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RESUMO

O presente trabalho analisa a relação entre os direitos fundamentais e o exercício da 
pretensão punitiva da sociedade no Estado Democrático de Direito. Parte-se da premissa de 
que há direitos fundamentais que limitam e condicionam a validade de todas as formas de 
manifestação da pretensão punitiva  da  sociedade (legiferante,  investigativa,  ministerial  ou 
judicante), assim como há outros que impõem ao Estado o exercício certo, rápido e eficaz 
dessas atividades. Percorre-se a História a fim de se constatar que a primeira acepção destes 
direitos  foi  construída entre  os  séculos  XVII  e  XVIII,  após  todo um histórico de abusos 
cometidos pelos agentes do Estado no exercício da justiça criminal,  sendo positivada nas 
declarações  de  direitos  humanos  e  nas  constituições  proclamadas  após  as  Revoluções 
Francesa e Americana, ao passo que a segunda acepção foi assimilada entre os séculos XIX e 
XX,  quando,  em  virtude  dos  graves  problemas  sociais  gerados  em  grande  parte  pelo 
absenteísmo  estatal,  percebeu-se  que,  além  de  direitos  subjetivos  do  indivíduo  contra  o 
Estado, os direitos fundamentais são também valores objetivos, que desencadeiam uma ordem 
dirigida ao Estado no sentido de protegê-los contra a ação infratora dos próprios particulares 
(dever  de proteção),  missão da qual  o Estado busca se desincumbir,  dentre  outros meios, 
através da edição de normas jurídicas tipificadora de comportamentos lesivos a tais direitos, 
sob  pena  de  sanção,  e  da  ação  concreta  de  instituições  públicas  criadas  pela  própria 
Constituição para operacionalizar a lei penal. Sob esse duplo viés, sustenta-se que o Estado 
viola  a  Constituição  no  exercício  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  tanto  quando,  por 
excesso,  malfere os direitos fundamentais  que a limitam, como quando permite  que fatos 
ilícitos, por ofensivos aos direitos fundamentais, permaneçam impunes, quer por inação, quer 
por insuficiência das medidas abstratamente previstas ou concretamente adotadas. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  DIREITOS FUNDAMENTAIS, ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO, PRETENSÃO PUNITIVA DA SOCIEDADE, EXCESSO, INSUFICIÊNCIA.



ABSTRACT

This paper analyzes the relationship between fundamental rights and the exercise of 
the  claim punitive  society in  a  democratic  state.  It  starts  with  the  premise  that  there  are 
fundamental rights that limit and determine the validity of all forms of manifestation of the 
claim punitive society (legislating,  investigative,  adjudicative or ministerial)  and there are 
others that require the state the right exercise, fast and effective of these activities. Travels to 
history in order to see that the first meaning of these rights was built between the seventeenth 
and eighteenth centuries, after all a history of abuses committed by state agents in the exercise 
of criminal justice, and positively valued in the declarations of human rights and proclaimed 
in the constitutions after the American and French Revolutions, while the second meaning has 
been assigned between the nineteenth and twentieth centuries, when, because of the serious 
social  problems  generated  largely  by  absenteeism state,  it  was  noted  that  in  addition  to 
subjective rights the individual against the state, fundamental rights are also objective values, 
which trigger an order directed the state to protect them against the action of the offending 
individuals themselves (duty to protect), the mission of which the State seeks to discharge, 
among other means, through the issue of legal rules typifying the behavior detrimental to such 
rights,  subject  to  penalties,  and the  concrete  actions  of  public  institutions  created  by the 
Constitution to operate penal law. Under this double bias, it is argued that the rule violates the 
Constitution  in  the  exercise  of  the  claim punitive  society as  much as  by excess  malfere 
fundamental rights that limit, as when it allows facts wrong by offending fundamental rights, 
remain  unpunished  either  by  inaction  or  by  insufficient  measures  taken  abstractly  or 
concretely provided.
 

KEYWORDS:  FUNDAMENTAL  RIGHTS,  DEMOCRATIC  STATE  LAW,  THE 
COMPANY CLAIM PUNITIVE, EXCESS, FAILURE.
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1. INTRODUÇÃO

Entende-se por crime, do ponto de vista legal, a conduta definida como tal por uma lei 

formalmente editada pelo Parlamento e para a qual são cominadas sanções punitivas.

Numa conceituação jurídica mais  descritiva,  o crime ou delito é o comportamento 

humano violador das proibições ou mandamentos impostos pelas normas criminais, trazendo 

como consequência, via de regra, uma ofensa severa – e por vezes irreversível – aos direitos 

mais importantes pertencentes à vítima, quer esta seja um indivíduo (direitos individuais), 

quer seja a coletividade (direitos coletivos em sentido amplo).

Filosoficamente, o crime é frequentemente associado ao lado sombrio do ser humano; 

ele englobaria, grosso modo, os atos mais vis e baixos, numa escala ética, que alguém poderia 

cometer – a violência,  a brutalidade,  a indiferença com a vida,  a dor ou o sofrimento de 

outrem, a fraude, a desonestidade –, o que justificaria os sentimentos naturais e instintivos de 

repugnância e revolta despertados no corpo social com a sua prática.

O fato é que o crime sempre esteve presente na sociedade e, justamente em virtude de 

suas graves consequências, sempre existiu um interesse coletivo em punir o autor da infração, 

quer como forma de dar vazão àqueles sentimentos naturais de que se falou – ira, revolta, 

repugnância –, quer como forma de inibir novos delitos, pela mesma pessoa ou por outras 

inclinadas a seguir seus passos. Denomina-se esse interesse coletivo de pretensão punitiva.

Punir significa, em linhas gerais, submeter alguém a um mal, um castigo, em virtude 

do descumprimento de uma regra que lhe ordenava fazer ou se abster de determinada prática. 

Esse  castigo  atingirá  sua  liberdade,  seu  patrimônio  ou  certos  direitos  de  que  é  titular, 

causando-lhe, portanto, certa dose de dissabor e sofrimento. No âmbito do Direito Penal, essas 

reprimendas devem estar expressamente prevista em lei, sob a forma de penas cominadas a 

cada um dos fatos tipificados, e só devem ter lugar após a definitiva condenação do infrator 
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em um processo judicial em que foram observadas rígidas regras de procedimento.

É  inegável  que,  no  curso  da  História,  o  desejo  da  sociedade  em  sancionar 

criminalmente o infrator sempre esteve associado, em maior ou menor grau, à vontade de 

vingança. Entretanto, juridicamente, isto é, à luz das constituições democráticas, a finalidade 

do exercício da pretensão punitiva da sociedade reside na defesa, tutela, proteção dos direitos 

fundamentais  individuais  e  coletivos,  os  quais  coincidem com os  bens  jurídicos  tutelados 

pelas normas criminais, .

O apenamento do infrator, desse modo, não é um fim em si mesmo – é dizer, não se 

espera  com  esse  ato  satisfazer  eventuais  espíritos  ávidos  por  ver  o  mal  do  infrator. 

Juridicamente, o exercício da pretensão punitiva é apenas um instrumento ou meio pelo qual a 

sociedade  procura  proteger  seus  direitos:  através  da  previsão  legal  de  sanções  e  de  sua 

aplicação concreta quando praticado algum delito, espera a sociedade dissuadir o infrator de 

continuar no caminho da criminalidade, bem como inibir outros indivíduos a nele ingressar, a 

partir do temor que a possibilidade de sancionamento naturalmente desperta.

Se o sancionamento penal, tanto em potencial (quando ainda não praticado o delito e a 

possibilidade  de  apenamento  permanece  latente)  quanto  concreto  (levado a  efeito  quando 

constatado o cometimento do crime), tiver o efeito dissuasório esperado, os indivíduos não 

cometerão o crime por ventura cogitado, mantendo incólume o ordenamento jurídico penal, e, 

consequentemente, não violarão os bens jurídicos tutelados por suas normas.1

A pretensão  punitiva,  ainda  quando  o  crime  tenha  como  vítima  direta  um  único 

indivíduo, é sempre um interesse pertencente a toda a sociedade, de forma indistinta, quer 

porque o delito, pela sua acentuada gravidade, é evento que geralmente desperta a revolta 

coletiva, quer porque o objetivo do sancionamento, como se viu, é prevenir delitos futuros, os 

quais podem atingir os direitos de quaisquer indivíduos ou mesmo os direitos coletivos. Desse 

modo, pode-se afirmar que a pretensão punitiva é um interesse difuso.

1 Ver comentários no último parágrafo da página 113 e nos dois primeiros parágrafos da página 114 e respectivas citações.
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A natureza  difusa  da  pretensão  punitiva  fica  bem  evidenciada  se  levarmos  em 

consideração a instituição estatal a quem a sociedade incumbiu o dever de encampá-la em seu 

nome: o Ministério Público.  Com efeito,  o Ministério Público é a única instituição pátria 

legitimada constitucionalmente a adotar, em nome da sociedade e representando o interesse 

desta positivado nas leis, medidas tendentes a tutelar todo e qualquer direito coletivo lato 

sensu, no Judiciário ou fora dele. Naturalmente, entre esses interesses tutelados pelas ações do 

Parquet encontra-se a pretensão punitiva, modo pelo qual a sociedade busca proteger outros 

direitos, hoje alçados ao patamar constitucional. E a Constituição Federal de 1988 fez questão 

de deixar claro que, no Brasil, o Ministério Público personifica com exclusividade a pretensão 

punitiva da sociedade em Juízo.

Mas o interesse jurídico em torno do fenômeno criminógeno não se deu, ao longo da 

História,  apenas  como forma de  justificar  a  pretensão  da  sociedade  em proteger  direitos 

individuais e coletivos através do apenamento do infrator. Em meados dos Séculos XVII e 

XVIII, a sociedade e os juristas em particular voltaram suas preocupações para a forma pela 

qual  a  pretensão  punitiva  vinha  sendo  exteriorizada  até  então,  e  passaram  a  cogitar  no 

estabelecimento de regras que impusessem limites a esse ato.

Deveras, desde os primórdios da sociedade (antes mesmo da constituição do Estado) 

até por volta do final do Século XVIII, o apenamento do infrator visava menos à aplicação do 

Direito com justiça e mais  ao aplacamento,  de forma imediata,  da ira e da revolta  social 

geradas  com  a  prática  do  crime  ou  mesmo  desagravar  os  deuses  ou  o  soberano,  cujas 

autoridades  teriam  sido  afrontadas  com  o  mesmo  ilícito.  Eram  diminutas,  portanto,  as 

preocupações com regras humanitárias reguladoras do ato de punir. E é por isso que, no maior 

período  da  história  da  humanidade  (o  lapso  milenar  de  que  se  falou  acima),  a 

responsabilização  criminal  foi  marcada  pelo  sancionamento  do  infrator  sem  julgamento 

prévio ou após julgamentos realizados secretamente, sem contraditório e direito à defesa, com 
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aplicação de torturas como meio de se obter a “verdade”, seguidos da aplicação de penas 

desproporcionais ao crime, cruéis, desumanas e degradantes.

Pôs-se em xeque, então, a juridicidade da forma de manifestação da pretensão punitiva 

até então desenvolvida, estando a síntese desse protesto está condensada na célebre obra Dos 

delitos e das penas (1764), de CESARE BONESANA, o MARQUÊS DE BECCARIA. 

Pouco  mais  de  uma  década  depois  dela,  foram  deflagrados  os  movimentos  de 

inspiração  liberal-iluminista  que  marcaram o  sepultamento  do  absolutismo,  sobretudo  na 

Europa, a saber, a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. E as 

declarações  de  direitos  e  os  textos  constitucionais  que  se  seguiram imediatamente  a  tais 

revoluções positivaram nos seus textos, sob a forma de direitos humanos/fundamentais, tanto 

os bens jurídicos mais importantes dos indivíduos e da coletividade, os quais o exercício da 

pretensão punitiva  visa  tutelar,  quanto  aquelas  regras  penais  e  processuais  limitadoras  do 

exercício dessa  pretensão, como forma de conter eventuais abusos e arbitrariedades que os 

agentes estatais pudessem, novamente, querer praticar.

Desse modo, os direitos fundamentais passaram a ter, em relação à pretensão punitiva, 

papel aparentemente paradoxal: parte deles justifica e impõe seu exercício, pelo Estado, como 

forma de protegê-los, e outra parte impõe limites a esse exercício, condicionando sua validade 

à observância de rígidas regras penais e processuais.

