior, por exemplo, se a comunicação de ilícito formulada 

por pessoa não identificada se referir a uma ameaça a direitos fundamentais ainda não 

consumada ou a uma lesão a direitos fundamentais atual. Nessas situações, o cumprimento do 

dever de proteção ou a satisfação do direito constitucional a proteção pode ser mais eficaz do 

que quando o informe de autoria desconhecida ou reservada se reporta a uma violação a 

direitos fundamentais já ocorrida. Haverá, assim, um maior peso da importância da tutela aos 

direitos fundamentais.  

Por outro lado, a intensidade da restrição à vedação constitucional ao anonimato 

também pode ser maior ou menor de acordo com outras peculiaridades. Se o responsável pela 

comunicação de ilícito identifica-se à autoridade investigante, sendo seu nome mantido em 

reserva apenas em relação ao investigado, a amplitude da restrição à proibição ao anonimato é 

menor. Nessa situação, haverá pelo menos maior credibilidade das informações, além de 

existir possibilidade de posterior revelação da identidade do informante, para eventual 

responsabilização, caso ele tenha agido de forma abusiva. Haverá, desse modo, um menor 

peso da relevância do respeito à vedação constitucional ao anonimato.  

As incertezas sobre a adequação ou idoneidade, especialmente nos casos de 

comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas por meio de linguagem 

ofensiva, pesam a favor do respeito à vedação constitucional ao anonimato. As dúvidas sobre 

a necessidade ou exigibilidade, particularmente no que tange à efetiva existência de risco à 

integridade física, patrimonial ou moral do informante, a justificar a ocultação da autoria da 

                                                             
516

 Podem ser apontados como riscos à integridade moral excepcionais, que podem justificar em tese a 

instauração de investigação criminal com base em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não 

identificadas, por exemplo, as ameaças à liberdade do comunicante ou as ameaças à integridade física ou 

patrimonial de seus familiares.  



delação, também pesam a favor do respeito à proibição constitucional ao anonimato.  

Na proporcionalidade em sentido estrito, deve-se considerar, ainda, o tipo de medida 

investigatória a ser adotada com base na comunicação de ilícito formulada por pessoa não 

identificada. Se a providência que a autoridade investigante pretende tomar consiste no 

simples desenvolvimento de investigação criminal já instaurada anteriormente a partir de 

outros elementos, o peso do respeito à vedação ao anonimato é leve. Se a providência que a 

autoridade investigante pretende tomar consiste na instauração de uma investigação criminal, 

o peso do respeito à proibição constitucional ao anonimato é médio. Se a providência que a 

autoridade investigante pretende tomar consiste em uma medida cautelar restritiva de direitos 

fundamentais, o peso do respeito à vedação ao anonimato é alto, somente podendo tal 

proibição ser afastada em casos raros e excepcionais, apesar de não se excluir totalmente essa 

possibilidade.
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De tal modo, conforme o maior ou menor peso da relevância da proibição ao 

anonimato em comparação com a importância da proteção aos direitos fundamentais, de 

acordo com as circunstâncias e particularidades de cada caso concreto, estabelecem-se 

relações de precedência condicionada entre ambas. Em determinadas situações, o dever estatal 

de investigar há de prevalecer sobre a vedação ao anonimato; em outras, deverá ocorrer o 

contrário. 

Além disso, mesmo em face da instauração e do desenvolvimento de investigações 

criminais com base em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas, os 

efeitos da restrição à vedação constitucional ao anonimato podem ser mitigados, numa 

                                                             
517 Nos Estados Unidos da América, em regra, não se admite a adoção de medidas cautelares investigatórias 

restritivas de direitos fundamentais, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, com base apenas em delações 

anônimas, tal como acontece geralmente no Brasil, o que decorre da Quarta Emenda à Constituição americana, 

que assegura a inviolabilidade das pessoas, das casas, dos papéis e dos bens contra medidas constritivas, 

exigindo para tanto indícios razoáveis de culpabilidade. No caso Draper versus United States, de 1959, a 

Suprema Corte americana, apesar de, na situação, ter admitido a realização de prisão e de busca e apreensão com 

fundamento em informe de autoria desconhecida ou reservada, corroborado por observação do policial que atuou 

na situação, afirmou que uma comunicação desse tipo, por si só, não é suficiente a justificar medidas de tal 

ordem (Justitia US Supreme Court Center. Draper v. United States - 358 U.S. 307 (1959). Disponível em: 

<http://www.supreme.justia.com>. Acesso em: 28 fev. 2012). No caso, Florida versus J. L., de 2000, a Suprema 

Corte americana considerou inválidas as provas obtidas a partir de abordagem e revista policiais realizadas em 
relação a um homem apontado por delação anônima como detentor de uma arma, considerando que informes de 

autoria desconhecida ou reservada, sem que sejam corroborados por outros elementos, não podem fundamentar 

medidas restritivas desse tipo (Legal Information Institute of the Cornell University Law School. Florida v. J. L. 

– 529 U.S. 266 (2000). Disponível em: http://www.law.cornell.edu>. Acesso em: 28 fev. 2012). No entanto, no 

caso Virginia versus Harris, de 2009, a Suprema Corte americana admitiu a abordagem de veículo e de motorista 

com base apenas em delação anônima que relatava a direção de automóvel por pessoa sob o efeito de álcool, em 

razão dos riscos envolvidos na situação e das dificuldades de obtenção de elementos que corroborem o informe 

de autoria desconhecida ou reservada (United States Supreme Court. Virginia v. Joseph A. Moses Harris, Jr. - 

558 U.S. __ (2009). Disponível em: <http://www.supremecourt.gov/opinions>. Acesso em: 28 fev. 2012). 



tentativa de harmonização prática. É possível assegurar uma eficácia mínima à proibição 

constitucional em tela mediante a preservação de um de seus objetivos: a punição de abusos. 

Desse modo, preserva-se o núcleo essencial do direito fundamental à identificação do autor ou 

responsável por manifestações do pensamento. Com efeito, tendo início ou continuidade 

indevidamente a atividade estatal investigatória, a partir de informe de autoria desconhecida 

ou reservada, uma eventual reparação civil dos danos sofridos pelo investigado poderia ser 

exigida do Estado. Ademais, a responsabilidade administrativa e penal por irregularidade na 

realização possivelmente ilícita da investigação poderia recair sobre a autoridade 

investigante.
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  Assim, se a instauração ou o desenvolvimento de uma investigação criminal com 

base em comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada forem meios 

adequados ou idôneos, necessários ou exigíveis e proporcionais em sentido estrito para a 

apuração dos fatos narrados, permitindo a adoção de providências preventivas ou repressivas 

em relação a ameaças ou lesões a direitos fundamentais, viabilizando o cumprimento do dever 

estatal de proteção a esses valores básicos da sociedade, o desempenho da atividade 

investigatória em tais situações será lícito. Haverá licitude da notícia do crime e justa causa 

para a investigação criminal. 

No entanto, se a instauração ou o desenvolvimento de uma investigação criminal 

com base em comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada não forem meios 

adequados ou idôneos, necessários ou exigíveis e proporcionais em sentido estrito para a 

                                                             
518 Tratando da possibilidade de atribuição da responsabilidade civil pela reparação de danos ao Estado, no caso 
de eventual instauração indevida de investigação criminal com base em delação anônima, Wladimir Aras afirma: 

“Na verdade, a vedação do anonimato tem em mira propiciar a responsabilização civil daquele que expressa seu 

pensamento e ofende a honra ou imagem de outrem. Conectando-se com o inciso V, do mesmo art. 5°, que prevê 

a indenização por dano material, moral ou à imagem. Estas regras não se relacionam às comunicações anônimas 

realizadas à Polícia. Prejuízo algum há para a pessoa atingida por notícia-crime desta ordem, porque, se qualquer 

órgão de persecução criminal iniciar, sem justa causa, apuração com base em delação anônima, eventual 

reparação civil será suportada pelo Estado em responsabilidade objetiva” (ARAS, Vladimir. Técnicas especiais 

de investigação. In: DE CARLI, Carla Veríssimo (Org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto 
Alegre: Verbo Jurídico, 2011. p. 455). No entanto, não há como deixar de reconhecer que a solução não satisfaz 

integralmente os interesses do possível prejudicado, pois se sabe que processos e, principalmente, execuções 

civis em face da fazenda pública, no Brasil, especialmente em razão do regime de precatórios previsto no artigo 

100 da Constituição de 1988, têm reduzida efetividade. Quanto à responsabilidade administrativa e penal, na 

hipótese de instauração indevida de investigação criminal a partir de informe de autoria desconhecida ou 

reservada, no julgamento do Habeas Corpus n° 84.827 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Cezar Peluso 

indagou: “Até levantei o seguinte argumento, como base do meu raciocínio: verificada que essa denúncia é 

dolosamente falsa, quem responde por denunciação caluniosa?”. Ao que o Ministro Carlos Britto respondeu: 

“Claro que quem vai responder pelos excessos, pelos abusos, pelos equívocos é o próprio Ministério Público”. 