Desde então, tem-se observado, no desenvolvimento das ciências ligadas à pretensão 

punitiva  da  sociedade  (sobretudo  o  Direito  Penal,  o  Direito  Processual  Penal  e  a 

Criminologia),  momentos  históricos  em  que  os  juristas  acentuaram  a  importância  do 

fortalecimento  do  exercício  dessa  pretensão,  através  do  recrudescimento  da  legislação 

criminal, do aumento dos poderes do Estado e do incremento do rigor das sanções penais, 

tudo tendo como justificativa o combate aos altos índices de criminalidade e a necessidade de 

sua redução – Escola Positiva, Direito Penal do inimigo, Direito Penal Simbólico; e outros 
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momentos em que, na via inversa, sobrelevou-se a ênfase no respeito aos direitos do indivíduo 

acusado do cometimento de ilícito penal, através da redução das possibilidades do Estado 

quando  do  exercício  da  pretensão  punitiva,  tendo  em mente  as  atrocidades  ocorridas  no 

passado e, como justificativa, a possibilidade de sua repetição – Escola Clássica, Garantismo 

Penal, Abolicionismo Penal.

De um modo geral, cada corrente de pensamento surgida é construída como reação a 

uma postura estatal em que se observava um proceder oposto àquilo que se passava a pregar. 

Assim, as correntes de pensamento liberais  ou garantistas – que exaltavam os direitos do 

indivíduo em face da pretensão punitiva – são contemporâneas a períodos em que o Estado 

esteve sob o jugo de regimes autoritários, que desconsideravam as mais básicas garantias de 

quem era acusado de ilícito penal, ao passo que as tendências punitivistas – que exaltavam o 

interesse social  em punir,  em detrimento dos direitos individuais – são contemporâneas a 

períodos de maior liberdade, nos quais se atribuía o quadro de criminalidade a um suposto 

afrouxamento do Estado no seu enfrentamento.

Cada uma das Escolas Penais e correntes de pensamento mencionadas acima legou 

importantíssimas  contribuições  ao  estudo  do  Direito  e  do  Processo  Penal.  No  entanto,  a 

necessidade  de  contrapor  as  ideias  germinadas  pelas  demais  correntes  ou  Escolas  e, 

especialmente, a necessidade de refutar a tendência predominante no período imediatamente 

anterior – liberal ou punitivista – acabaram, por vezes, tornando os discursos partidarizados, 

com a injusta minimização da importância dispensada aos argumentos em sentido contrário.

Como consequência disso,  ideias preconceituosas formaram-se sobre cada linha de 

pensamento: o discurso liberal ou garantista, pela acentuada ênfase na defesa das garantias do 

réu,  é  enxergado  como  tendente  a  conduzir  os  ilícitos  penais  à  impunidade;  o  discurso 

punitivista, pela acentuada ênfase na defesa da pretensão punitiva, é visto como tendente a 

conduzir aos abusos estatais e à violação dos direitos fundamentais dos acusados de crime. 
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Não é raro, até hoje, depararmo-nos com juristas que, ao pretenderem desenvolver 

estudos em torno do exercício estatal da pretensão punitiva, parecem partir do pressuposto 

que devem escolher um lado a que se filiar: o lado do Estado e da sociedade, que na visão 

preconceituosa desejariam punir o réu a qualquer custo e à míngua de suas garantias, ou o 

lado do réu, cujas garantias, segundo a mesma visão preconceituosa,  seriam empecilhos à 

satisfação plena dessa pretensão e a grande causa da impunidade dos ilícitos penais.2

O  presente  trabalho  dissertativo  parte  de  pressuposto  diverso:  o  estudo  da 

responsabilização  criminal  no  âmbito  do  Estado  Democrático  de  Direito  não  pode 

preconceber nem que o exercício da pretensão punitiva nem que a observância das garantias 

de quem é acusado de crime firam, aprioristicamente, direitos fundamentais, haja vista que 

ambas as forças aparentemente antagônicas encontram sua base legitimadora nas próprias 

constituições democráticas.

É que, como visto, desde o advento deste modelo de Estado, tanto os bens jurídicos 

mais importantes dos indivíduos e da coletividade, que legitimam e impulsionam o exercício 

da pretensão punitiva, quanto aquelas regras penais e processuais limitadoras do exercício 

dessa  pretensão,  como forma de  conter  eventuais  abuso e  arbitrariedades  que  os  agentes 

estatais possam querer praticar, foram insculpidos nas cartas constitucionais, sob a forma de 

direitos fundamentais. Logo, é impensável que os atos dirigidos à proteção de qualquer dessas 

duas  ordens  de  direitos  fundamentais  –  denominadas  neste  trabalho  de  bloco  indutor  da 

pretensão  punitiva  e  bloco  limitador  da  pretensão  punitiva  –  contenham  em  si  uma 

inconstitucionalidade  imanente,  que  os  contaminaria  desde  sua  origem,  por  supostamente 

atentarem, sempre e sempre, contra a ordem “oposta”.

2 MARC ANCEL,  maior  expoente  da escola  da  Nova Defesa Social –  que se  limitava a  defender,  em linhas gerais,  a 
recuperação do homem que delinquiu através de métodos curativos e educativos, em vez de unicamente expiatórios pelo 
castigo,  objetivando,  simultaneamente,  a  humanização  do  tratamento  dos  “delinquentes”  e  evitar  a  repetição  do  crime  
(promovendo-se,  neste  particular,  a  defesa  da sociedade)  –,  relata  as  desconfianças com que o ideário dessa escola  foi  
recebido ao tempo do seu surgimento, justamente em virtude do preconceito existente em torno do termo “defesa social” e  
das iniciativas tendentes à proteção da sociedade contra o crime, muitas vezes preconcebidas como sinônimo de preocupação  
exclusivamente de defesa implacável do povo através da repressão vigorosas das infrações cometidas, se necessário como a  
supressão da liberdade e dos direitos do indivíduo. (A nova defesa social: um movimento de política criminal humanista. 
Tradução (da 2. ed. rev. e notas) por Osvaldo Melo. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 2-19)
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Essa foi a preocupação central que ensejou a escolha do tema deste trabalho, que toma 

como marcos teóricos o contratualismo, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais e o 

dever estatal de proteção que desta última decorre.

Defende-se, dentre outras coisas, que, desde a constitucionalização de ambas as ordens 

de  direitos  fundamentais,  o  estudo  tanto  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  quanto  das 

garantias penais e processuais de quem é alvo dessa pretensão deve ser reconduzido ao plano 

constitucional, buscando seu fundamento muito mais na Constituição – e mesmo nos direitos 

humanos  –  do  que  no  próprio  Direito  Penal,  Processo  Penal,  Criminologia,  Sociologia  e 

outras ciências humanas. A tensão existente entre a pretensão punitiva e aquelas garantias 

configura, na realidade, apenas uma situação de conflituosidade intrínseca entre duas ordens 

de direitos fundamentais, que se resolve pela observância estrita de ambas quando da edição 

de normas infraconstitucionais sobre a matéria e quando da apreciação de casos concretos, 

anulando-se somente os atos efetivamente violadores de determinada norma constitucional ou 

mesmo, quando possível, procurando conformar à situação concreta para a preservação dos 

interesses em jogo, recorrendo-se, para tanto, ao princípio da proporcionalidade, à técnica da 

ponderação  de  interesses  ou  a  outras  técnicas  recomendadas  para  a  solução  de  questões 

envolvendo dois direitos fundamentais em aparente conflito.

Para chegar a tal conclusão e às que dela decorrem, principia-se, no primeiro capítulo, 

pela  apresentação de breves  conceitos  de direitos  do homem, direitos  humanos e  direitos 

fundamentais, os quais, como dito, são o fundamento e o parâmetro do exercício da pretensão 

punitiva e da sua limitação.

No segundo e terceiro capítulos, busca-se as razões históricas, filosóficas e jurídicas 

que  justificam,  respectivamente,  a  existência  de  normas  limitadoras  e  condicionadoras  da 

validade do exercício estatal da pretensão punitiva e a necessidade de que o Estado exerça 

sempre e eficazmente essa pretensão.
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No  quarto  capítulo,  alcança-se  a  noção  de  responsabilização  criminal  no  Estado 

Democrático de Direito, que vem a ser a síntese entre o efetivo exercício estatal da pretensão 

punitiva  da  sociedade,  em observância  aos  direitos  fundamentais  que  esse  exercício  visa 

tutelar, e o inafastável respeito às garantias constitucionais que condicionam a validade do 

trabalho  do  legislador,  quando  da  edição  da  legislação  penal  e  processual  penal,  e  das 

autoridades  estatais  incumbidas  de  lidar  com  casos  concretos  nesta  seara  (policiais, 

ministeriais e judiciais). Será objeto de abordagem, ainda aqui, as duas vertentes do princípio 

da proporcionalidade – proibição de excesso e proibição de proteção insuficiente – as quais 

deverão orientar toda a atuação estatal no exercício da tutela penal dos direitos fundamentais, 

informando aos agentes estatais os patamares máximo e mínimo de intervenção penal, acima 

ou abaixo dos quais esta passará a ser demasiada, por avançar sobre direitos fundamentais, ou 

insuficiente,  por  deixar  tais  direitos  deficitários  de  proteção.  Abordar-se-á,  também,  as 

técnicas  e  parâmetros  a  serem  utilizados  para  a  solução  de  conflitos  entre  normas 

constitucionais indutoras e limitadoras do exercício da pretensão punitiva.

No quinto e último capítulo, far-se-á uma análise crítica da visão preconceituosa que, 

no Brasil, se tem atualmente acerca da tutela dos direitos fundamentais por meio do exercício 

da pretensão punitiva da sociedade e as possíveis causas e consequências dessa visão.
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2.  DIREITOS  DO  HOMEM,  DIREITOS  HUMANOS  E  DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: BREVES NOÇÕES CONCEITUAIS

Considerando  que  a  premissa  central  do  presente  trabalho  é  a  de  que  os  direitos 

fundamentais servem de esteio jurídico tanto para o exercício da pretensão punitiva quanto 

para a necessidade de observância rígida daquelas regras penais e processuais limitadoras do 

exercício dessa pretensão, nada mais natural que se inicie este estudo pela revisitação, ainda 

que de forma muito breve, do próprio conceito de direitos fundamentais, em cotejo com os 

conceitos de direitos do homem e de direitos humanos.

Deveras, é comum no cotidiano, inclusive no meio forense, constatarmos a utilização 

das expressões direitos fundamentais, direitos humanos e direitos do homem querendo referir-

se à mesma coisa, ou referindo-se a objeto para o qual a expressão utilizada não é adequada 

na  hipótese  ou  no  contexto.  A confusão  conceitual,  muito  possivelmente,  reside  nos  três 

aspectos  compartilhados  por  essas  três  ordens  de  direitos,  a  saber,  sua  titularidade,  seu 

conteúdo material e, por fim, seu caráter histórico.

Quanto à titularidade, tanto os direitos do homem  quanto os direitos humanos e os 

direitos  fundamentais,  como se  deflui  da  própria  literalidade  das  expressões,  são  direitos 

pertencentes à pessoa humana, apenas pela condição humana, independentemente de sexo, 

cor, etnia, raça, idade, nacionalidade, merecimento, orientação sexual, convicções políticas, 

religiosas ou qualquer outro fator3; todo ser humano é dotado de dignidade, expressão que 

enfeixa um plexo de direitos de que goza apenas pelo fato de ser homem, os quais devem ser 

reconhecidos e respeitados pelo Estado e pelos demais indivíduos em qualquer tempo e em 

3 Neste sentido, leciona CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA que “dignidade é o pressuposto da ideia de justiça humana,  
porque ela é que dita a condição superior do homem como ser de razão e sentimento. Por isso é que a dignidade humana  
independe de merecimento pessoal ou social. Não há se ser mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é inerente à vida e,  
nessa contingência, é um direito pré-estatal.” (O Princípio da Dignidade Humana e a Exclusão Social. Palestra proferida 
na XVII Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, 1999. p. 04) 
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qualquer lugar4. São, portanto, universais.5

Quanto ao seu conteúdo material, as ditas classes de direitos estão intimamente ligadas 

à ideia de dignidade da pessoa humana, que tem como atributos: a) o valor da pessoa humana 

como fundamento último e norteador de toda a ordem jurídica; b) o respeito à autonomia da 

vontade;  c)  as  características  comuns  da  imprescritibilidade,  inalienabilidade, 

irrenunciabilidade, inviolabilidade, efetividade e complementariedade; e d) sua historicidade.

O primeiro atributo está assentado na afirmação kantiana de que “o homem, e em geral 

todo ser racional, existe como um fim em si, não apenas como meio, do qual esta ou aquela 

vontade possa dispor a seu talante”6. Desse modo, o homem, e apenas ele, em virtude de sua 

racionalidade, como assevera CELSO LAFER, “não pode ser empregado como um meio para 

a realização de um fim, pois é um fim em si mesmo, uma vez que, apesar do caráter profano 

de cada indivíduo, ele é sagrado, já que na sua pessoa pulsa a humanidade.”7 

Disso  decorre  que  todo  o  Direito,  abrangendo  tanto  a  ordem  interna  quanto  a 

internacional,  deve ser  construído para o bem do homem, para que tenha uma existência 

digna, e isso deve nortear toda a atuação do Estado. O princípio da dignidade humana, desse 

modo, é o verdadeiro fundamento dos direitos humanos.