No entanto, a questão não foi discutida de forma conclusiva (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira 

Turma. Habeas Corpus n° 84.827/TO. Paciente: José Liberato Costa Póvoa. Impetrante: Nathanael Lima 

Lacerda. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min Marco Aurélio. Brasília, 07 ago. 2007. Diário da 

Justiça da União, 23 nov. 2007, p. 79). 



apuração dos fatos narrados, não permitindo a adoção de providências preventivas e 

repressivas em relação a ameaças ou lesões a direitos fundamentais, inviabilizando o 

cumprimento do dever estatal de proteção a esses valores básicos da sociedade, o desempenho 

da atividade investigatória em tais situações será ilícito. Haverá ilicitude da notícia do crime e 

ausência de justa causa para a investigação criminal.  

Em um Estado democrático de direito, o cumprimento de objetivos 

predominantemente públicos, coletivos ou comunitários não pode desconsiderar 

completamente os direitos fundamentais de cunho preponderantemente individual, em 

respeito à dignidade da pessoa humana.
519

 Por isso, a eventual prevalência condicionada do 

dever estatal de investigar sobre a vedação ao anonimato deve ser justificada, em cada caso 

concreto, de modo que se demonstre que os bens, interesses e valores constitucionalmente 

tutelados em jogo foram devidamente considerados. Assim, na resolução do conflito em 

questão, o ônus argumentativo deve recair geralmente sobre o Estado, havendo uma espécie 

de prioridade prima facie do direito fundamental à identificação do autor de manifestações do 

pensamento, especificamente das comunicações de ilícito penal dirigidas a autoridades 

investigantes.
520

  

                                                             
519 Como exemplo de situação na qual a realização de um objetivo de natureza eminentemente pública, coletiva 

ou comunitária não foi admitida em razão da completa desconsideração a direitos fundamentais individuais, 

violando-se a dignidade da pessoa humana, pode-se citar o caso da declaração de inconstitucionalidade, pelo 

Tribunal Constitucional Federal alemão, em 2006, da Lei de Segurança Aérea. Para se proteger contra atentados 

terroristas semelhantes aos de 11 de setembro de 2001, ocorridos nos Estados Unidos da América, a Alemanha 
editou, no ano de 2004, uma lei que autorizava suas Forças Armadas a destruir aeronaves civis apoderadas por 

terroristas. A norma em questão foi considerada inconstitucional pela corte por, além de desrespeitar a 

competência das unidades federativas alemãs, tratar tripulantes e passageiros como objetos, e não como sujeitos 

de direito. A dignidade da pessoa humana impediria a instrumentalização da vida dessas pessoas inocentes, ainda 

que para a defesa da vida de outros indivíduos, inclusive em maior número (CORRAL, Benito Aláez; 

ÁLVAREZ, Leonardo Álvarez. Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal alemán em las 

encrucijadas del cambio de milênio. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008. p. 890-938). 
520 A vedação ao anonimato e o correlato direito à identificação do autor de manifestações do pensamento têm 

um caráter preponderantemente individual, apesar de também apresentarem um aspecto público. Por isso, 

apresentam uma precedência preliminar ou à primeira vista em relação ao dever estatal de investigar, fundado no 

dever de proteção a direitos fundamentais, que tem uma feição predominantemente pública, coletiva ou 

comunitária. Ao tratar dos direitos individuais em comparação com os bens coletivos, Robert Alexy ressalta que 

existe uma prioridade prima facie em favor dos primeiros. O autor salienta que essa prioridade prima facie tem 

por efeito uma carga de argumentação em favor dos direitos individuais e em detrimento dos bens coletivos. 

Destaca, contudo, que a prioridade prima facie não exclui a preterição de direitos individuais em favor de bens 
coletivos; ela apenas requer razões mais fortes em favor da resolução exigida pelos bens coletivos, em 

comparação com aquela demandada pelos direitos individuais (ALEXY, Robert. Direitos individuais e bens 

coletivos. In: ALEXY, Robert. Direito, razão, discurso: estudos para a filosofia do direito. Trad. Luís Afonso 

Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 197-198). Por outro lado, a vedação ao anonimato e o 

correlato direito à identificação do responsável por manifestações do pensamento estão mais estreitamente 

relacionados à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, ao passo que o dever estatal de investigar e o dever 

de proteção a direitos fundamentais estão mais diretamente vinculados à dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais. Tem-se entendido que a dimensão subjetiva tem uma precedência inicial frente à dimensão 

objetiva, como afirma Suzana de Toledo Barros: “Em que pese a importância da dimensão objetiva, a 



Por isso, a instauração ou o desenvolvimento de uma investigação criminal com base 

em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas devem ser devidamente 

motivadas pela autoridade investigante. A admissibilidade de informes de autoria 

desconhecida ou reservada para o início ou a continuidade da atividade estatal investigatória 

há de ser demonstrada por meio de ato fundamentado, que evidencie a observância da 

proporcionalidade, especificamente de seus elementos parciais da adequação ou idoneidade, 

necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito.
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Por outro lado, quando não se considerarem cabíveis a instauração ou o 

desenvolvimento de investigação criminal com base em comunicações de ilícito formuladas 

por pessoas não identificadas, a autoridade investigante também deve proferir decisão 

motivada. A inadmissibilidade de informes de autoria desconhecida ou reservada para o início 

ou a continuidade da atividade estatal investigatória há de ser demonstrada por meio de ato 

fundamentado, que evidencie a inobservância da proporcionalidade, especificamente de seus 

elementos parciais da adequação ou idoneidade, necessidade ou exigibilidade e 

proporcionalidade em sentido estrito.  

Como a autoridade investigante encontra-se submetida à proporcionalidade em sua 

dupla face, entre a proibição de excesso e a proibição de insuficiência, qualquer medida que 

adote, comissiva ou omissiva, deve ser motivada. A fundamentação viabiliza o controle 

intersubjetivo da restrição à vedação constitucional ao anonimato, bem como da omissão no 

cumprimento do dever estatal de investigar e da correlata restrição ao direito constitucional à 

                                                                                                                                                                                              
perspectiva subjetiva não deixa de ter preeminência. Afinal, os direitos fundamentais estão conectados à 

realização da dignidade humana dos indivíduos” (BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da 

proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 132). No âmbito especificamente criminal, José Paulo Baltazar Junior 
salienta: “Em suma, afirmar a prevalência prima facie dos direitos individuais não significa negar a possibilidade 

de sua restrição, ou afirmar que, ao final, os direitos individuais sempre prevalecerão sobre o bem público ou 

coletivo. A prevalência do direito individual é o ponto de partida, mas não o ponto de chegada” (BALTAZAR 

JUNIOR, José Paulo. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

p. 211). 
521 A motivação deve ser prévia, pois não há razão que justifique a possibilidade de fundamentação posterior no 

caso da instauração ou do desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícito 

formuladas por pessoas não identificadas. No entanto, existem situações, especialmente em casos de medidas 

restritivas de direitos constitucionais urgentes, em que a fundamentação pode ser feita apenas em momento 

posterior. A propósito, Denilson Feitoza Pacheco ressalta que “inúmeras medidas interventivas administrativas 

lato sensu podem ser impostas sem motivação prévia, como ocorre no policiamento ostensivo e em certas 

diligências investigativas urgentes; se houver questionamento da proporcionalidade desse tipo de medida, a 

motivação será exigida posteriormente. Portanto, a motivação prévia pode ser necessária ou não ao princípio da 

proporcionalidade. Não podemos confundir a motivação como requisito, o que significa dizer motivação prévia e 

explícita, com a fundamentabilidade da medida interventiva, o que significa, conforme o caso, motivação prévia 

ou posterior, explícita ou implícita” (PACHECO, Denilson Feitoza. O princípio da proporcionalidade no direito 

processual penal brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 139). 



proteção a direitos fundamentais. Trata-se de fator de racionalidade da resolução do conflito 

entre os bens, interesses e valores constitucionalmente tutelados em jogo. 

Assim, pode-se afirmar que a ideia ora defendida qualifica-se como uma tese de 

admissibilidade condicionada a requisitos materiais e formais. Considera-se que 

comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas, sob o manto do anonimato 

ou mediante o uso de pseudônimos ou heterônimos, podem ensejar a instauração ou o 

desenvolvimento de investigações criminais se tais medidas forem adequadas, necessárias e 

proporcionais em sentido estrito para a efetiva apuração dos fatos, viabilizando a adoção de 

providências preventivas ou repressivas em relação a ameaças ou lesões a direitos 

fundamentais, a fim de que se cumpra o dever estatal de proteção a esses valores básicos da 

sociedade. Trata-se do requisito material. Por outro lado, entende-se que o início ou a 

continuidade da atividade estatal investigatória a partir de informes de autoria desconhecida 

ou reservada, elaborados sob o manto do anonimato ou mediante o uso de pseudônimos ou 

heterônimos, devem ser precedidos de ato da autoridade investigante que, motivada ou 

fundamentadamente, demonstre que tais medidas observam as exigências da 

proporcionalidade. Cuida-se do requisito formal. Como se nota, essa concepção, contudo, 

distingue-se claramente da tese da admissibilidade condicionada a requisitos materiais e 

formais já analisada na seção 5.5.4. 