Esse atributo contesta toda e qualquer tentativa de coisificação do ser humano, de sua 

utilização  como instrumento  ou  objeto  para  a  realização  de  fins  políticos  ou  projetos  de 

governo – tal como ocorreu na Alemanha nazista, cujo regime utilizou-se da premissa de que 

certas  etnias/classes  de  pessoas  (judeus,  ciganos,  eslavos,  negros,  russos  e  homossexuais) 

deveriam/poderiam  ser  “eliminadas”  dos  territórios  europeus  onde  habitavam  povos  de 

4 GUERRA, Bernardo Pereira de L. Rodrigues. Direito internacional dos direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2006. p.  25.
5 “A universalidade da titularidade consiste nisto, que direitos do homem são direitos que competem a todos os homens.”  
(ALEXY, Robert.  Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 
45)
6 KANT, Immanuel.  Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. Companhia 
Editora  Nacional.  Disponível  em  http://search.4shared.com/postDownload/KKhE6iAo/kant_-
_fundamentacao_da_metafi.html. p. 28. Acessado em 14/09/2011.
7 A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das  
Letras, 2001. p. 117-118. No mesmo sentido, COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 
5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 22.

http://search.4shared.com/postDownload/KKhE6iAo/kant_-_fundamentacao_da_metafi.html
http://search.4shared.com/postDownload/KKhE6iAo/kant_-_fundamentacao_da_metafi.html
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ascendência germânica, nos quais, após anexados à Alemanha, seria construído um “Reich”, 

habitado  e  governado  apenas  pela  raça  ariana,  que,  “limpo”  das  raças  inferiores, 

experimentaria, finalmente, tempos de inigualável prosperidade.8

No tocante à autonomia da vontade, GENARO R. CARRIÓ explica que o ser humano 

deve “ser livre para a realização de qualquer conduta que não seja prejudicial a terceiros” e só 

lhe podem ser exigidas condutas ou abstenções quando disso advirem benefícios para outros 

indivíduos.9

Os direitos do homem/humanos/fundamentais compartilham das características da: a) 

imprescritibilidade,  pelo que não se perdem pelo decurso do tempo; b) irrenunciabilidade, 

pelo que deles não se pode abrir mão; c) inalienabilidade, que impede sua transferência a 

outrem, a título gratuito ou oneroso; d) inviolabilidade, que impõe ao Estado os deveres de 

respeito, não os violando por conduta própria (por exemplo, não atentando arbitrariamente 

contra  a  vida  dos  indivíduos),  e  proteção,  zelando  para  que  não  sejam  violados  pelos 

particulares (por  exemplo,  intervindo para evitar  a  prática de crimes);  e)  efetividade,  que 

impõe ao Estado garantir tais direitos, inclusive com mecanismos coercitivos, uma vez que 

sua  concretização  não  se  dá  com  seu  simples  reconhecimento  abstrato;  e) 

complementariedade, que impõe sua interpretação de forma conjunta, e não isoladamente.10

Por  fim,  a  noção  de  dignidade  humana,  contida  nos  direitos  do 

homem/humanos/fundamentais, tem  caráter histórico,  uma vez que construída no curso da 

humanidade – confundindo-se com a própria história da civilização humana –, de modo lento 

e gradual, e quase sempre a partir de momentos em que os atributos mais básicos do ser 

humano foram simplesmente ignorados ou vilipendiados, mediante a prática das mais diversas 

atrocidades pelos seus próprios semelhantes, seguidos de movimentos em busca de mudanças 

8 Cf. GUERRA, Bernardo Pereira de Lucena Rodrigues. Direito internacional dos direitos humanos. Op. Cit. p.  27-86.
9 Apud RIBEIRO, Marcus Vinícius. Direitos humanos e fundamentais. 1 ed. Campinas: Russell editores, 2007. p. 12.
10 Cf. MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 41.
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e novas liberdades.11 Não é à toa que os momentos históricos em que a temática dos direitos  

humanos experimentou talvez seus maiores desenvolvimentos deram-se imediatamente em 

seguida ao Estado absolutista, no último quadrante do século XVIII, e logo após a II Guerra 

Mundial, na metade do século XX, com o fim dos Estados nazi-facistas.

FLÁVIA PIOVESAN explica que isso não é coincidência, dando-se porque,

No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no 
momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor 
da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como 
paradigma  ético  capaz  de  restaurar  a  lógica  do  razoável.  A  barbárie  do 
totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, através da 
negação do valor da pessoa humana como valor fonte do Direito. Diante dessa 
ruptura,  emerge  a  necessidade  de  reconstrução  dos  direitos  humanos,  como 
referencial e paradigma ético que aproxime o direito da moral.12

Logo, se é demasiado forte afirmar que as barbaridades cometidas “em nome de Deus” 

no fogo da Inquisição, que os suplícios e agonias a que eram submetidos em praça pública os 

condenados pela justiça criminal durante os Estados absolutistas e que o extermínio de 11 

milhões de pessoas na era Hitler foram acontecimentos  necessários para se chegar onde se 

chegou em termos de desenvolvimento da dogmática dos direitos humanos, pode-se afirmar, 

pelo menos, que tais acontecimentos foram, sem dúvida alguma, decisivos nessa caminhada. 

Não por acaso CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA afirma que

Sem Auschwitz talvez a dignidade da pessoa humana não fosse, ainda, o princípio 
motriz do direito contemporâneo. Mas tendo o homem produzido o holocausto, 
não havia como ele deixar de produzir os anticorpos contra a praga da degradação 
da pessoa por outras que podem destruí-la ao chegar ao Poder.13

Quanto  à  sua  distinção,  os  direitos  do  homem,  os  direitos  humanos  e  os  direitos 

fundamentais diferem apenas no seu aspecto formal ou normativo.

11 Cf. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 25.
12 Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 
131-132.
13 Op. Cit. p. 139-140.
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GEORGE MARMELSTEIN explica  que  os  direitos  do  homem são  valores  ético-

políticos ainda não positivados, de conteúdo bastante semelhante aos direitos naturais, uma 

vez que eles estariam em um estágio pré-positivo, correspondendo a instâncias ou valores 

éticos anteriores ao direito positivo. Aliás, pode-se dizer que eles estão até mesmo acima do 

direito positivo, haja vista que surgiram antes deste e lhe serviriam de fundamento.14

Neste particular,  acrescenta que “A ideia de justiça,  liberdade,  de solidariedade,  de 

dignidade da pessoa humana, sempre esteve presente, em maior ou menor intensidade, em 

todas  as  sociedades  humanas”,  como,  por  exemplo,  nas  diversas  religiões,  surgidas  há 

milhares de anos, cujos dogmas estão na base da noção de dignidade humana, como a paz, o 

respeito ao semelhante, o respeito à vida, a fraternidade, a caridade, a compaixão, a piedade. 

Logo, “a noção de direitos do homem é tão antiga quanto a própria sociedade”.15

Por sua vez, os direitos humanos correspondem aos valores que foram positivados na 

esfera do direito internacional, notadamente em tratados ou pactos internacionais.16

Pode-se apontar como primeiros documentos que os reconheceram a Declaração de 

Direitos  da  Virgínia,  de  1776  (decorrente  da  Revolução  Americana),  a  Declaração  dos 

Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão,  de  26  de  agosto  de  1789  (decorrente  da  Revolução 

Francesa),  e  a  Bill  of  Rights,  de  15  de  dezembro  de  1791,  nos  Estados  Unidos.  Mais 

recentemente, é inestimável a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

10 de dezembro de 1948,  do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Pacto de San 

José da Costa Rica) e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

ambos de 1966.

Por  fim,  direitos  fundamentais consubstanciam  os  mesmos  valores,  sendo  que 

positivados  no  plano  constitucional  de  determinado  Estado  Democrático  de  Direito;  os 

direitos fundamentais, assim, são os direitos humanos positivados constitucionalmente.

14 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. p. 23-24.
15 Ibid. p. 29-31.
16 Ibid. p. 24.



23

Desse  modo,  além do conteúdo  ético  intimamente  ligado  à  ideia  de  dignidade  da 

pessoa humana, do qual também gozam os direitos humanos e os direitos do homem, os 

direitos fundamentais distinguem-se destes pelo fato de estarem positivados na Lei Maior do 

Estado,  é  dizer,  no  plano  interno;  as  normas  que  os  contemplam,  portanto,  são  normas 

constitucionais,  estando,  assim,  no patamar normativo máximo em relação ao restante  do 

ordenamento jurídico.17

A importância formal – sua posição normativa superior – e material – sua carga ética e  

axiológica – das normas constitucionais que contemplam os direitos fundamentais  tornam 

essas normas “um 'sistema de valores'  com força suficiente para afetar a interpretação de 

qualquer norma jurídica (dimensão objetiva e princípio da interpretação conforme os direitos 

fundamentais).”18

A primeira Constituição a positivar direitos ligados à dignidade da pessoa humana, ou 

seja, direitos fundamentais, teria sido a Carta Magna Inglesa, de 1215, editada ao tempo do 

Rei  João Sem Terra (João I  de Inglaterra – 1166 a 1216),  que já previa,  por exemplo,  o 

princípio da legalidade e o da irretroatividade das leis. Mas, sem dúvida alguma, foram as 

Constituições Americana, de 1787, e a Francesa, de 1791, as que, efetivamente, marcam o 

nascedouro dos direitos fundamentais, pelo fato de representarem, historicamente, o fim do 

Estado absolutista e, juridicamente, a inscrição, nos textos normativos máximos desses países, 

de um significativo rol de cláusulas de conteúdo humanitário, que intencionalmente limitavam 

e  condicionavam o poder  do  Estado,  ao  obrigá-lo  a  observar  aqueles  atributos  ligados  à 

dignidade da pessoa humana.

Doutrinariamente, os direitos do homem/humanos/fundamentais são classificados em 

gerações ou dimensões, conforme o momento em que assimilados, sua amplitude e a postura 

exigida do Estado diante deles.
17 CANOTILHO, no mesmo sentido, aduz que os direitos do homem/humanos são válidos para todos os povos e em todos os  
tempos  (dimensão jusnaturalista-universalista),  enquanto  os  direitos  fundamentais  são  os  direitos  do  homem,  jurídico-
institucionalmente, garantidos e limitados espaço-temporalmente. (Apud RIBEIRO, Marcus Vinícius. Op. Cit. p. 14).
18 MARMELSTEIN, George. Op. Cit. p. 21.
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Os de primeira geração/dimensão correspondem, em linhas gerais, aos direitos mais 

elementares do indivíduo, como os direitos à vida, à propriedade, à intimidade, à vida privada, 

à  igualdade,  à  liberdade  de  expressão,  à  dignidade.  Assimilados  nos  albores  do 

constitucionalismo e de inspiração nitidamente individualista, eles estão ligados à ideia das 

liberdades  do  indivíduo,  à  possibilidade  deste  viver  sem  interferência  do  Estado.  Seu 

fundamento era o de que, se o indivíduo nasceu livre, assim deveria permanecer, desde que 

não ofendesse os direitos dos demais membros da comunidade. Dessa maneira, quando eles 

foram reconhecidos, o Estado tinha uma obrigação meramente negativa, ou seja, não poderia 

interferir na vida pessoal do indivíduo a fim de impedir o gozo desses direitos.19 

Num segundo momento do constitucionalismo – Estado social –, surgiram os direitos 

do homem/humanos/fundamentais de segunda geração/dimensão, a partir do momento em que 

se percebeu que não bastava evitar que o Estado ofendesse as liberdades do indivíduo para 

que  gozassem  de  uma  vida  digna,  sendo  necessário,  também,  que  o  Estado  provesse 

determinadas  necessidades  –  saúde,  educação,  moradia  etc.  –  e  interviesse  nas  relações 

privadas a fim de impedir que as pessoas não ofendessem umas às outras. Consequentemente, 

passou-se a demandar uma conduta positiva por parte do Estado.20

Por fim, os direitos do homem/humanos/fundamentais de terceira geração/dimensão, 

assimilados  já  no  século  XX,  contempla  a  proteção  dos  chamados  interesses  difusos  ou 

coletivos, a exemplo do direito ao meio ambiente, à preservação do patrimônio histórico e 

cultural e à gestão proba do patrimônio público. São direitos cujas ações nocivas perpassam à 

pessoa do indivíduo, visto isoladamente, atingindo, de modo determinável ou indeterminável, 

a  uma  coletividade  de  pessoas  na  mesma  situação,  de  sorte  que  a  proteção  isolada  do 

indivíduo passou a não ser mais suficiente.21

Para fins  do presente estudo,  interessa que,  dentre  todos os  direitos  fundamentais, 

19 RIBEIRO, Marcus Vinícius. Op. Cit. p. 17.
20 Ibid. p. 18.
21 Id.
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existem alguns  –  coincidentes  com os  bens  constitucionais  individuais  e  coletivos  –  que 

impõem ao Estado que deflagre e exerça efetivamente a pretensão punitiva, como forma de 

protegê-los – denominado, neste trabalho, bloco indutor da pretensão punitiva –, ao passo que 

existem outros – coincidentes com as normas que regulam a edição da legislação penal e 

processual penal e impõem às autoridades que lidam com a aplicação dessa legislação em 

casos  criminais  concretos  –  que  limitam  o  exercício,  pelo  Estado,  daquela  pretensão, 

condicionando sua validade – nominado como bloco limitador da pretensão punitiva.