O ideal seria que os requisitos de admissibilidade da instauração ou do 

desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícitos 

formuladas por pessoas não identificadas estivessem previstos em lei. Uma norma legal 

poderia estabelecer a disciplina da matéria com base nos parâmetros acima traçados. Isso 

inclusive contribuiria para diminuir as controvérsias existentes em torno do assunto, embora 

não excluísse a necessidade da consideração das particularidades de cada caso concreto.
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522 O dever de proteção, que representa o principal fundamento da atividade estatal investigatória no âmbito 

criminal, propiciando a justificativa primordial para o episódico afastamento da vedação ao anonimato, embora 

se dirija aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, recai principalmente sobre o primeiro: “O destinatário 

do dever de proteção é o Estado, no conjunto de suas funções ou poderes, sendo o legislador o destinatário 
principal, incumbindo-lhe a tarefa de fornecer ao Poder Executivo e ao Judiciário o instrumento legislativo para 

a atuação contra os atentados ou exposições a perigo de direitos fundamentais, reduzindo e concretizando o alto 

grau de abstração de proteção por meio da lei, de modo que a administração e o judiciário possam saber a que 

ponto estão concretamente jungidos ao dever de proteção” (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crime 

organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 63). No entanto, o dever 

de proteção pode e há de ser cumprido pelos poderes Executivo e Judiciário não só de acordo com a lei 

(secundum legem), mas também além da lei (praeter legem) e, inclusive, contra a lei (contra legem) (PASCUAL, 

Gabriel Doménech. Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos: el derecho del ciudadano a ser protegido 

por los poderes públicos. Madrid: centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. p. 203-246). 



No entanto, mesmo que houvesse um regramento legal genérico e abstrato para o 

tema, não se pode deixar de reconhecer que a admissibilidade da instauração ou do 

desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícito formuladas 

por pessoas não identificadas envolve diversas questões peculiares. Cumpre analisar algumas 

delas. 

6.3.4 Algumas particularidades sobre a instauração e o desenvolvimento de investigações 

criminais com base em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas 

Inicialmente, mostra-se relevante saber o que a autoridade investigante pode ou deve 

fazer quando estiver diante de uma comunicação de ilícito formulada por pessoa não 

identificada e considerar que a instauração ou o desenvolvimento de investigação criminal a 

partir desse informe de autoria desconhecida ou reservada são inadmissíveis, por 

inobservância das exigências da proporcionalidade. Já se ressaltou que, em tal situação, a 

autoridade investigante deve abster-se de iniciar ou dar continuidade à atividade estatal 

investigatória com base na delação feita sob o manto do anonimato ou mediante o uso de 

pseudônimo ou heterônimo, justificando o não cumprimento do dever de investigar mediante 

ato devidamente motivado ou fundamentado. No entanto, além disso, é possível que a 

comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada, apesar de não se prestar a servir 

de base à instauração ou ao desenvolvimento de uma investigação criminal, seja útil para 

adoção de outras providências por parte do Estado. A autoridade investigante pode, então, 

encaminhar o informe de autoria desconhecida ou reservada para órgãos ou entidades 

públicos encarregados do exercício de funções que possam ser desempenhadas de ofício, 

independentemente de provocação, sem a necessidade da existência de justa causa. Tais 

órgãos ou entidades, assim, podem atuar sem se fundamentarem na delação feita sob o manto 

do anonimato ou mediante o uso de pseudônimo ou heterônimo. Isso pode ocorrer, por 

exemplo, por meio da realização de uma prisão em flagrante pela própria polícia, 

independentemente da existência de investigação criminal, bem como, principalmente, 

mediante a efetivação de fiscalizações por órgãos ou entidades encarregados do controle da 

licitude das atividades de particulares ou agentes públicos, como a Delegacia da Receita 

Federal do Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Controladoria Geral da União. Os 



resultados da atuação de tais órgãos ou entidades, inclusive, podem posteriormente servir de 

base para o início ou a continuidade da atividade estatal investigatória no âmbito criminal.
523

 

Ademais, revela-se interessante saber se eventual vício decorrente da instauração ou 

do desenvolvimento indevidos de uma investigação criminal com base em comunicação de 

ilícito formulada por pessoa não identificada é ou não sanável. Se a atividade estatal 

investigatória tem início ou continuidade a partir de informe de autoria desconhecida ou 

reservada, não tendo sido verificadas as exigências da proporcionalidade nem tendo havido 

fundamentação ou motivação que justificasse a conduta da autoridade investigante, a 

investigação criminal deve ser trancada, por ilicitude da notícia do crime ou por falta de justa 

causa. No entanto, nessa hipótese, se, antes do trancamento da investigação, ainda no decorrer 

dos trabalhos de apuração, o responsável pela delação feita sob o manto do anonimato ou 

mediante o uso de pseudônimo ou heterônimo for identificado, o vício originário resta 

sanado? A resposta mais razoável é afirmativa. Com a identificação do delator, as finalidades 

da vedação constitucional ao anonimato restam atendidas, sendo possível avaliar a 

credibilidade do informe e inclusive responsabilizar o informante por eventual abuso. Não há 

                                                             
523 Comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas, mesmo quando não se observem as 

exigências da proporcionalidade, podem ensejar a prática pela polícia de atos materiais voltados diretamente à 
garantia da segurança pública, em face da possibilidade de adoção desse tipo de medida de ofício e da 

desnecessidade de justa causa para tanto. O Supremo Tribunal Federal tem tradicionalmente considerado lícita a 

realização de prisão em flagrante com base em delação anônima, podendo o fato inclusive culminar na 

decretação de prisão preventiva: “Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fuga do 

Paciente logo após a prática do delito, tendo sido encontrado pela polícia em outro Município por força de uma 

denúncia anônima, é razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva nos termos em que propostos” 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Habeas Corpus n° 89.915/GO. Paciente: Rone Cezar 

Alves de Melo. Impetrante: Palmestron Francisco Cabral. Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. 

Carmen Lúcia. Brasília, 14 nov. 2006. Diário da Justiça da União, 01 dez. 2006, p. 76). Em relação a 

procedimentos de apuração de entidades e órgãos distintos dos responsáveis pela investigação criminal, o 

Superior Tribunal de Justiça tem tradicionalmente considerado cabível, inclusive, a instauração de processos 
administrativos disciplinares contra servidores públicos com base em delações anônimas, baseando-se no dever 

de a administração adotar providências de ofício: “Tendo em vista o poder-dever de autotutela imposto à 

Administração, não há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em denúncia 

anônima” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Recurso Especial n° 867.666/DF. Recorrente: 

W. do C. B. Recorrido: União. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima. Brasília, 27 abr. 2009. Diário da Justiça 

Eletrônico, 25 mai. 2009). Na apreciação do recebimento da denúncia que originou a Ação Penal n° 644/BA, 

ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de desembargador, em 2011, a Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, admitindo o início da persecução penal em juízo e afastando o acusado do exercício de suas 

funções, considerou válida a instauração de inquérito policial com base em elementos anteriormente colhidos em 

apuração administrativa realizada por comissão constituída por tribunal de justiça a partir de comunicação 

anônima de ilícitos (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. Ação Penal n° 644/BA. Autor: 

Ministério Público Federal. Réus: R. D. P. C. e outros. Relator: Min. Eliana Calmon. Brasília, 30 nov. 2011. 

Diário da Justiça Eletrônico, 15 fev. 2012). 



razão para entender que, mesmo após a descoberta do comunicante, a investigação criminal 

deve ser trancada.
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Também pode ocorrer situação simétrica. É possível que ocorra a instauração ou o 

desenvolvimento de uma investigação criminal com base em comunicação de ilícito 

formulada por pessoa identificada e que, posteriormente, a autoridade investigante verifique 

que tal indivíduo, na realidade, não elaborou delação alguma. Nessa situação, alguém, 

desconhecido, utilizou-se indevidamente do nome de outrem para dirigir ao poder público um 

informe sobre a ocorrência de crime ou contravenção. Geralmente, tal constatação ocorre no 

início dos trabalhos de apuração, pois uma das primeiras providências da autoridade 

investigante, em regra, consiste em ouvir o autor da comunicação de ilícito, especialmente 

para colher dados complementares que orientem a investigação. Constatando-se que a pessoa 

indicada na delação na verdade não prestou informe algum, o caso deve ser tratado como se se 

estivesse diante de delação feita mediante o uso de pseudônimo. A investigação criminal 

somente poderá continuar se forem observadas as exigências da proporcionalidade e se a 

                                                             
524 O Superior Tribunal de Justiça, em 2009, no julgamento do Agravo Regimental na Sindicância n° 100/TO, 

por meio de sua a Corte Especial, afirmou que, em face da vedação ao anonimato prevista no artigo 5°, inciso 

IV, da Constituição de 1988, “delação não assinada não pode dar início a investigação criminal. Requer o 

ordenamento jurídico brasileiro – e é bom que assim requeira – que também o processo preliminar – preparatório 

da ação penal – seja iniciado sem mácula”. Em seguida, ressaltou: “Tampouco se admite, em razão de posterior 

identificação do autor, venha à baila a figura da ressurreição, porque, se admissível fosse, estar-se-ia admitindo o 

comportamento de quem se escondeu para acusar” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. 