Utilizar-se-á também, neste trabalho, a expressão garantias para designar os direitos 

fundamentais que limitam e condicionam a validade do exercício da pretensão punitiva – a 

exemplo  da  legalidade  penal,  da  proporcionalidade  da  pena,  do  devido  processo  legal, 

contraditório, da ampla defesa e da vedação de provas ilícitas. O sentido empregado, portanto, 

é  o  de  garantias  em  sentido  restrito,  as  quais,  na  lição  de  MANOEL  GONÇALVES 

FERREIRA FILHO, são “defesas especiais relativamente a determinados direitos. Constituem 

proibições que visam a prevenir a violação a direito. […] Pode-se dizê-las garantias-defesa, 

ou, também, garantias-limite, porque são limites à ação do poder.”22

Analiso, nos capítulos a seguir, as razões históricas que levaram à “construção” ou à 

percepção de uns e outros.

22 Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 50-51.
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3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO LIMITADORES DA PRETENSÃO 

PUNITIVA. O BLOCO LIMITADOR DA PRETENSÃO PUNITIVA

3.1 OS ABUSOS NO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA: A VINGANÇA 

PRIVADA, A VINGANÇA EM NOME DOS DEUSES E A VINGANÇA EM NOME 

DO SOBERANO

Neste capítulo, será feita uma sucinta análise das maneiras pelas quais a pretensão 

punitiva da sociedade se manifestou ao longo do curso da história humana até ter início o 

chamado período humanitário23. No estudo do Direito Penal, costuma-se dividir essas formas 

de manifestação em três fases: a vingança privada, a vingança divina e a vingança pública.

Pode-se  afirmar,  grosso  modo,  que  essas  fases  se  sucederam  historicamente:  a 

vingança privada teria tido lugar  na fase pré-estatal;  a vingança divina,  desde os Estados 

antigos  até  a  secularização;  e,  por  fim,  a  vingança  pública,  coincidente  com os  Estados 

absolutistas, até a Revolução Francesa. É de se esclarecer, contudo, que elas não se sucederam 

integralmente, ou melhor, advindo uma nem por isso a outra desapareceu logo, ocorrendo, 

então, a existência concomitante dos principais características de cada: uma fase penetra a 

outra e, durante tempos, esta ainda permanece a seu lado.24

Embora estudadas separadamente, todas elas foram marcadas, no geral, pelo arbítrio 

no tocante à apuração da ocorrência do delito, à descoberta ou confirmação de sua autoria e 

pela excessiva crueldade no apenamento dos indivíduos tido por infratores.

Na fase da vingança privada, que antecede ao nascimento do Estado, a falta de limites 

seria consequência da própria inexistência de um organismo organizado, dotado de força e 

legitimidade social, que assumisse a missão de personificar o interesse coletivo em sancionar 

23 Por marcar propriamente o início do Direito Penal e do Direito Processual Penal tal como os conhecemos, o  período 
humanitário merecerá estudo em capítulo à parte.
24 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal (Introdução e Parte Geral). 1º vol. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 1967. p. 22.
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aqueles que lesionavam os bens individuais. Cumpria à própria vítima e ao seu clã/tribo punir 

quem lhe infringisse os bens, durante o que só observavam aos sentimentos primais de raiva e 

revolta e ao desejo de revanche.

Mas  mesmo  após  o  Estado  passar  a  monopolizar  em  suas  mãos  o  exercício  da 

pretensão punitiva da sociedade e mesmo depois  do surgimento das primeiras  normas de 

Direito Penal (Código de Hamurabi, na Babilônia; Código de Manu, na Índia; Lei das XII 

Tábuas,  em Roma; Pentateuco, em Israel,  etc.),  que conferiram alguma proporcionalidade 

entre o crime e a pena, os excessos e o arbítrio não cessaram. 

Isso porque o crime era enxergado como uma afronta que ultrapassava a  lesão ao 

direito  da  vítima,  ao  corpo social  e  ao  próprio  ordenamento,  atingindo negativamente  as 

divindades e,  num segundo momento,  a  figura  do  soberano.  Desse  modo,  era  necessário 

desagravá-los,  o  que  pressupunha um castigo  de  severidade  proporcional  à  autoridade  da 

divindade ou do soberano tidos por ofendidos. Os abusos cometidos pelos agentes do Estado 

nesse período, no exercício do seu jus puniendi, podem ser explicados, sem dúvida alguma, 

pela excessiva concentração do poder em suas mãos e pela inexistência fática e jurídica de 

limitações  e  condicionamentos  no seu desempenho.  Em verdade,  no decorrer  da  história, 

sempre que o Estado enfeixou em suas mãos poderes ilimitados, o exercício do ato de punir, 

via de regra, deu-se de modo excessivo, cruel, com objetivos diversos ou que ultrapassavam a 

proteção de bens jurídicos e a reparação de lesões, e com inobservância de garantias básicas 

em favor do acusado do ilícito.

Todos  esses  abusos  e  excessos  no  exercício  da  pretensão  punitiva  tiveram  lugar 

durante a maior parte da História da humanidade, marcando-a indelevelmente. E foram as 

lições aprendidas nesse lapso milenar que levaram à construção – recente, do ponto de vista 

histórico – de limites ao exercício daquela pretensão, hoje sob a forma de regras e princípios 

constitucionais considerados direitos fundamentais, como se verá adiante.
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3.1.1 Vingança privada

Todo  ser  humano  possui  três  instintos  fundamentais  e  imperiosos:  a  conservação 

individual, a reprodução da espécie e a defesa-ofensa. Interessa-nos em particular este último, 

que se manifesta na forma de reação contra qualquer indivíduo que venha a agredir e por em 

perigo a conservação do agredido e da espécie.25

Esse instinto primal era o que governava os homens que viviam na fase pré-estatal ou 

estado de natureza. Ainda não existia nessa época, senão embrionariamente, uma noção de 

justiça penal, isto é, o exercício organizado da pretensão punitiva dirigido a fins jurídicos 

específicos.  Ocorrida  uma ofensa  significativa  a  outrem – o que,  atualmente,  poderia  ser 

tipificado como ilícito penal –, o que havia era apenas aquela reação instintiva e primitiva 

contra  o ofensor  por parte  do ofendido,  ao qual  se juntavam sua tribo ou família  ou era 

conduzida apenas por estes últimos,  caso o ofendido,  por exemplo,  houvesse morrido em 

virtude da ofensa (vindita de sangue).26

 A essa reação, justamente porque levada a efeito pelos próprios particulares – até 

mesmo em virtude da inexistência do Estado até então –, dá-se o nome de vingança privada, a 

qual, nas palavras de ADOLPH PRINS, é “a mais antiga e a mais rudimentar manifestação de 

uma reação social contra os actos que perturbam as relações sociais”.27 E, consoante VON 

LISZT, esse sentimento de vingança sempre foi encontrado em todas as formas sociais e fases 

da civilização, sendo comandado por ideias e sentimentos fundamentalmente semelhantes.28

A vingança  privada,  a  rigor,  não  era  motivada  pela  necessidade  de  obediência  ao 

ordenamento  jurídico  violado,  mas  ocorria  para  extravasar  sentimentos  naturais  que  a 
25 FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal: O criminoso e o crime. Traduzido por Luiz Lemos D'Oliveira. São Paulo: 
Livraria Acadêmica, 1931. p. 8-9.
26 “A primeira forma de reação às violências e fraudes teria sido a 'vingança privada'.  Isto foi dito ou escrito pelos que  
trataram da história do Direito Penal.  A retorsão direta,  imediata,  desregradas por parte do ofendido,  ou ameaçado,  era  
instintiva e impulsiva, segundo a força física. Não foi instituída. Não constituiu, pois, costume jurídico, mas, ao contrário,  
extra-jurídico” (LYRA, Roberto. Direito Penal Normativo. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1975. p. 5)
27 Apud JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo penal. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008. p. 35.
28 Id.
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agressão desperta no ser humano – revolta, comiseração pela vítima, desejo de vingança – e 

pela reprovação moral do comportamento.

FERRI  ressalta,  porém,  que  essa  reação  representava  nada  mais  que  a  expressão 

natural  do instinto de conservação individual  e  coletivo,  assim como todo ser  vivo reage 

contra  toda  a  ação  que  ameaça  ou  põe  em perigo  suas  condições  de  existência.29 Frisa, 

ademais, que, além do ressentimento de vingança pelo passado, há também a intenção, mais 

ou menos consciente, de defesa para o futuro, reduzindo as possibilidades de o ofensor repetir 

a agressão, seja matando-o, seja inibindo-o pelo temor de novos castigos. Ou seja, além do 

desejo de retribuir ao ofensor o mal praticado, a reação do ofendido, ainda que instintiva, 

também guardava caráter preventivo. Além disso, tinha-se que a reação contra o ofensor era 

não só um direito, mas também um dever, imperioso na moral primitiva, uma vez que a moral 

humana consagra e impõe sempre o que é útil à conservação da espécie.30

Na opinião de MAGALHÃES NORONHA, todavia,  só se pode falar em vingança 

privada a partir do momento em que, além do ofendido e do seu grupo, o conglomerado social 

passou a se colocar ao lado destes quando da imposição da sanção ao agressor. Até então, 

enquanto a reação era levada a efeito apenas pelo ofendido e seu grupo, cuidava-se de um ato 

puramente pessoal, sem intervenção ou auxílio de estranhos.31 E essa associação à causa do 

ofendido  passou a  ter  lugar,  sobretudo,  quando  as  agressões  ameaçavam ou  punham em 

perigo  a  existência  da  própria  coletividade,  como nos  atos  criminosos  relativos  à  guerra 

(traição, deserção, destruição e subtração de armas, incêndio etc.) ou relativos à subsistência 

(armazéns protegidos, gado, animais domésticos etc.).32

De qualquer sorte, sendo levada à concreto pelo ofendido, pela sua tribo ou por toda a 

coletividade, o fato é que, nessa época, o revide não guardava proporção para com a ofensa, 

atingindo não só o ofensor como também todo o seu grupo. Se o transgressor fosse membro 
29 Op. Cit. p. 8.
30 Ibid. p. 9.
31 Op. Cit. p. 22-23.
32 FERRI, Henrique. Princípios de Direito Criminal... p. 9.
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da  tribo,  podia  ser  banido  desta,  ficando  à  mercê  de  outros  grupos,  que  lhe  infligiam, 

invariavelmente, a morte. Se o ofensor era elemento estranho à tribo, a reação era a vingança 

de sangue, considerada obrigação religiosa e sagrada, verdadeira guerra movida pelo grupo 

ofendido contra aquele a que pertencia o agressor, culminando, não raro, com a eliminação 

completa de um dos grupos.33 Sucediam-se por isso lutas acirradas entre grupos e famílias, 

que, assim, iam-se debilitando, enfraquecendo e extinguindo.34

Aderindo às palavras de WALTER NUNES, embora a vingança privada não possa ser 

confundida  com o  Direito  Penal  e  Processual  Penal  –  “até  porque  o  Direito,  ainda  que 

preexistente  em  toda  sociedade  humana,  com  a  sua  característica  de  coercitividade 

heterônoma, somente é admissível com a evolução da civilização para a categoria de Estado” 

–,  é  inegável  que  mesmo na  mais  primitiva  forma  de  civilização  humana,  já  existia  um 

sistema penal, ou, pelo menos, um pensamento penal.35 E é por isso que ADOLPH PRINS 

afirma que “O direito de vingança privada é o direito penal dos povos que se encontram ainda 

no início da sua organização e que não têm um poder central bastante forte para refrear os 

ímpetos dos indivíduos entregues a si mesmos”.36

Com a evolução social, para evitar a dizimação das tribos, surge a lei de talião, que 

limita a reação à ofensa a um mal idêntico ao praticado37, razão pela qual ficou imortalizada 

pela máxima olho por olho, dente por dente. Por ela, se alguém tira um olho a outrem, perderá 

também  um  olho;  se  um  osso,  se  lhe  quebrará  igualmente  um  osso;  se  um  construtor 

construísse uma casa e esta desabasse sobre o proprietário, matando-o, aquele morreria, mas 

se a morte fosse do filho do proprietário, o filho do construtor é que deveria morrer.