Agravo Regimental na Sindicância n° 100/TO. Agravante: Ministério Público Federal. Agravados: H. A. de S. e 

outro. Relator: Min. Nilson Naves. Brasília, 04 mar. 2009. Diário da Justiça Eletrônico, 30 abr. 2009). No 
entanto, o julgado adota a tese da inadmissibilidade absoluta em termos extremados. Não há razão para 

considerar o anonimato como algo insanável, já que, caso posteriormente se identifique o autor do informe de 

autoria inicialmente desconhecida ou reservada, não restam quaisquer prejuízos à investigação iniciada ou 

desenvolvida com base na delação em questão ou ao próprio investigado. Pontes de Miranda, embora sob 

perspectiva diversa, ressalta que, com o aparecimento ou a identificação do autor da manifestação do 

pensamento, a repressão ao anonimato deve cessar: “O livro anônimo é livro que a polícia pode retirar de 

circulação. Se o autor aparece e assume a responsabilidade, cessa qualquer poder de polícia” (PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1946. Rio de Janeiro: Borsoi, 1963. t. IV. p. 

435). Leonardo Martins vai além e defende que, em casos como esse, a posição do responsável pela 

manifestação anônima do pensamento deve ser inclusive tutelada: “Se, ao cabo de um procedimento 

investigatório ou processual penal, a autoria da opinião anônima for esclarecida, o conteúdo da expressão tem 
que ser, logicamente, plenamente protegido, mesmo porque a situação de anonimato não mais existe” 

(MARTINS, Leonardo. Notas sobre o julgamento da ADPF 130 (“Lei de Imprensa”) e princípios de uma ordem 

da comunicação social compatível com a Constituição Federal. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 

Belo Horizonte, a. 3, n. 10, p. 183-228, abr./jun. 2009. p. 191). A decretação de nulidade ou o trancamento da 

investigação ou do próprio processo penal, em situações que tais, representam uma proteção exagerada à esfera 

jurídica do investigado ou acusado. Rechaçando posturas semelhantes e adotando uma teoria comunicativa das 

nulidades, segundo a qual um ato somente pode ser considerado inválido se interferir nas condições de 

comunicação do debate processual, Antonio do Passo Cabral ressalta: “Parte da doutrina criminal, no Brasil e no 

mundo, vem tentando chegar a um meio termo, assegurando o respeito às garantias processuais do réu, mas sem 

transformar o processo penal numa fábrica de nulidades a partir de prejuízos processuais não comunicativos, que 

em nada interferem nas prerrogativas do réu e que mais têm ligação com o formalismo excessivo que se pretende 

banido do processo moderno” (CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, 

proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 360). 



autoridade investigante formalizar ato fundamentado ou motivado que justifique o 

desenvolvimento da apuração. 

Outra questão a ser enfrentada consiste na possibilidade ou não de renúncia ao direito 

fundamental à identificação do autor ou responsável por manifestações do pensamento, 

especialmente no que tange a comunicações de ilícito dirigidas a autoridades investigantes. 

Importa averiguar se, na hipótese de instauração ou desenvolvimento de uma investigação 

criminal com base em informe de autoria desconhecida ou reservada, sem observância das 

exigências da proporcionalidade, o vício pode ser desconsiderado se o investigado nada 

questionar a respeito do assunto ou mesmo expressamente concordar com o desempenho da 

atividade estatal investigatória. A vedação constitucional ao anonimato, apesar de apresentar 

um aspecto subjetivo ou individual, relacionado à possibilidade de responsabilização do autor 

da manifestação do pensamento, também tem um caráter objetivo ou público, vinculado à 

credibilidade da expressão ou informação ou comunicação de ideias. Por isso, não se pode 

considerar o direito correlato a tal proibição como algo plenamente disponível. Ademais, não 

se vislumbra como possa essa renúncia trazer um benefício correspondente ao investigado.
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Assim, não se considera aceitável a renúncia em referência, inclusive porque o problema da 

admissibilidade ou não de comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas 

geralmente deve ser resolvido quando da instauração de uma investigação criminal, antes que 

se possa cogitar na existência de um investigado. A pessoa apontada como autor de um ilícito 

em um informe de autoria desconhecida ou reservada, contudo, pode, por sua própria 

iniciativa, admitir os fatos e requerer sua apuração pela autoridade investigante. Nessa 

situação, a investigação criminal pode ter início ou continuidade com base na manifestação do 

suspeito, independentemente da delação feita sob o manto do anonimato ou mediante o uso de 

pseudônimo ou heterônimo.  

Revela-se igualmente útil saber se uma investigação criminal particular pode ser 

iniciada ou ter continuidade com base em uma comunicação de ilícito formulada por pessoa 

não identificada. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais poderia conduzir à 

equiparação entre investigação estatal e investigação particular quanto aos requisitos de 

admissibilidade de informes de autoria desconhecida ou reservada. Em razão dos efeitos dos 

direitos fundamentais entre particulares, qualquer pessoa deveria respeitar a proibição 

                                                             
525 A existência de algum benefício é apontada como um dos requisitos para a licitude da renúncia a direitos 

fundamentais: “A renúncia deve sempre vir acompanhada de benefícios para o indivíduo que abdica de seus 

direitos fundamentais, sob pena de invalidade do consentimento, não podendo apresentar benefício para apenas 

uma das partes envolvidas ou benefícios que em muito superam as restrições impostas” (ADAMY, Pedro 

Augusto. Renúncia a direito fundamental. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 202). 



constitucional ao anonimato, não podendo investigar fatos relatados em delações anônimas. 

No entanto, investigações particulares, diversamente das estatais, não podem interferir na 

esfera jurídica do investigado. Por isso, não se sujeitam a exigência de justa causa. Assim, no 

exercício do direito geral de liberdade, particulares podem, por sua própria iniciativa, 

investigar fatos de que tenham tomado conhecimento por meio de delações feitas sob o manto 

do anonimato ou mediante o uso de pseudônimos ou heterônimos. Basta que a comunicação 

de ilícito formulada por pessoa não identificada não seja usada como fundamento para a 

prática de qualquer ato, com o que se respeita a proibição constitucional ao anonimato, 

assumindo o particular a responsabilidade exclusiva pela sua iniciativa investigatória, 

inclusive no que tange a eventual reparação de danos ao investigado.  

Por fim, é importante verificar se a ideia defendida no presente trabalho, baseada na 

proporcionalidade, pode ser utilizada para fundamentar o trancamento de investigações 

criminais instauradas ou desenvolvidas com base em comunicações de ilícito formuladas por 

pessoas não identificadas, quando a autoridade investigante tenha seguido a tese da 

admissibilidade condicionada a requisitos formais, predominante na doutrina e tendente a 

consolidação na jurisprudência dos tribunais superiores. Apenas relembrando, a tese da 

admissibilidade condicionada a requisitos formais considera que informes de autoria 

desconhecida ou reservada permitem que a autoridade investigante realize apenas diligências 

preliminares, somente sendo possível a instauração formal de uma investigação caso tais 

providências iniciais, informalmente levadas a efeito, confirmem a verossimilhança ou a 

veracidade dos fatos relatados na delação elaborada sob o manto do anonimato ou mediante o 

uso de pseudônimos ou heterônimos. Na prática, as autoridades investigantes procuram adotar 

condutas conformes às posições jurisprudenciais dos tribunais superiores. Atualmente, há uma 

tendência à consagração da tese da admissibilidade condicionada a requisitos formais no 

Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Assim, enquanto 

prevalecer, em âmbito doutrinário e principalmente jurisprudencial, o entendimento segundo 

o qual comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas ensejam a adoção de 

diligências preliminares, podendo a autoridade investigante instaurar formalmente uma 

apuração caso a verossimilhança ou veracidade dos fatos comunicados seja confirmada, a 

ideia de tratamento do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato 

mediante o uso da proporcionalidade não pode ser invocada para trancar investigações 



criminais. Trata-se de uma exigência da tutela da segurança jurídica e da confiança, inerente 

ao Estado democrático de direito.
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526 Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar novo entendimento sobre a fidelidade partidária, 

afirmou: “Os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal desempenham múltiplas e relevantes funções 

no sistema jurídico, pois lhes cabe conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por eles 

abrangidas, atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide e em decorrência deles, gerar 

certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses mesmos precedentes e 

preservar, assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado. Os postulados da 

segurança jurídica e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-
se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive 

as de direito público, sempre que se registre alteração substancial de diretrizes hermenêuticas, impondo-se à 

observância de qualquer dos Poderes do Estado e, desse modo, permitindo preservar situações já consolidadas 

no passado e anteriores aos marcos temporais definidos pelo próprio Tribunal. Doutrina. Precedentes. A ruptura 

de paradigma resultante de substancial revisão de padrões jurisprudenciais, com o reconhecimento do caráter 

partidário do mandato eletivo proporcional, impõe, em respeito à exigência de segurança jurídica e ao princípio 

da proteção da confiança dos cidadãos, que se defina o momento a partir do qual terá aplicabilidade a nova 

diretriz hermenêutica. - Marco temporal que o Supremo Tribunal Federal definiu na matéria ora em julgamento: 

data em que o Tribunal Superior Eleitoral apreciou a Consulta nº 1.398/DF (27/03/2007) e, nela, respondeu, em 

tese, à indagação que lhe foi submetida” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Mandado de Segurança n° 

26.603/DF. Impetrante: Partido da Social Democracia Brasileira. Impetrado: Presidente da Câmara dos 

Deputados. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 04 out. 2007. Diário da Justiça eletrônico, 18 dez. 2008, p. 

70). 



7. CONCLUSÃO 

A fórmula política do Estado democrático de direito, adotada expressamente pelo 

artigo 1° da Constituição de 1988, caracteriza-se pela busca do equilíbrio entre, de um lado, as 

necessidades de intervenção estatal para realização de bens, interesses e valores de caráter 

preponderantemente público, coletivo ou comunitário e, de outro, as exigências de garantia de 

bens, interesses e valores de cunho predominantemente individual, resguardando-se a 

dignidade da pessoa humana. O Estado democrático de direito é considerado como um Estado 

constitucional, uma vez que se estrutura com base em uma constituição dotada de plena força 

normativa, a qual contém em seu centro um completo catálogo de direitos fundamentais, 

formado por direitos de primeira, segunda e terceira geração, indivisíveis e interdependentes. 

 Nesse contexto, a hermenêutica constitucional e a concretização dos direitos 

fundamentais assumem relevo significativo. A interpretação e a aplicação da constituição, 

estreitamente vinculadas à hermenêutica filosófica, ontológica ou existencial, disciplinam-se 

por métodos e princípios específicos, reciprocamente complementares, apropriados às 

peculiaridades das normas constitucionais, dotadas de supremacia normativa, textura 

marcadamente vaga e significativo conteúdo político. As normas constitucionais são não 

propriamente interpretadas e aplicadas, mas sim concretizadas. A concretização das normas 

constitucionais, caracterizada por ser aberta, dialógica, pragmática e normativa, consiste na 

atribuição de sentido aos dispositivos constitucionais diante de casos concretos, mediante 

procedimento argumentativo intersubjetivamente controlável e racionalmente demonstrável. 

A norma constitucional, considerada como o sentido do dispositivo correspondente, só surge 

diante da situação específica em que vai ser concretizada. As normas de direitos 

fundamentais, como tipos de normas constitucionais, também são interpretadas e aplicadas 

através de concretização. Em razão do caráter relativo, e não absoluto, dos direitos 

fundamentais, as normas respectivas, sejam elas qualificadas como princípios ou como regras, 

podem ser excepcionadas ou superadas por outras normas constitucionais, de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto. 

Os direitos fundamentais apresentam uma dupla dimensão: subjetiva e objetiva. Em 

sua dimensão subjetiva, os direitos fundamentais conferem aos respectivos titulares direitos 

subjetivos a abstenções ou prestações estatais, liberdades e competências, entendidas estas 

como as possibilidades de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Em sua dimensão 

objetiva, os direitos fundamentais são considerados como as normas básicas da ordem 

constitucional, que consubstanciam a consagração normativa dos valores primordiais da 



sociedade politicamente organizada. A dimensão objetiva representa um reforço de 

efetividade dos direitos fundamentais, importando em uma obrigação de permanente 

concretização, realização e promoção dessas normas e valores. Os direitos fundamentais, em 

sua dimensão objetiva, configuram a base para o seguinte: a eficácia irradiante dos direitos 

fundamentais; a eficácia horizontal dos direitos fundamentais; a imposição ao Estado de um 

dever de proteção a direitos fundamentais; a imposição ao Estado de um dever de organização 

e procedimento; as garantias institucionais; o controle de constitucionalidade com base em 

normas de direitos fundamentais. A primazia e a centralidade assumidas pelos direitos 

fundamentais nos sistemas jurídicos dos Estados democráticos de direito conduzem à 

consagração de uma teoria ampla do âmbito de proteção e do suporte fático, bem como de 

uma teoria externa dos limites ou das restrições. Para a teoria ampla, todo ato, fato, estado ou 

posição que faça parte do campo temático de determinado direito fundamental integra seu 

âmbito de proteção, e toda afetação ao direito fundamental configura uma intervenção em seu 

âmbito de proteção, configurando o respectivo suporte fático. Para a teoria externa, há o 

direito fundamental em si e, fora dele, restrições que eventualmente o afetam, existindo dois 

objetos normativos distintos, o direito fundamental e suas restrições. A admissão da teoria 

ampla do âmbito de proteção e do suporte fático, bem como da teoria externa dos limites ou 

das restrições favorece a configuração de colisões entre direitos fundamentais. Esses conflitos 

entre direitos fundamentais são resolvidos mediante restrições a ambos os direitos antagônicos 

ou a apenas um deles, mas tais restrições não são ilimitadas, sujeitando-se a controle por meio 

da reserva de lei, da razoabilidade, da proporcionalidade, do conteúdo essencial, da dignidade 

da pessoa humana e da proibição de retrocesso. 

O dever de proteção impõe que o Estado resguarde os bens, interesses e valores, 

assim como os titulares de direitos fundamentais contra ameaças e agressões de terceiros. Ele 

atribui ao Estado uma obrigação de tutela que o vincula a prevenir e reprimir violações a 

direitos fundamentais. Pode-se falar, assim, em contrapartida, em direito fundamental a 

proteção, que consiste no direito dos cidadãos de serem protegidos pelo poder público. No 

sistema jurídico brasileiro, o dever de proteção encontra fundamento no artigo 5°, inciso XLI, 

da Constituição de 1988, o qual impõe que atentados a direitos fundamentais sejam punidos, e 

no artigo 6° do texto constitucional, que prevê o direito fundamental à segurança. A proteção 

contra lesões mais graves aos direitos fundamentais deve ocorrer por meio do direito penal, 

seja legislativamente, através da previsão legal de crimes e contravenções, seja 

administrativamente, mediante a adoção de medidas preventivas e repressivas de ofício, seja 



jurisdicionalmente, por intermédio de um processo penal célere e efetivo. A investigação 

criminal relaciona-se ao dever de proteção que incide, principalmente, sobre a atividade 

administrativa do Estado. Os direitos fundamentais, em sua dimensão objetiva, exigem que o 

Estado investigue possíveis lesões a esses valores básicos da ordem constitucional, descritas 

como crimes ou contravenções, para que possa preveni-las ou reprimi-las de modo eficaz. O 

dever de proteção que está na base da atividade investigatória em âmbito criminal também 

pode ser fundamentado no dever, assim como no correlato direito, de segurança pública, 

previsto no artigo 144 da Constituição de 1988.  

Por outro lado, a investigação criminal é uma atividade estatal administrativa, a qual 

se encontra, por isso, regida pelos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, 

consagrados no artigo 37, caput, da Constituição de 1988. O princípio da legalidade 

administrativa impõe que o Estado respeite, proteja e promova os direitos fundamentais. O 

princípio da moralidade administrativa, particularmente quanto à sua dimensão de tutela da 

boa-fé objetiva, exige a observância das legítimas expectativas dos cidadãos no que tange ao 

cumprimento das finalidades estatais, relacionadas especialmente ao respeito, à proteção e à 

promoção de direitos fundamentais. O princípio da eficiência administrativa exige que a 

atuação do Estado quanto ao respeito, à proteção e à promoção de direitos fundamentais seja 

eficaz. A concretização desses princípios há de ocorrer por meio de uma investigação criminal 

célere e efetiva, instrumento indispensável para a prevenção e a repressão de lesões a direitos 

fundamentais. 

Assim, a investigação criminal, no sistema jurídico brasileiro, apresenta um 

fundamento constitucional substancial ou finalístico, consistente no dever estatal de proteção 

a direitos fundamentais, derivado de sua dimensão objetiva, bem como um fundamento 

formal ou instrumental, representado prelos princípios constitucionais administrativos da 

legalidade, da moralidade e da eficiência. Não há como deixar de reconhecer, no entanto, que 

ambos os fundamentos constitucionais da investigação criminal, seja o substancial ou 

finalístico, seja o formal ou instrumental, reconduzem-se, em última análise, à proteção a 

direitos fundamentais. O fundamento constitucional substancial ou finalístico refere-se 

diretamente à proteção a direitos fundamentais; o fundamento constitucional formal ou 

instrumental o faz indiretamente. 

O exame da atividade estatal investigatória no âmbito criminal, no sistema jurídico 

brasileiro, deve levar em conta que a República Federativa do Brasil se constitui em um 

Estado democrático de direito. A investigação criminal no Estado brasileiro, portanto, apesar 



de voltar-se preponderantemente à proteção pública de direitos fundamentais, apresentando-se 

como atividade de interesse predominantemente coletivo ou comunitário, sujeita-se a 

restrições decorrentes da obrigatoriedade de respeito a outros direitos fundamentais, de cunho 

marcadamente individual, que eventualmente se lhe contraponham. A definição das 

possibilidades e dos limites da atividade investigatória criminal do Estado, no Brasil, há de 

efetivar-se no contexto dessa permanente tensão, própria do Estado democrático de direito. A 

vedação ao anonimato é um dos fatores de proteção a interesses prevalentemente individuais 

que se contrapõe à investigação criminal. 

No sistema jurídico brasileiro, a vedação ao anonimato é prevista como uma restrição 

diretamente constitucional ao direito fundamental de liberdade de manifestação do 

pensamento, nos termos do artigo 5°, inciso IV, da Constituição de 1988. A proibição em 

referência, contudo, pode ser considerada de modo autônomo. A vedação constitucional ao 

anonimato contém fundamentalmente duas exigências, a de que toda pessoa tenha um nome 

pelo qual possa identificar-se e a de que a autoria das manifestações do pensamento seja 

corretamente identificada. A vedação ao anonimato abrange tanto a proibição da existência de 

pessoas sem nome como a proibição da ocultação da verdadeira identidade dos responsáveis 

pelo exercício da liberdade de manifestação do pensamento. Em verdade, o primeiro aspecto 

constitui o pressuposto do segundo, uma vez que o nome é o principal instrumento de 

identificação das pessoas na sociedade. A vedação ao anonimato importa, também, em uma 

proibição à utilização de pseudônimos, nomes fictícios utilizados por um indivíduo como 

alternativa ao seu nome verdadeiro, e de heterônimos, novas personalidades, com nomes 

fictícios, assumidas por um indivíduo como alternativa à sua personalidade e ao seu nome 

verdadeiros, uma vez que se trata de artifícios de ocultação da verdadeira identidade de uma 

pessoa. Em decorrência da vedação ao anonimato, pode-se afirmar que existe um direito 

fundamental à correta identificação dos autores de manifestações do pensamento. Toda pessoa 

tem o direito básico, dotado de sede normativa constitucional, de saber a identidade do autor 

de divulgações de ideias, a fim que possa avaliar sua credibilidade e eventualmente adotar 

medidas tendentes a prevenir ou reprimir abusos. Por isso, a vedação ao anonimato restringe, 

também, o direito fundamental de petição consagrado no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea a, 

da Constituição de 1988. Não submeter o direito de petição à vedação ao anonimato seria 

esvaziar significativa parcela da proibição à manifestação do pensamento por pessoas não 

identificadas. 



A comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes insere-se nos âmbitos 

de proteção da liberdade de manifestação do pensamento e do direito fundamental de petição. 

No sistema jurídico brasileiro, a delação de crimes e contravenções ao poder público também 

pode ser considerada como forma de cumprimento do dever fundamental de segurança 

pública, previsto no artigo 144 da Constituição de 1988. No entanto, para a plena 

exigibilidade desse dever, faz-se necessário que leis prevejam seus pressupostos específicos, 

seu modo de adimplemento e a respectiva sanção para o caso de sua inobservância. No 

sistema jurídico brasileiro, as normas legais, geralmente, consideram apenas facultativa a 

comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes. De modo excepcional, em 

determinadas situações, algumas normas, como o artigo 40 do Código de Processo Penal, o 

artigo 66, incisos I e II, do Decreto-lei n° 3.688/1941, o artigo 186 da Lei n° 11.101/2005, o 

artigo 45 da Lei n° 6.538/1978, o artigo 83 da Lei n° 9.430/1996, o artigo 102 da Lei n° 

8.666/1993 e o artigo 6° da Lei n° 10.741/2003, obrigam a delação de crimes e contravenções 

ao poder público. 

No entanto, as comunicações de ilícitos penais a autoridades investigantes, 

consideradas como o exercício da liberdade de manifestação do pensamento ou do direito de 

petição ou, ainda, como o cumprimento do dever de segurança pública, devem, em princípio, 

ser formuladas por pessoas devidamente identificadas. Quem informa a ocorrência de uma 

infração penal ao poder público há de, em regra, apresentar seus dados pessoais, de modo a 

permitir que seja individualizado. Do mesmo modo, os agentes estatais responsáveis pela 

atividade investigatória não podem, normalmente, ocultar a identidade ou os dados pessoais 

daquele que lhes relata a prática de um crime ou de uma contravenção. 

No sistema jurídico brasileiro, a obrigatoriedade de identificação do autor de 

comunicações de ilícitos penais a autoridades investigantes decorre da vedação ao anonimato, 

prevista no artigo 5°, inciso IV, que impõe a identificação do autor de manifestações do 

pensamento e, consequentemente, origina um direito fundamental à individualização do 

responsável pela divulgação de ideias. Esse dever e seu correlato direito também podem ser 

extraídos da liberdade de informação ou comunicação, especificamente no que tange ao seu 

conteúdo parcial referente aos direitos de informar-se e de ser informado, com fundamento no 

artigo 5°, incisos XIV e XXXIII, do texto constitucional. Tais situações jurídicas podem 

basear-se, igualmente, no direito de acesso à justiça para a reparação de danos materiais ou 

morais, consagrado no artigo 5°, incisos V, X e XXXV, da Constituição de 1988, uma vez 

que, para a propositura de demanda indenizatória ou compensatória, faz-se indispensável a 



prévia identificação do responsável. Além disso, quando se está diante da possibilidade de 

instauração de investigação criminal a partir de comunicação de ilícito, pode-se basear a 

exigência de identificação do autor da delação nos direitos ao contraditório e à ampla defesa, 

consagrados no artigo 5°, inciso LV, do texto constitucional, os quais asseguram àquele a 

quem se atribui o cometimento de um crime ou de uma contravenção penal a faculdade de 

defender-se conhecendo todas as particularidades da atuação estatal que culminou na 

imputação do ilícito, inclusive no que diz respeito às pessoas que comunicaram os fatos 

correspondentes ao poder público, a fim de que possa apresentar argumentos que lhes abalem 

a credibilidade. 

Por outro lado, em determinadas situações, pode-se fazer necessário que ilícitos 

penais sejam comunicados a autoridades investigantes por pessoas não identificadas. Isso 

ocorre, principalmente, quando quem informa a ocorrência de uma infração penal ao poder 

público se sujeita, em virtude de tal situação, a um risco concreto à sua integridade física, 

patrimonial ou moral. A omissão dos dados pessoais daquele que relata a ocorrência de um 

crime ou de uma contravenção penal a autoridades estatais, nessas hipóteses, apresenta duas 

justificações. Em primeiro lugar, trata-se de uma decorrência da obrigatoriedade de 

preservação da fonte da informação que enseja o início ou a continuidade da atividade 

investigatória, por meio da qual o Estado tanto desempenha seu dever de proteção, derivado 

da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, com fundamento nos artigos 5°, inciso XLI, 

6° e 144 da Constituição de 1988, como concretiza os princípios administrativos da 

legalidade, da moralidade e da eficiência, consagrados no artigo 37, caput, do texto 

constitucional. Em segundo lugar, cuida-se de corolário do específico dever estatal de 

proteção à pessoa responsável pela notícia do crime, que se vê ameaçada quanto a direitos 

fundamentais que lhes são caros, como a vida, a liberdade, a propriedade e a honra, previstos 

no artigo 5°, caput e incisos II, X e XXII, do texto constitucional. Ademais, quando se está 

em face da possibilidade de instauração de investigação criminal com base em comunicação 

de ilícito formulada por pessoa não identificada, também podem estar em jogo o sigilo da 

fonte necessário ao exercício de profissão relativa à atividade estatal investigatória, previsto 

no artigo 5°, inciso XIV, da Constituição de 1988. Não se pode deixar de considerar, também, 

que, de acordo com cada caso, na base do dever estatal de investigar haverá o envolvimento 

de um direito fundamental específico, exatamente o direito fundamental violado pelo 

cometimento da infração penal a ser apurada. 