A despeito de quão absurdas e cruéis possam soar tais previsões na atualidade, o fato é 

que  o  talião  representou um grande avanço na história  do Direito  Penal,  por  delimitar  a 

33 MIRABETE, Júlio Fabbrini, MIRABETE, Renato N. Manual de direito penal, vol. 1: parte geral, arts. 1º a 120 do CP. 27ª 
ed. rev. e atual. até 4 de janeiro de 2011. São Paulo: Atlas, 2011. p. 16.
34 NORONHA. Op. Cit. p. 23.
35 JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Curso de direito processual penal... Op. Cit. p. 36-37.
36 Id.
37 MIRABETE, Júlio Fabbrini, MIRABETE, Renato N. Manual de direito penal... Op. Cit. p. 16.
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abrangência do castigo, preocupando-se com a justiça na retribuição. Como consequência de 

sua adoção, a vingança não era mais arbitrária e desproporcionada.  Várias leis  dos povos 

antigos adotaram regras como o talião, a exemplo do Código de Hamurabi (§§ 196, 197, 229 

e 230), do Êxodo (23, 24 e 25), do Levítico (17 a 21) e da Lei das XII Tábuas.

Conquista igualmente importante foi a composição38, sistema pelo qual o ofensor se 

livraria do castigo com a compra de sua liberdade, pagando em moeda, gado, vestes, armas ou 

outros itens cambiáveis. Adotaram-na, por exemplo, o Código de Hamurabi, o Pentateuco, o 

Código de Manu, sendo a origem remota das formas modernas de indenização do Direito 

Civil e da multa do Direito Penal.

3.1.2 Vingança divina

Desde  os  primórdios  da  humanidade,  a  reação  penal sempre  foi  profundamente 

marcadas por um forte sentimento religioso/espiritual, mesmo no período classificado como o 

da  vingança  privada,  estudado  acima.  O  caráter  místico,  divino  e  sacerdotal  só  será 

minimizado na fase da vingança pública, com o enfraquecimento da Igreja e a secularização, 

como se verá mais adiante.

Nas  sociedades  primitivas,  os  fenômenos  naturais  maléficos  eram recebidos  como 

manifestações divinas (“totem”) revoltadas com a prática de atos que exigiam reparação. O 

crime confundia-se com a infração totêmica e a coletividade punia o infrator para desagravar 

a divindade, como satisfação aos deuses pela ofensa praticada no grupo social. O castigo era 

aplicado,  por  delegação  divina,  pelos  sacerdotes,  com  penas  cruéis,  desumanas  e 

degradantes39, pois deveria estar em relação com a grandeza do deus ofendido.40  

Nos primeiros momentos do Estado, o caráter divino da reação penal continuou. Como 
38 Para ROBERTO LYRA, mais importante do que o “talião”. (Op. Cit. p. 6)
39 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Tratado de direito penal, volume 1: parte geral. 14ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 29-30.
40 NORONHA. Op. Cit. p. 23.
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os povos estavam acostumados a respeitar apenas a força, eles não tinham base para aceitar a 

superioridade do Estado na figura de um ser humano. Assim, à míngua de legitimidade/força 

do  Estado  para  impor  sua  autoridade,  buscou-se  na  legitimidade/força  da  religião  o 

fundamento para que o Estado retirasse da vítima e do seu clã o poder de impor sanções aos 

criminosos e passasse a monopolizá-lo em suas mãos.41

Nesse momento, a doutrina cristã difundia-se no mundo, pregando a concepção de que 

o Estado era uma instituição divina, e as decisões tomadas pelo príncipe e pelo magistrado 

davam-se por inspiração e delegação deífica. O direito criado, a seu turno – do qual o Direito 

Canônico era a base jurídica –, seria emanado da vontade sobrenatural, devendo o indivíduo 

comportar-se de acordo com ele,  reconhecendo a supremacia do Estado,  sob pena de ser 

penalizado por afronta aos deuses.42

Assim, o poder estatal confundia-se com o poder eclesial. A Igreja estava organizada 

como um verdadeiro Estado, mais poderoso até que os reinos medievais.

Apesar de isso ter representado uma maior humanização das punições – já que na fase 

da  vingança  privada  o  ato  de  punir  não  tinha  limites  –,  as  penas  previstas  no  Código 

Canônico, por exemplo, eram excessivas e cruéis, preferindo-se as privativas de liberdade às 

patrimoniais,  e o processo judicial  era marcadamente inquisitivo e admitia a aplicação da 

tortura como forma de se obter a confissão.

O exacerbado rigor desse período dá-se porque, na visão religiosa, o crime era não 

apenas uma infração às normas jurídicas, mas também um pecado, porque se entendia que 

importava numa ofensa a pressupostos religiosos. Por isso, sua prática, ademais de revoltar a 

sociedade,  suscitava  a  cólera  dos  deuses,  que  só  seria  escoimada  com  o  castigo 

correspondente.  Assim,  punia-se o agente  com rigor,  a  fim de  satisfazer  o  deus  atingido, 

obtendo o seu perdão. E a sanção penal não estava a serviço do homem que sofreu com o 

41 JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Curso de direito processual penal... Op. Cit. p. 43.
42 Id.



33

crime, mas sim de Deus, tendo o Direito Penal índole teocrática e sacerdotal.43

Lembremo-nos que foi nessa fase, mais precisamente na Idade Média, que foi criado e 

institucionalizado  o  Tribunal  da  Inquisição,  instituição  da  Igreja  Católica  incumbida  de 

perseguir  aqueles  que  considerasse  hereges,  entregando-os  em  seguida  às  autoridades 

seculares para que fossem punidos; eram tratados, assim, como se houvessem praticado um 

“crime  comum”.  Tão grande  era  o  poder  religioso  nesse  período  que  as  bulas  “Licet  ad 

capiendos” e “Ad extirpanda” – editadas pelos Papas Gregório IX, em 1233, e Inocêncio IV, 

em 1252, respectivamente, e que marcaram o nascimento e a instrumentalização da Inquisição 

– estabeleciam que o poder secular era obrigado a contribuir com a atividade do Tribunal do 

Santo Ofício.44

Em  1376,  o  teólogo  e  inquisidor  catalão  NICOLAU  EYMERICH  (1320-1399) 

escreveu Directorium Inquisitorum – Manual dos Inquisidores, na tradução lusófona –, obra 

em que o autor fornecia aos inquisidores instruções e orientações para bem desenvolver o 

ofício, como os conceitos e indícios de heresia, os procedimentos a serem seguidos durante os 

julgamentos dos hereges, modelos de sentenças a serem utilizadas, dentre outras coisas. Essa 

obra fornece um retrato fidedigno não apenas da atividade da Inquisição – que, por sua vez, 

era a síntese de como se desenvolvia a justiça criminal dessa fase – como também do extremo 

arbítrio que existia quanto à definição do que se tinha por  heresia, a mais grave infração 

religiosa, equivalente ao crime, tanto que apenada inclusive com a morte.

O conceito de heresia segundo EYMERICH era extremamente subjetivo e aberto – a 

43 Ibid. p. 45.
44 Confira-se nesse sentido o teor da bula  Licet ad capiendos:  “Onde quer que os ocorra pregar estais facultados, se os 
pecadores persistem em defender a heresia apesar das advertências, a privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e  
proceder contra eles e todos os outros, sem apelação, solicitando em caso necessário a ajuda das autoridades seculares e 
vencendo sua oposição, se isto for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis”.  (destaques acrescidos) 
(Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Pregadores, acessado em 24/09/2011). No mesmo sentido eram as 
orientações de NICOLAU EYMERICH, expostas em 1376 em Directorium Inquisitorum: “O inquisidor, se o desejar, poderá 
exigir que as autoridades civis façam o juramento de defender a Igreja da perversidade herética e de proteger o inquisidor  
durante os exercícios das suas funções. Ele os intimará a comparecer na sua presença […] Se comparecerem, o inquisidor  
lhes mandará prestar juramento de defender a Igreja contra os hereges, em conformidade com a autoridade e a função que 
têm. O escrivão lerá para eles, numa linguagem bem clara, os decretos pontifícios que lhes digam respeito. Em seguida, para  
melhor obrigá-los, o inquisidor, na presença de testemunhas sérias, principalmente membros da Igreja, lhes mandará cumprir 
o que foi determinado […] (EYMERICH, Nicolau. Manual do Inquisidor. São Paulo: Rosa dos Tempos, 1993.p. 5)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Pregadores
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exemplo de dizer coisas que se opunham às verdades essenciais da fé (como “não acreditar na 

pobreza absoluta de Cristo e seus apóstolos”), evitar o contato com fiéis, ir menos à missa do 

que  o  normal,  sacrificar  aos  ídolos,  adorar  ou  venerar  demônios,  venerar  o  trovão,  se 

relacionar com hereges, judeus, sarracenos –, abrangendo também atos simples tidos como 

violadores de dogmas católicos – como não fazer jejum nem observar a abstinência nos dias e 

períodos  determinados;  não  comparecer  quando  citado  pelo  inquisidor,  recebendo  a 

excomunhão  por  um  ano  inteiro;  não  cumprir  a  pena  canônica,  se  foi  condenado  pelo 

2inquisidor;  recair  numa  determinada  heresia  da  qual  abjurou  –,  o  mero  seguimento  de 

religiões diferentes do cristianismo – como o judaísmo e o islamismo – e a exteriorização de 

rituais e hábitos a elas inerentes – como a circuncisão de meninos no judaísmo.45

EYMERICH ainda tratava como indícios de heresia condutas tão vagas, genéricas e 

subjetivas quanto o próprio conceito de herege, a exemplo de  zombar dos religiosos e das 

instituições eclesiásticas e qualquer atitude ou palavra em desacordo com os hábitos comuns 

dos católicos.

Havendo “indícios de heresia”, ao acusado só restaria confessar ou não confessar seu 

proceder herético. Se confessasse e defendesse a crença em mandamentos heréticos (herege 

impenitente), seria entregue às autoridades seculares para ser executado, queimado vivo numa 

fogueira em praça pública; se confessasse, mas abjurasse, renunciando publicamente à crença 

herética  até  então  seguida  (herege  penitente),  seria-lhe  imposta  a  pena  de  prisão  por 

determinado período, além da penitência de se colocar nos degraus da igreja ou do altar, aos 

domingos,  durante  a  missa,  segurando  uma  vela  acesa  em  determinados  momentos;  se 

45 “Os inquisidores devem ser capazes de reconhecer as particularidades rituais, de vestuário etc., dos diferentes grupos de  
hereges. É herege quem disser coisas que se oponham às verdades essenciais da fé. Também é herege: a) Quem pratica ações 
que justifiquem uma forte suspeita (circuncidar-se,  passar para o islamismo...);  b) Quem for citado pelo inquisidor para 
comparecer, e não comparecer, recebendo a excomunhão por um ano inteiro; c) Quem não cumprir a pena canônica, se foi  
condenado pelo inquisidor; d) Quem recair numa determinada heresia da qual abjurou ou em qualquer outra, desde que tenha 
abjurado; e) Quem, doente mental ou saudável - pouco importa - , tiver solicitado o "consolamento". Deve-se acrescentar a  
esses casos de ordem geral: quem sacrificar aos ídolos, adorar ou venerar demônios, venerar o trovão, se relacionar com 
hereges, judeus, sarracenos etc.; quem evitar o contato com fiéis, for menos à missa do que o normal, não receber a eucaristia 
nem se confessar nos períodos estabelecidos pela Igreja; quem, podendo fazê-lo, não faz jejum nem observa a abstinência nos  
dias e períodos determinados.. etc.” (EYMERICH, Nicolau. Manual do Inquisidor. p. 4)
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confessasse,  abjurasse,  cumprisse  as  penitências  impostas,  mas,  nada  obstante,  voltasse  a 

praticar novo ato tido como heresia (herege penitente relapso), seria entregue às autoridades 

seculares para ser executado, queimado vivo na fogueira,  sem direito a novo julgamento, 

ainda que se arrependesse e aceitasse o sacramento da eucaristia.