Desse modo, diante de uma comunicação de ilícito penal formulada por pessoa não 

identificada, dirigida a uma autoridade investigante, configura-se um conflito entre bens, 

interesses e valores constitucionalmente protegidos. Caracteriza-se, principalmente, uma 

colisão entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato. O dever estatal de 

investigar obriga a autoridade investigante a apurar os fatos narrados em comunicações de 

ilícitos penais que lhe sejam dirigidas. A vedação ao anonimato proíbe que se confira valor a 

manifestações do pensamento sem a correta identificação de seu autor ou responsável. 

Atualmente, no sistema jurídico brasileiro, o conflito entre o dever estatal de 

investigar e a vedação ao anonimato tem sido resolvido de variadas formas. As normas legais 

processuais penais não estabelecem, de modo expresso, a obrigatoriedade de que as 

comunicações de ilícitos a autoridades investigantes sejam feitas por pessoas identificadas. O 

Código de Processo Penal e a Resolução n° 12/2006 do Conselho Nacional do Ministério 

Público nada dispõem claramente acerca do assunto. A Lei n° 9.807/1999 estabelece, em seu 

artigo 7°, inciso IV, como medida possivelmente adotada em benefício de vítimas e 

testemunhas ameaçadas, a preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais, a qual 

contempla a possibilidade de prestação de depoimentos, especialmente na fase de 

investigação, de forma reservada, por meio dos quais podem ser comunicados ilícitos penais a 

autoridades investigantes sob o manto do anonimato ou mediante a utilização de pseudônimos 

e até de heterônimos. A Lei n° 9.034/1995, que cuida dos meios operacionais para prevenção 

e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, em seu artigo 2°, inciso V, 

incluído pela Lei n° 10.217/2001, e a Lei n° 11.343/2006, que trata da repressão ao tráfico 

ilícito de drogas, em seu artigo 53, inciso I, preveem a utilização de agente infiltrado como 

técnica especial de investigação, em que a assunção de uma personalidade e de um nome 

falsos por parte do investigador é da essência do instituto, autorizando tais preceitos, portanto, 

a utilização de heterônimos na comunicação de ilícitos penais a autoridades investigantes. 

Contudo, as normas relativas a investigações diretamente voltadas à apuração de ilícitos não 

penais, as quais acabam por tratar de infrações penais de modo indireto, geralmente exigem a 

identificação do autor de comunicações formuladas no sentido de instar o poder público a 

apurar algo, como ocorre com a Lei n° 8.429/1992, com a Lei n° 8.112/1990, com a Lei n° 

8.443/1992, com a Lei n° 9.784/1999, com o Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Justiça, complementado pela Resolução n° 135/2011 do mesmo órgão, e com o Regimento 

Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Por outro lado, as normas internacionais 

adotadas pelo Brasil comumente se referem à possibilidade de comunicação de ilícitos a 



autoridades investigantes por pessoas não identificadas, como é o caso da Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e da 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. 

Na doutrina brasileira existem diversas concepções sobre a admissibilidade da 

instauração e do desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de 

ilícitos formuladas por pessoas não identificadas. As opiniões dos autores são bastante 

variadas, não havendo uniformidade quanto ao assunto. A ausência de uma definição 

doutrinária segura sobre o valor das comunicações de ilícitos penais formuladas por pessoas 

não identificadas, em face da vedação constitucional ao anonimato, reflete-se na 

jurisprudência. As decisões dos tribunais sobre o tema são divergentes, normalmente tomadas 

após discussões pouco conclusivas travadas entre os julgadores, sendo difícil identificar uma 

orientação precisa. Na prática, as autoridades investigantes brasileiras se utilizam de 

comunicações de ilícitos penais formuladas por pessoas não identificadas para o início ou a 

continuidade de investigações, no entanto costumeiramente se confere um tratamento 

informal às delações de autoria desconhecida ou reservada. 

A sistematização da matéria conduz à identificação de cinco teses sobre a 

admissibilidade da instauração ou do desenvolvimento de investigações criminais com base 

em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas. Trata-se da tese da 

admissibilidade incondicionada, da tese da admissibilidade condicionada a requisitos 

materiais, da tese da admissibilidade condicionada a requisitos formais, da tese da 

admissibilidade condicionada a requisitos materiais e formais e da tese da inadmissibilidade 

absoluta.  

A tese da admissibilidade incondicionada considera possível e até mesmo obrigatória 

a instauração e o desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de 

ilícito formuladas por pessoas não identificadas, independentemente de quaisquer requisitos, 

sejam materiais sejam formais. De acordo com tal concepção, os informes de autoria 

desconhecida ou reservada ensejam sempre o início ou a continuidade da atividade estatal 

investigatória em âmbito criminal, sem que para tanto se faça necessário analisar seu 

conteúdo ou realizar um prévio procedimento de verificação. A tese da admissibilidade 

incondicionada baseia-se em uma categorização que exclui as comunicações de ilícito penais 

dirigidas a autoridades investigantes do âmbito de proteção da vedação constitucional ao 

anonimato ou em uma hierarquização que considera que o dever estatal de investigar 

prevalece abstrata e rigidamente sobre a proibição em referência. No entanto, a vedação ao 



anonimato adquire maior relevância exatamente em relação a comunicações de ilícitos 

dirigidas ao poder público; excluir os informes sobre crimes ou contravenções do alcance de 

tal proibição seria esvaziar parcela significativa da eficácia da norma constitucional 

correspondente. Ademais, o dever de investigar e a proibição ao anonimato têm igual estatura 

normativa constitucional; a prevalência do primeiro sobre a segunda ou da segunda sobre o 

primeiro depende das circunstâncias de cada caso concreto. 

A tese da admissibilidade condicionada a requisitos materiais considera possível a 

instauração e o desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de 

ilícito formuladas por pessoas não identificadas desde que os informes de autoria 

desconhecida ou reservada apresentem determinado conteúdo. Nos termos de tal concepção, 

as delações de crimes ou contravenções penais em que o delator permanece oculto ensejam o 

início ou a continuidade da atividade estatal investigatória quando forem verossímeis ou 

contiverem dados suficientes ou idôneos para tanto, com referência específica a fatos 

determinados. A tese da admissibilidade condicionada a requisitos materiais representa um 

avanço em relação à tese da admissibilidade incondicionada. Realmente, a concepção em 

análise restringe o universo de comunicações de ilícito formuladas por pessoas não 

identificadas que podem ensejar a atividade estatal investigatória. Todavia, ela não indaga 

acerca da necessidade do anonimato ou do uso de pseudônimos ou heterônimos. Em regra, 

admite o início e a continuidade de investigações criminais com base em comunicações de 

ilícito formuladas por pessoas não identificadas sem reclamar uma justificativa para a 

ocultação do responsável pelo informe de autoria desconhecida ou reservada. Ademais, essa 

concepção se baseia em uma hierarquização entre o dever de investigar e a vedação ao 

anonimato, propugnando por uma prevalência abstrata e rígida do primeiro em relação à 

segunda, ainda que em determinadas situações, o que não se compatibiliza com a igual 

dignidade normativa constitucional de ambos. 

A tese da admissibilidade condicionada a requisitos formais considera possível a 

instauração e o desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de 

ilícito formuladas por pessoas não identificadas desde que a veracidade ou verossimilhança 

dos informes de autoria desconhecida ou reservada seja previamente confirmada por 

diligências investigatórias preliminares realizadas com cautela e discrição. Consoante tal 

concepção, as delações de crimes ou contravenções penais em que o delator permanece oculto 

devem ser submetidas a um procedimento investigatório inicial e informal, a fim de que se 

constate a materialidade dos fatos relatados, somente podendo ser iniciada ou continuada 



formalmente uma investigação em caso de verificação positiva. A tese da admissibilidade 

condicionada a requisitos formais, baseada em uma categorização, procura conciliar o dever 

estatal de investigar e a vedação ao anonimato, recorrendo à figura das diligências 

preliminares para a investigação inicial de fatos relatados em comunicações de ilícito 

formuladas por pessoas não identificadas. Essas providências prévias, contudo, além de já 

constituírem atividade estatal investigatória, restringindo a proibição constitucional ao 

anonimato, não têm uma disciplina normativa precisa, sujeitando o investigado a uma 

situação de incerteza, bem como dificultando o controle da atuação das autoridades 

investigantes. Além disso, elas se prestam apenas a apurar crimes que deixam vestígios 

materiais passíveis de verificação imediata. Ademais, essa concepção desconsidera que nem 

todo informe de autoria desconhecida ou reservada contém dados que propiciam a realização 

de um procedimento de investigação eficaz, mesmo que prévio, inicial e informal. Não 

indaga, também, sobre a necessidade do anonimato ou do uso de pseudônimos ou 

heterônimos, não exigindo a existência de uma razão para a ocultação do delator. 