Se o acusado não confessasse, seria submetido à tortura, “para que a verdade saia da 

tua própria boca”.46 Os métodos de tortura eram variados e terríveis, sendo inimaginável que 

alguém  conseguisse  suportá-los  sem  declarar  exatamente  aquilo  que  os  inquisidores 

esperavam ouvir. FRANCISCO DE LA PEÑA, que revisou e ampliou a obra de EYMERICH 

em 1578, citou, por exemplo: a) a roda de despedaçamento, em cuja parte externa o acusado 

era amarrado pelas costas e sob a qual se colocavam brasas incandescentes ou agulhões de 

madeira.  O  carrasco,  então,  girava  lentamente  a  roda,  fazendo  com que  o  réu  morresse 

praticamente  “assado”  ou  arranhado  terrivelmente;  b)  a  cadeira  das  bruxas,  à  qual  o 

condenado era preso e pendurado de cabeça para baixo, posição que criava atrozes dores nas 

costas,  desorientava  e  aterrorizava  a  vítima,  que,  atordoada  pela  interminável  gama  de 

tormentos, facilmente cedia e “confessava”; c) a cadeira de inquisição, cujos assento e costas 

eram compostos por 1606 pontas de madeira e 23 de ferro e nos quais o acusado sentava-se 

nu. Com um mínimo movimento, as agulhas penetravam no corpo, perfurando-lhe a carne, 

provocando efeito terrível. Noutra versão, a cadeira possuía assento de ferro, embaixo do qual 

era acendida uma fogueira até o assento ficar incandescente. Em qualquer dessas versões, a 

agonia provocada pelo metal pontiagudo ou pelo assento em brasa era intolerável e poucos 

acusados  aguentavam  mais  de  15  minutos  antes  de  confessar;  d)  o  esmaga  cabeça, 

instrumento no qual o queixo da vítima era colocado sobre uma barra inferior e depois uma 

calota  era  abaixada  por  rosqueamento  sobre  sua  cabeça.  À medida  em que  a  calota  era 

abaixada, se o acusado não confessasse rapidamente, despedaçavam-se os alvéolos dentais, 

depois as mandíbulas e, por fim, advinha a saída da massa cerebral pela caixa craniana; e) a 

46 Ibid. p. 7.
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mesa de evisceração, mesa sobre a qual o condenado era colocado deitado, preso pelas juntas 

e  eviscerado vivo pelo  carrasco,  abrindo seu  estômago  com uma lâmina,  prendendo,  em 

seguida,  suas  vísceras  com  pequenos  ganchos  e,  com  uma  roda,  lentamente  puxava  os 

ganchos e as partes presas saíam do corpo até que, após muitas horas, chegasse a morte; f) o 

pêndulo, que consistia em pendurar o acusado pelos braços, levantando-o do chão, causando-

lhe a luxação ou deslocamento do ombro; e g) o tronco, que consistia em pendurar o acusado 

pelo pescoço, com as mãos amarradas para trás, levantando-o do chão por uma corda que 

passava por uma roldana e, após guindado até o alto, deixava-se cair seu corpo até poucas 

polegadas do solo, quando era travado o aparelho, causando a interrupção abrupta da queda 

pelo  pescoço.  O  processo  era  repetido  várias  vezes,  sendo  que,  às  vezes,  os  carrascos 

amarravam pesos nos pés das vítimas, a fim de aumentar o choque da queda.47

Se escapassem vivos das torturas, os acusados que fossem condenados eram entregues 

às autoridades estatais para ser executados. O método de execução era a morte na fogueira, a 

ser acendida em praça pública.48 O atroz espetáculo, em que o condenado era terrivelmente 

queimado vivo, era, assim, presenciado por todos.

3.1.3 Vingança pública

Em meados do Século XIV, com o advento do movimento renascentista,  o mundo 

assistiu ao paulatino enfraquecimento da influência da Igreja no seio do Estado – até haver a 

separação entre Estado e religião (secularização) – e, paralelamente, à concentração de poder 

nas mãos do Soberano.

O Estado teocrático dava lugar, assim, ao chamado Estado absoluto, que foi o modelo 

47 Ibid. p. 11-13.
48 Orientava EYMERICH que os hereges deviam morrer na fogueira, conforme determinação do imperador Frederico e dos 
Papas Inocêncio IV, Alexandre IV e Clemente IV, que diziam “Que os patarinos e todos os hereges, quaisquer que sejam os  
seus nomes, sejam condenados à morte. Serão queimados vivos em praça pública, entregues em praça pública ao julgamento  
das chamas”. (Ibid. p. 4)
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político adotado por praticamente todos os países ocidentais que se destacaram durante os 

séculos  XV a  XVIII  e  que,  nas  palavras  de  GEORGE MARMELSTEIN,  consistia  num 

“Estado forte  (Leviatã),  absoluto,  sem limites e sem escrúpulos,  onde o soberano poderia 

cometer  as  maiores  barbaridades  para  se  manter  no poder.”  E para  que  seus  fins  fossem 

atingidos, a vontade do soberano deveria estar acima da lei e de qualquer concepção jurídica, 

as quais não deveriam servir-lhe de empecilho.49

Os argumentos teóricos para tentar justificar o chamado Estado absoluto podem ser 

encontrados  nos  pensamentos  de  MAQUIAVEL (1469-1527)  e  THOMAS HOBBES50,  os 

quais, quando condensados, forneceram o esteio doutrinário sobre o qual se ergueu.

MAQUIAVEL,  no  clássico  O  príncipe  (1512),  aconselhava  que  o  soberano,  na 

condução dos negócios públicos, deveria fazer o possível para se manter no poder, baseando-

se tanto nas leis quanto na força, neste último caso quando o recurso às primeiras não fosse 

suficiente51. Dizia ele que o príncipe, inclusive, não deveria se importar com a fama de cruel, 

desde  que  isso  conservasse  seus  súditos  unidos  e  com  fé,  pois,  se  esse  objetivo  fosse 

alcançado,  este  príncipe  estaria  sendo mais  piedoso  do que  aqueles  que,  por  excesso  de 

clemência,  deixam  que  surjam  desordens,  das  quais  podem  se  originar  assassínios  ou 

rapinagens. E as desordens, assassínios e rapinagens são mais graves para o povo, porque 

prejudicam a todos, do que as execuções ordenadas pelo príncipe, já que ofendem um só 

indivíduo.52

Segundo ele, “Deve [...] um príncipe não ter outro objetivo nem outro pensamento, 

49 Op. Cit. p. 36.
50 HOBBES, Thomas.  Leviatã ou a Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Tradução de Rosina D 
Angina. 4ª reimpressão. Martin Claret: 2010. p. 34-35.
51 “Deveis saber, então, que existem dois modos de combater: um com as leis, o outro com a força. O primeiro é próprio do  
homem, o segundo, dos animais; mas, como o primeiro modo muitas vezes não é suficiente, convém recorrer ao segundo.  
Portanto, a um príncipe torna-se necessário saber bem empregar o animal e o homem. […] Necessitando um príncipe, pois,  
saber bem empregar o animal, deve deste tomar como modelos a raposa e o leão, eis que este não se defende dos laços e  
aquela não tem defesa contra os lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos.” 
(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Disponível em www.irrestrito.com. p. 45-46. Acessado em 08/10/2011)
52 “Não deve, pois, importar ao príncipe a pecha de cruel para conservar seus súditos unidos e com fé. Porque, com pequenas 
exceções, ele é mais piedoso do que os que por excesso de clemência deixam que surjam desordens, das quais podem se  
originar assassínios ou rapinagens. É que tais conseqüências prejudicam todo o povo e as execuções vindas do príncipe 
ofendem um só indivíduo. E dentre todos os príncipes os novos são os que podem menos fugir à pecha de cruéis, pois os  
Estados novos estão repletos de perigo.” (Ibid. p. 43)

http://www.irrestrito.com/
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nem tomar qualquer outra coisa por fazer, senão a guerra e a sua organização e disciplina, pois 

que é essa a única arte que compete a quem comanda.”53 Sustentava, ademais, que o príncipe 

que prefere o caminho da sua preservação no poder ao de sua ruína deve “aprender a poder 

não ser bom e usar ou não da bondade, segundo a necessidade”, pois “um homem que queira 

em todas as suas palavras fazer profissão de bondade, perder-se-á em meio a tantos que não 

são bons.”54

Já THOMAS HOBBES foi  um dos contratualistas que teorizou o abandono,  pelos 

homens, do estado de natureza e a constituição do Estado. Justificou a necessidade deste Ente 

dada a imprescindibilidade, numa sociedade organizada, de uma autoridade capaz de proteger 

os indivíduos uns dos outros, já que, na sua visão, o homem é essencialmente mau, egoísta e 

ambicioso e permanentemente desejoso de poder e mais poder55 – pensamento condensado na 

máxima “o homem é o lobo do homem”. E, na luta pela auto-preservação, se inexistisse uma 

autoridade como o Estado, haveria uma constante guerra de todos contra todos.56

Ocorre que, além de teorizar a necessidade de um Ente com autoridade sobre todos os 

indivíduos, HOBBES foi além, pregando que um soberano deveria personificar o Estado e 

exercer o poder de modo ilimitado, absoluto, pois só assim teria condição de evitar a guerra 

de  todos  contra  todos.  Os  atos  do  soberano,  inclusive,  não  seriam  passíveis  de 

questionamento, julgamento ou submissão à lei.57

No tocante à responsabilização criminal, esse período é conhecido como o da vingança 

53 Ibid. p. 37.
54 Ibid. p. 40.
55 “Assinalo assim, em primeiro lugar, como tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e  
mais poder, que cessa apenas com a morte.” (Op. Cit. p. 37)
56 “E dado que a condição do homem […] é uma condição de guerra de todos contra todos, sendo neste caso cada um 
governado por sua própria razão, e não havendo nada, de que possa lançar mão, que não possa servir-lhe de ajuda para a 
preservação de sua vida contra seus inimigos, segue-se daqui que numa tal condição todo homem tem direito a todas as  
coisas, incluindo os corpos dos outros. Portanto, enquanto perdurar este direito de cada homem a todas as coisas, não poderá  
haver para nenhum homem (por mais forte e sábio que seja) a segurança de viver todo o tempo que geralmente a natureza  
permite aos homens viver. [...]” (Ibid. p. 48)
57 GEORGE MARMELSTEIN assim sintetiza o pensamento de HOBBES, legitimador do poder absoluto do soberano: “A 
única forma de se obter a paz, segundo Hobbes, seria conferindo toda força e poder ao Estado personificado no soberano 
[…]. Portanto, o Estado seria a única autoridade capaz de 'pôr ordem na casa', impedindo que os homens se matem uns aos 
outros. Hobbes defendia que o soberano deveria possuir um poder absoluto, sem qualquer limitação jurídica ou política. Nada  
que o soberano fizesse poderia ser considerado injusto, até porque ele seria o juiz dos próprios atos e ninguém poderia  
questioná-lo. O soberano julgava, mas não poderia ser julgado. O soberano legislava, mas não estava submetido à própria  
legislação que ele editava. Enfim, o soberano poderia tudo e somente prestava contas a Deus.” (Op. Cit. p. 34-35)
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pública, porque o soberano, personificando o Estado, retirou da multidão e da Igreja o poder 

de vingar o crime e o tomou para si.

Como é de se supor num Estado que não conhece limites legais ou éticos e durante o 

qual se recomendava ao soberano todo o rigor necessário para afirmar sua autoridade e se 

manter no poder, os exageros estatais no exercício do seu múnus punitivo não cessaram. É 

que agora o crime era tido como uma forma de contestar e comprometer a autoridade do 

próprio soberano. Por essa razão, este, a fim de desagravar sua autoridade, de mostrar sua 

superioridade e de intimidar aqueles propensos a práticas semelhantes, era particularmente 

cruel com o réu quando do exercício da pretensão punitiva, impingindo-lhe os mais atrozes 

castigos tanto no curso do processo – durante o qual o réu era torturado através dos mais 

bárbaros mecanismos, objetivando fazê-lo “confessar o crime” –, quanto durante a aplicação 

da pena – que em regra consistia na imposição de severo sofrimento físico por meio de uma 

diversidade  de  técnicas,  a  ser  assistida  por  toda  a  comunidade  em  praça  pública,  num 

espetáculo macabro em que todos assistiam à lenta agonia do réu até a morte.58

Para se ter uma ideia do caráter demasiadamente cruel, severo e desumano das penas 

nessa  época,  FOUCAULT menciona  os  modos  de  execução  da  pena  capital  previstos  na 

Ordenação francesa de 1670 e que aí vigeram até a Revolução de 1789:

A pena de morte  natural  compreende todos os tipos de morte:  uns podem ser 
condenados  à  forca,  outros  a  ter  a  mão  ou  a  língua  cortada  ou  furada  e  ser 
enforcados em seguida; outros, por crimes mais graves, a ser arrebentados vivos e 
expirar na roda depois de ter os membros arrebentados; outros a ser arrebentados 
até a morte natural, outros a ser estrangulados e em seguida arrebentados, outros a  
ser queimados vivos, outros a ser queimados depois de estrangulados; outros a ter  
a língua cortada ou furada, e em seguida queimados vivos; outros a ser puxados 
por quatro cavalos,  outros a ter  a cabeça cortada,  outros enfim a ter a cabeça  
quebrada.59

58 No sentido do texto:  “O corpo do agente  do crime,  diante  da necessidade de afirmar-se,  pela força,  a autoridade do 
soberano, passa a ser penalizado duas vezes: primeiramente, durante o processo, em que o suplício do corpo com a tortura é a  
técnica  empregada  para  descortinar  a  verdade  do  crime;  depois,  com a  aplicação  da  pena,  que  deve  ser  corporal,  em  
cerimônia realizada diante da sociedade, para servir de exemplo e atuar como medida de prevenção geral.” (JÚNIOR, Walter 
Nunes da Silva. Op. Cit. p. 49)
59 Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 35.
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Além dos métodos de causação da morte dos condenados, a desumanidade da justiça 

criminal  da  época  também  fica  bem  evidente  pela  pródiga  inflição  de  suplícios,  que 

consistiam numa variedade de técnicas para fazer com que aqueles sofressem intensamente 

antes de ser provocado propriamente o seu óbito, chegando-se mesmo ao ponto de este ser 

retardado intencionalmente para que a agonia, assistida publicamente, ainda não tivesse fim. 

Segundo FOUCAULT, a barbárie na responsabilização criminal desse período era tamanha 

que  os  próprios  tribunais  chegavam  a  regular  não  só  os  métodos  a  serem  aplicados  ao 

condenado como também a combinação deles, número de golpes, locais do corpo a serem 

atingidos, duração e intensidade do suplício, num verdadeiro exercício de crueldade e frieza.60

Para ilustrá-la, FOUCAULT descreve a execução de um homem ocorrida em Paris em 

1757,  a  qual  envolvia,  cronologicamente,  atos  de  humilhação  pública  –  a  condução  do 

condenado numa carroça pelas ruas de Paris, trajando apenas uma camisola e segurando uma 

tocha acesa numa mão e a faca com que teria cometido o assassinato na outra, até a praça 

onde seria executado –, suplícios – a transfixação de seus mamilos, braços, coxas e barrigas 

das pernas por ganchos de metal e a aplicação de chumbo derretido, óleo fervente, piche em 

fogo, cera e enxofre derretidos nas mesmas partes –, a causação de sua morte por método 

60 “O suplício é uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de uma raiva sem lei. Uma pena, para ser um suplício,  
deve obedecer a três critérios principais: em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se não 
medir  exatamente,  ao  menos  apreciar,  comparar  e  hierarquizar;  a  morte  é  um suplício  na  medida  em que  ela  não  é  
simplesmente privação do direito de viver, mas a ocasião e o termo final de uma graduação calculada de sofrimentos: desde a  
decapitação  —  que  reduz  todos  os  sofrimentos  a  um só  gesto  e  num só  instante:  o  grau  zero  do  suplício  — até  o  
esquartejamento que os leva quase ao infinito, através do enforcamento, da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito  
tempo; a morte suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em “mil mortes” e obtendo, antes de cessar a  
existência, the most exquisite agonies. O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não é só: esta produção é  
regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a  
gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. Há um código jurídico da dor; a pena, quando é 
supliciante, não se abate sobre o corpo ao acaso ou em bloco; ela é calculada de acordo com regras detalhadas: número de  
golpes de açoite, localização do ferrete em brasa, tempo de agonia na fogueira ou na roda (o tribunal decide se é o caso de  
estrangular o paciente imediatamente, em vez de deixá-lo morrer, e ao fim de quanto tempo esse gesto de piedade deve  
intervir), tipo de mutilação a impor (mão decepada, lábios ou língua furados). […] Além disso, o suplício faz parte de um  
ritual. É um elemento na liturgia punitiva, e que obedece a duas exigências. Em relação à vítima, ele deve ser marcante:  
destina-se, ou pela cicatriz que deixa no corpo, ou pela ostentação de que se acompanha, a tornar infame aquele que é sua  
vítima; o suplício, mesmo se tem como função “purgar” o crime, não reconcilia; traça em torno, ou melhor, sobre o próprio  
corpo do condenado sinais  que não devem se apagar;  a memória dos homens,  em todo caso,  guardará  a lembrança da  
exposição, da roda, da tortura ou do sofrimento devidamente constatados. E pelo lado da justiça que o impõe, o suplício deve 
ser ostentoso, deve ser constatado por todos, um pouco como seu triunfo. O próprio excesso das violências cometidas é uma 
das peças de sua glória: o fato de o culpado gemer ou gritar com os golpes não constitui algo de acessório e vergonhoso, mas  
é o próprio cerimonial da justiça que se manifesta em sua força. Por isso sem dúvida é que os suplícios se prolongam ainda 
depois da morte: cadáveres queimados, cinzas jogadas ao vento, corpos arrastados na grade, expostos à beira das estradas. A 
justiça persegue o corpo além de qualquer sofrimento possível.” (Ibid. p. 36-37)
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cruel – o esquartejamento violento do seu corpo, por meio de cordas ligadas aos ganchos aos 

quais aquelas partes estavam atenazadas, puxadas por quatro cavalos que corriam em direções 

opostas –, e, por fim, atos de desforra para com o seu cadáver – a cremação dos diversos 

membros esquartejados numa fogueira, jogando-se suas cinzas, em seguida, ao vento.61

Todas essas características da justiça criminal, todavia, não eram uma exclusividade 

dos países europeus. No Brasil,  de 1603 a 1832, a lei penal que vigeu era o Livro V das 

Ordenações Filipinas, orientado no sentido de uma ampla e generalizada criminalização, com 

severas punições.  Além do predomínio da pena de morte,  utilizava outras sanções cruéis, 

como açoite, amputação de membros, as galés e o degredo. Não se adotava o princípio da 

legalidade, ficando ao arbítrio do julgador a escolha da sanção aplicável.62 Basta lembrarmos, 

por exemplo, do julgamento do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, condenado, 

aos  18/04/1792,  à  morte  na forca,  ao esquartejamento,  à  demolição  de  sua casa,  tendo a 

sentença atingido ainda seus filhos e seus netos, todos declarados infames.63

A barbárie era tamanha nesse período que ele é apelidado como o do Direito Penal do 

terror, por representar, na evolução da justiça criminal, “o mais sombrio do Direito Penal”.64

Mas é preciso esclarecer que a crueldade, a indiferença para com o sofrimento alheio, 

61 [Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris 
[aonde devia ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha acesa de cera acesa de duas 
libras; [em seguida], na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos,  
braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direta segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo 
de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre  
derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo 
consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente, foi esquartejado [relata a  Gazette 
d'Amsterdam]. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração; de modo que,  
em vez de quatro, foi preciso colocar seis; e como isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz,  
cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma  
blasfêmia lhe escapou dos lábios; apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis, e muitas vezes repetia: 'Meu 
Deus, tende piedade de mim; Jesus, socorrei-me'. […]” Op. Cit. p. 8.
62 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. p. 47.
63 Trecho do dispositivo dessa sentença:  “[...]  Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier  por alcunha o 
Tiradentes Alferes que [...] seja conduzido pelas ruas publicas ao lugar da forca e nella morra morte natural para sempre, e  
que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Villa Rica aonde em lugar mais publico della será pregada, em um  
poste alto até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em quatro quartos, e pregados em postes pelo caminho de  
Minas no sitio  da Varginha  e  das  Sebolas  aonde o Réu teve as  suas infames  práticas  e  os  mais  nos sitios  de maiores  
povoações até que o tempo também os consuma; declaram o Réu infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens  
applicam para o Fisco e Câmara Real, e a casa em que vivia em Villa Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no  
chão se edifique e não sendo própria será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados e no mesmo chão se levantará  
um  padrão  pelo  qual  se  conserve  em  memória  a  infamia  deste  abominavel  Réu;  [...]”  (Disponível  em 
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=612, acessado em 12/06/2010)
64 JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Op. Cit. p. 48.

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=612
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a desconsideração para com os mais básicos sentimentos de piedade e humanidade não eram, 

necessariamente,  reflexos  de  sadismo  dos  executores  da  lei.  Na  realidade,  a  violência 

institucionalizada nesse tempo tinha, eminentemente, um fim político: intimidar, por meio do 

exemplo impactante, aqueles que estivessem propensos a contrariar, por condutas proibidas, a 

autoridade do soberano.65

Mas as vicissitudes do ato de punir não se restringiam ao momento da aplicação da 

pena; também no curso do que então se entendia por processo penal,  eram simplesmente 

inexistentes algumas garantias tidas hoje como imprescindíveis para a condenação justa de 

alguém – notadamente o contraditório (o conhecimento da acusação, dos acusadores e das 

provas  da  acusação),  a  defesa  (a  possibilidade  de  reagir  à  acusação  e  de  produzir 

contraprovas) e mesmo a imparcialidade do juiz (pois que, nesse período, este tendia a tomar 

antecipadamente como verdadeira a acusação formulada – às vezes por ele próprio – e a se 

comportar, daí por diante, de modo parcial, contrariamente ao réu).66

As brutalidades cometidas pelos agentes estatais sob o pretexto de aplicação da justiça 

pública,  em vez  de  gerarem respeito  na população e  a  consciência  para  o  respeito  à  lei,  

verdadeiramente aterrorizavam-na; o Estado era visto não como um protetor dos direitos de 

todos  e  de  cada  um,  mais  como  um poder  ameaçador  desses  direitos,  exercido  por  um 

soberano tirânico, implacável, desumano e cruel com quem julgasse tê-lo afrontado.

65 Nesse sentido, afirma MICHEL FOUCAULT: “O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal: é uma  
produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune:  
não é absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus princípios, perdesse todo o controle. Nos “excessos” 
dos suplícios, se investe toda a economia do poder.” (Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 
Petrópolis: Vozes, 1987. p. 37)
66 “Na França, como na maior parte dos países europeus — com a notável exceção da Inglaterra — todo o processo criminal,  
até  à  sentença,  permanecia  secreto:  ou seja,  opaco não só para  o  público  mas  para  o  próprio  acusado.  O processo  se 
desenrolava sem ele, ou pelo menos sem que ele pudesse conhecer a acusação, as imputações, os depoimentos, as provas. Na 
ordem da justiça criminal, o saber era privilégio absoluto da acusação. […] era impossível ao acusado ter acesso às peças do  
processo, impossível conhecer a identidade dos denunciadores, impossível saber o sentido dos depoimentos antes de recusar  
as testemunhas,  impossível fazer valer,  até os últimos momentos do processo,  os fatos  justificativos,  impossível ter um 
advogado, seja para verificar a regularidade do processo, seja para participar da defesa. Por seu lado, o magistrado tinha o  
direito de receber denúncias anônimas, de esconder ao acusado a natureza da causa, de interrogá-lo de maneira capciosa, de  
usar insinuações. Ele constituía, sozinho e com pleno poder, uma verdade com a qual investia o acusado; e essa verdade, os  
juízes a recebiam pronta, sob a forma de peças e de relatórios escritos; para eles, esses documentos sozinhos comprovavam;  
só encontravam o acusado uma vez para interrogá-lo antes de dar a sentença. [...]” (FOUCAULT. Op. Cit. p. 38)
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3.2  PERÍODO  HUMANITÁRIO:  O  DESPERTAR  PARA A NECESSIDADE  DE 

LIMITES E RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA

As profundas  insatisfações  com essa  falta  de limites  do  poder  estatal  serviram de 

terreno propício para o cultivo e o florescimento, a partir da segunda metade do Século XVII, 

de  ideias  reformistas  das  leis  e  das  organizações  políticas,  de  cunho  humanístico-

individualista, preocupadas em estabelecer limites concretos ao poder estatal.