A tese da admissibilidade condicionada a requisitos materiais e formais considera 

possível a instauração e o desenvolvimento de investigações criminais com base em 

comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas desde que os informes de 

autoria desconhecida ou reservada sejam verossímeis e se refiram a fatos certos, determinados 

e graves, caso em que a situação neles narrada deve, ainda, ser previamente confirmada por 

diligências investigatórias preliminares realizadas com cautela e discrição. Conforme tal 

concepção, as delações de crimes ou contravenções penais em que o delator permanece 

oculto, se apresentarem gravidade e dados idôneos ou suficientes, hão de ser submetidas a um 

procedimento investigatório inicial e informal, a fim de que se constate a materialidade dos 

fatos relatados, somente podendo ser iniciada ou continuada formalmente uma investigação 

em caso de verificação positiva. A tese da admissibilidade condicionada a requisitos materiais 

e formais representa um avanço em relação à tese da admissibilidade condicionada a 

requisitos formais. Realmente, a concepção em análise restringe o universo de comunicações 

de ilícito formuladas por pessoas não identificadas que podem ensejar a atividade estatal 

investigatória por meio de diligências preliminares, procurando admitir apenas delações aptas, 

idôneas ou adequadas a tanto. Todavia, tal como a tese da admissibilidade condicionada a 

requisitos formais, baseia-se em uma categorização que recorre à figura questionável das 

diligências preliminares e não indaga acerca da necessidade da ocultação da verdadeira 



identidade do delator de crimes e contravenções, sujeitando-se às mesmas objeções lançadas, 

quanto a esses aspectos, contra a concepção em referência. 

A tese da inadmissibilidade absoluta considera inviável a instauração e o 

desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícito formuladas 

por pessoas não identificadas, independentemente de quaisquer considerações, sejam de 

ordem material, sejam de ordem formal. Segundo tal concepção, os informes de autoria 

desconhecida ou reservada jamais podem ensejar o início ou a continuidade da atividade 

estatal investigatória em âmbito criminal, sendo irrelevante a análise de seu conteúdo ou a 

realização de um prévio procedimento de verificação. A tese da admissibilidade 

incondicionada baseia-se em uma hierarquização que considera que a proibição ao anonimato 

prevalece abstrata e rigidamente sobre o dever estatal de investigar. No entanto, o dever de 

investigar e a vedação ao anonimato têm igual estatura normativa constitucional; a 

prevalência do primeiro sobre a segunda ou da segunda sobre o primeiro depende das 

circunstâncias de cada caso concreto. 

O conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato consubstancia 

uma colisão entre bens, interesses e valores constitucionalmente tutelados. Por isso, deve ser 

resolvido mediante ponderação, de acordo com as circunstâncias e particularidades de cada 

caso concreto. Em determinadas hipóteses, o dever estatal de investigar há de prevalecer; em 

outras, a vedação ao anonimato deve preponderar, formulando-se distintas relações de 

precedência condicionada. 

No entanto, o conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato 

não é superado mediante simples ponderação entre os bens, interesses e valores em jogo. 

Qualquer que seja a solução para a colisão, haverá uma medida estatal restritiva de um direito 

constitucional, voltada para a consecução de determinada finalidade. A instauração e o 

desenvolvimento de investigações criminais com base em comunicações de ilícito formuladas 

por pessoas não identificadas são medidas através das quais o Estado busca apurar fatos que 

representam ameaça ou lesão a direitos fundamentais, a fim de que possa adotar medidas 

preventivas e repressivas preordenadas ao cumprimento de seu dever de proteção a esses 

valores básicos. A ação estatal em relação ao assunto implica uma restrição à vedação 

constitucional ao anonimato. A omissão do Estado quanto ao tema, com o propósito de 

respeitar a vedação ao anonimato, importa em uma restrição ao direito constitucional a 

proteção a direitos fundamentais, correlato do dever de proteção a direitos fundamentais, que 

está na base do dever estatal de investigar.  



Assim, revela-se aplicável à situação a proporcionalidade, norma ou critério de 

controle da constitucionalidade de condutas estatais, direcionadas a certa finalidade, 

restritivas de direitos constitucionais, geralmente direitos fundamentais, que impõe a 

observância concomitante das exigências de adequação ou idoneidade, necessidade ou 

exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Como a matéria não tem, no sistema 

jurídico brasileiro, disciplina legal específica, precisa e detalhada, faz-se indispensável a 

aplicação da proporcionalidade em concreto, que assume maior relevância, no caso, do que a 

proporcionalidade em abstrato, de aplicação difícil ou inviável, em face da ausência de 

elementos legislativos suficientes para tanto. Por isso, a autoridade investigante, inicialmente 

no âmbito administrativo, e a autoridade jurisdicional, em eventual controle posterior, devem 

atentar para a estrutura da proporcionalidade, utilizando seus elementos parciais para uma 

correta resolução do conflito entre o dever estatal de investigar e a vedação ao anonimato, de 

acordo com as particularidades e circunstâncias de cada caso. 

O desempenho da atividade estatal investigatória é um meio para o alcance de uma 

finalidade: o exercício do dever estatal de proteção a direitos fundamentais. O esclarecimento 

dos fatos, mediante a investigação, permite que o Estado adote medidas preventivas ou 

repressivas relacionadas às ameaças ou lesões a direitos fundamentais eventualmente 

constatadas. Diante de uma comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada, 

deve-se verificar se a instauração ou o desenvolvimento de uma investigação criminal, com 

base no informe de autoria desconhecida ou reservada, é um meio adequado ou idôneo, 

necessário ou exigível e proporcional em sentido estrito. 

Com relação à adequação ou idoneidade, deve-se verificar se a comunicação de 

ilícito formulada por pessoa não identificada é clara, objetiva, específica e coerente, pois, 

diante de um informe de autoria desconhecida ou reservada elaborado em termos obscuros, 

subjetivos, genéricos e incoerentes, a instauração e o desenvolvimento de investigação 

criminal não serão meios aptos à proteção aos direitos fundamentais, uma vez que eventual 

apuração dificilmente atingiria sua finalidade de elucidar os fatos, ensejando a adoção de 

medidas tendentes à prevenção ou repressão da situação lesiva. Quanto à necessidade ou 

exigibilidade, deve-se verificar se, diante das circunstâncias, não existe outra forma de o 

poder público ter conhecimento dos fatos noticiados por meio da comunicação anônima, 

cumprindo à autoridade investigante, em especial, averiguar se seria possível ao delator 

identificar-se sem que tal atitude lhe acarretasse qualquer tipo de risco à sua integridade física, 

patrimonial ou moral; caso isso se mostre viável, o recurso ao anonimato ou ao uso de 



pseudônimo ou heterônimo e, consequentemente, a instauração de investigação criminal a 

partir de comunicação de autoria desconhecida ou reservada serão dispensáveis. No que tange 

à proporcionalidade em sentido estrito, deve-se balancear o peso da importância do 

cumprimento do dever estatal de investigar para a satisfação do direito constitucional à 

proteção a direitos fundamentais e o peso da relevância da restrição à vedação constitucional 

ao anonimato, considerando-se, principalmente, a gravidade dos fatos noticiados na 

comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada e o tipo de risco a que se 

submete o comunicante, bem como procurando-se harmonizar praticamente os bens, 

interesses e valores constitucionalmente tutelados em jogo, a fim de que tenham uma eficácia 

ótima. 

Assim, se a instauração ou o desenvolvimento de uma investigação criminal com 

base em comunicação de ilícito formulada por pessoa não identificada forem meios 

adequados ou idôneos, necessários ou exigíveis e proporcionais em sentido estrito para a 

apuração dos fatos narrados, permitindo a adoção de providências preventivas ou repressivas 

em relação a ameaças ou lesões a direitos fundamentais, viabilizando o cumprimento do dever 

estatal de proteção a esses valores básicos, o desempenho da atividade investigatória em tais 

situações será lícito. A norma constitucional que proíbe o anonimato poderá e deverá restar 

excepcionada ou superada em face das circunstâncias do caso concreto. Haverá licitude da 

notícia do crime e justa causa para a investigação penal. 

Além disso, a instauração ou o desenvolvimento de uma investigação criminal com 

base em comunicações de ilícito formuladas por pessoas não identificadas, em tais hipóteses, 

devem ser devidamente motivados pela autoridade investigante. A admissibilidade de 

informes de autoria desconhecida ou reservada para o início ou a continuidade da atividade 

estatal investigatória há de ser demonstrada por meio de ato fundamentado, que evidencie a 

observância da proporcionalidade, especificamente de seus elementos parciais da adequação 

ou idoneidade, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Os parâmetros traçados orientam-se no sentido de obter uma resposta mais segura 

para o conflito entre o dever estatal de investigar infrações penais e a proibição ao anonimato, 

de acordo com as exigências de um Estado democrático de direito. As soluções sugeridas 

pretendem contribuir para um mais amplo controle intersubjetivo e uma maior racionalidade 

do exame da atividade estatal investigatória em confronto com a vedação ao anonimato no 

sistema jurídico brasileiro. 
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