Destaca-se entre os precursores dessas ideias JOHN LOCKE (1632-1704), para quem 

o poder dos governantes não era absoluto, encontrando limites nos direitos naturais, aos quais 

os homens não renunciaram quando outorgaram o poder político ao Estado. E assim como o 

outorgaram, poderiam revogá-lo caso verificassem abuso em seu exercício, defendendo-se, 

assim, o direito à revolução.67

As ideias políticas de LOCKE influenciaram o pensamento ocidental e deram suporte 

à  Revolução Gloriosa na Inglaterra,  no fim do Século XVII,  à Revolução Americana e à 

Revolução  Francesa,  ambas  no  Século  XVIII,  constituindo,  ademais,  a  base  teórica  das 

democracias liberais constitucionais.68 

Não menos importantes foram os pensamentos,  por exemplo,  de MONTESQUIEU 

(1689-1755),  que  se  notabilizou  pela  sua  teoria  da  separação  dos  poderes  do  Estado, 

contribuindo para a noção de desconcentração do poder nas mãos do soberano, exercendo 

67 Nesse sentido, afirma que “Assim como a usurpação consiste em exercer um poder a que um outro tem direito, a tirania 
consiste em exercer o poder além do direito legítimo, o que a ninguém poderia ser permitido. É isto que ocorre cada vez que  
alguém faz uso do poder que detém, não para o bem daqueles sobre os quais ele o exerce, mas para sua vantagem pessoal e 
particular; quando o governante, mesmo autorizado, governa segundo sua vontade, e não segundo as leis, e suas ordens e  
ações não são dirigidas à preservação das propriedades de seu povo, mas à satisfação de sua própria ambição, vingança,  
cobiça ou qualquer outra paixão irregular. [...] Cada vez que um poder, colocado nas mãos de alguém que deve governar o  
povo e preservar suas propriedades, é aplicado para outros objetivos e é utilizado para empobrecer, perseguir ou subjugar o  
povo às ordens irregulares e arbitrárias daqueles que o detêm, imediatamente se transforma em uma tirania, seja este abuso  
cometido por um ou mais homens. […] Onde termina a lei começa a tirania, desde que a lei seja transgredida em prejuízo de  
alguém. Toda pessoa investida de uma autoridade que excede o poder a ele conferido pela lei, e faz uso da força que tem sob  
seu comando para atingir o súdito com aquilo que a lei não permite, deixa de ser um magistrado; e, como age sem autoridade, 
qualquer um tem o direito de lhe resistir, como a qualquer homem que pela força invada o direito de outro.” (LOCKE, John.  
Segundo tratado sobre o governo civil. Op. Cit. p. 206-208)
68 JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Op. Cit. p. 56.
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importante influência sobre diversos textos constitucionais modernos e contemporâneos69; de 

VOLTAIRE (1694-1778),  que,  por  ser deísta,  acreditava que para chegar  a  Deus não era 

preciso a Igreja, e sim a razão, notabilizando-se pela sua oposição ao pensamento religioso e 

pela defesa da liberdade intelectual e da liberdade de expressão70; de HUGO GRÓCIO (1583-

1645), para quem, ao lado das leis adotadas e reconhecidas pelo governo dos homens, existem 

outras  que,  apesar de não escritas,  devem ser observadas,  uma vez que elas decorrem da 

própria condição humana, negando a elas, portanto, origem divina71; de ROUSSEAU (1712-

1778), que sustentou que nenhum homem tem o poder de escravizar outro homem, porque a 

base da autoridade legítima reside nas convenções pactuadas, de modo que é impensável que 

os homens, na formulação dessa avença, tenham alienado a sua liberdade.72

Eram as bases doutrinárias do Iluminismo, movimento filosófico, religioso, científico, 

político e jurídico, nascido na Europa na segunda metade do Século XVII, que, em linhas 

gerais, pregava a liberdade do pensamento, a reanálise crítica da história, o livre exercício das 

capacidades  humanas  e  o  engajamento  político-social,  a  partir  do  que  os  seres  humanos 

estariam em condições de tornar o mundo melhor. Os pensadores iluministas tinham como 

ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos do conhecimento 

humano.73 Supunham poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos 

resíduos de tirania e superstição que creditavam ao legado da Idade Média.

69 Condensada em sua principal obra, Do Espírito das Leis (1748).
70 A defesa da liberdade da expressão por VOLTAIRE foi imortalizada nesta sua frase “Posso não concordar com nenhuma 
das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-las”. Ademais, suas posições estão contidas nas suas 
principais obras, Cartas Inglesas (1734), Ensaio sobre os costumes (1756) e Dicionário Filosófico (1764).
71 A obra mais conhecida de HUGO GRÓCIO é Das leis de guerra e paz (1625), na qual aparecem os conceitos de guerra 
justa e de Direito Natural. Mas não é menos importante a obra De Jure Praedae (Sobre a lei do Apresamento – 1604), em 
que defendia a internacionalidade das águas oceânicas, surgido numa época de conflitos em relação ao comércio marítimo,  
entre a Inglaterra (que se opunha às idéias de Grócio e defendia a soberania sobre as águas ao redor das ilhas Britânicas) e a 
Holanda.
72 Nesse diapasão, diz ele que, “por qualquer lado que se encarem as coisas, é nulo o direito de escravizar, não só pelo fato de 
ser  ilegítimo, como porque é  absurdo e  nada significa.  As palavras  escravatura  e direito são contraditórias,  excluem-se 
mutuamente. Seja de homem para homem, seja de um homem para um povo, este discurso será igualmente insensato: 'Faço 
contigo um contrato,  todo em teu prejuízo e todo em meu proveito,  que eu observarei enquanto me aprouver  e que tu  
observarás enquanto me aprouver'.” (ROUSSEAU, Jean-Jackes. Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político. 1. 
ed. - Editora Cia. das Letras / Penguin: 2011. p. 21)
73 Na lição de BITENCOURT, o Iluminismo “foi uma concepção filosófica que se caracterizou por ampliar o domínio da  
razão a todas as áreas do conhecimento humano. O Iluminismo representou uma tomada de posição cultural e espiritual de 
parte de parte significativa da sociedade da época, que tinha como objetivo a difusão do uso da razão na orientação do  
progresso da vida em todos os seus aspectos.” (Tratado de direito penal. Op. Cit. p. 39)
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Objetivando  firmar  a  liberdade  quanto  ao  estudo  das  ciências  da  natureza,  os 

iluministas  entraram  em  atrito  direto  com  a  Igreja,  cujos  dogmas  conflitavam  com  tais 

ciências.74 Contestaram também a crença nos poderes ilimitados do Estado, especialmente a 

noção de que este poderia agir de forma arbitrária ou cruel contra os indivíduos – ainda que 

contrariassem as proibições ou a autoridade do rei ou das divindades –, ao reafirmarem que 

todo ser humano, apenas por sua condição humana, possui um plexo de direitos (os direitos 

naturais) contra os quais aquele ente não poderia atentar.75

No que diz respeito particularmente ao exercício da responsabilização criminal dos 

indivíduos, importante contribuição forneceu JOHN HOWARD (1725-1790). Ele foi alcaide 

do condado de Bedford, Inglaterra, e como tal visitou grande número de prisões e calabouços 

na Europa, mantendo contato pessoal com os encarcerados e vendo de perto suas desumanas 

condições. Na Inglaterra, por exemplo, HOWARD encontrou as prisões em péssimo estado, 

porque, com o desenvolvimento econômico que o país já havia alcançado, era desnecessário 

que  a  prisão  cumprisse  uma finalidade  econômica  e,  portanto,  indiretamente  socializante, 

devendo circunscrever-se a uma função punitiva e terrorífica.76

HOWARD  relatou  os  horrores  que  presenciou  na  obra  O  Estado  das  Prisões  na 

Inglaterra e País de Gales (1776), na qual, em reação a isso, advogou a necessidade de se 

construir estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena privativa de liberdade, os 

quais,  inclusive,  deveriam  proporcionar  ao  apenado  um  regime  higiênico,  alimentar  e 

assistência médica que permitisse cobrir as necessidades elementares.77

Propôs a classificação dos presos em três ordens: os processados, que deveriam ter um 

74 Nesse sentido, WALTER NUNES conta-nos que “O Iluminismo, tencionando instaurar o livre-pensamento, hostiliza, sem 
ser anti-religioso, a fé nos milagres, põe em dúvida o historicismo bíblico, não só por suas raízes positivas germinadas da fé 
nas leis invioláveis da natureza, mas também em razão da desconfiança contra as pessoas que asseveraram a autenticidade da  
narrativa propugnada pela Igreja. (Op. Cit. p. 55)
75 NUNES novamente nos diz que “o movimento iluminista contesta o autoritarismo da Igreja, do rei e da Aristocracia, […] 
deu especial atenção para a necessidade de realçar as bases teoréticas sobre a posição do homem frente ao Estado, mas, antes  
de tudo, de estabelecer uma afirmação dos direitos naturais do homem, que lhe pertencem em razão da própria condição  
humana e representam a inviolabilidade do indivíduo […] não sendo lícito ao Estado deixar de respeitá-los.” (Ibid. p. 59)
76 BITENCOURT. Tratado de direito penal. Op. Cit. p. 42.
77 Id.
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regime especial, já que a prisão só servia como meio assecuratório e não como castigo; os 

condenados, que seriam sancionados de acordo com a sentença condenatória imposta; e os 

devedores.  Além  disso,  insistiu  que  as  mulheres  ficassem  separadas  dos  homens  e  os 

criminosos jovens, dos delinquentes maduros.

Por fim, consciente da facilidade no cometimento de abusos e práticas desumanas no 

meio  carcerário,  pregou  que  a  administração  de  uma  prisão  não  fosse  abandonada 

completamente aos cuidados de um carcereiro, devendo um inspetor fiscalizá-la – tarefa hoje 

conferida ao juiz das execuções penais.

Considerando que, até então, predominava um conceito vindicativo e retributivo sobre 

a pena e seu fundamento, as ideias de HOWARD tiveram uma importância extraordinária para 

alcançar a reforma das prisões e a reforma do delinquente. Sua obra inegavelmente marca o 

nascedouro do penitenciarismo e o início do progresso dos preceitos penitenciários.78

Não  menos  importantes  foram  as  ideias  de  JEREMY  BENTHAM  (1748-1832), 

expostas sobretudo nas obras Teoria das Penas Legais (1826) e Princípios de legislação e 

jurisprudência (1834). A teoria da pena de BENTHAM era fundamentada sobre o ponto de 

vista utilitarista que seguia.79 Ele aceitava que a pena fosse um mal, mas esse mal não devia 

exceder o dano produzido pelo delito, porque a finalidade da pena não é causar profunda dor e 

sofrimento no apenado e sim prevenir delitos semelhantes, para o que era suficiente que os 

aspectos externos e cerimoniais da pena conferissem-lhe apenas uma aparência de crueldade. 

Desse modo, BENTHAM tinha um conceito retributivo da pena, admitindo o seu fim 

correicional, porém já preocupado com sua proporcionalidade em relação ao mal causado com 

a infração e com clara preponderância de sua finalidade preventivo-geral. 

78 Ibid. p. 42-43. No mesmo sentido, FERRI, Enrico. Op. Cit. p. 38.
79 O  utilitarismo é  um princípio que orienta  a  busca pela  felicidade para  a  maioria  das  pessoas ou simplesmente uma 
felicidade maior. Um ato possui utilidade se visa produzir benefício, vantagem, prazer, bem-estar, e se serve para prevenir a  
dor. Todavia, ao contrário do egoísmo, devemos considerar o bem-estar de todos e não o de uma única pessoa. JEREMY 
BENTHAM  e  JOHN  STUART MILL (1806-1873)  sistematizaram o  princípio  da  utilidade  e  conseguiram aplicá-lo  a 
questões concretas – sistema político, legislação, justiça, política econômica, liberdade sexual, emancipação feminina, etc.  
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo, acessado em 22/09/2011).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo
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A despeito do acentuado valor das ideias de HOWARD e BENTHAM no progressivo 

abandono do conceito tradicional de pena e no início da reformulação do sistema carcerário, 

foi uma obra anterior a deles a que, na era das luzes, verdadeiramente representou um divisor 

de  águas  na mentalidade punitiva  mundial:  Dos delitos  e  das  penas (1764),  de  CESARE 

BONESANA, o MARQUÊS DE BECCARIA (1738-1794).

Conta-nos ANTÔNIO MONIZ SODRÉ DE ARAGÃO que coube a  BECCARIA a 

honra inexcedível de haver sido o primeiro que se empenhou em uma luta ingente e famosa, 

iniciando uma campanha inteligente e sistemática contra a maneira iníqua e desumana por 

que,  naqueles  tempos  de  opressão  e  barbárie,  se  tratavam  os  acusados,  submetidos  a 

crudelíssimos  suplícios  inventados  como  meios  de  punição  ou  de  mera  investigação  da 

verdade.  Muitas  vezes  inocentes,  os  supostos  criminosos  passavam por  todos  os  transes 

amargurados de um sofrimento atroz e horrorizante,  em uma longa agonia, sem tréguas e 

lentamente assassina, vítimas da ignorância e perversidade dos seus julgadores.80  

Imbuído das  ideias  iluministas  que pululavam ao tempo de sua obra,  BECCARIA 

transpôs a concepção do Estado liberal-democrático, pensado e difundido pelos iluministas, 

para a seara do processo criminal, desenvolvendo a ideia da limitação do poder para a seara 

do  exercício  da  pretensão  punitiva.  Ele,  em  verdade,  estabeleceu  verdadeiros  princípios 

filosóficos e políticos da ciência criminal, de modo que, na ótica beccariana, o processo penal 

deveria ser um conjunto de normas protetivas dos direitos do homem contra os excessos que o 

Estado poderia praticar ou querer praticar em nome da manutenção da ordem.81

Na sua obra,  a  construção de suas premissas jurídico-filosóficas são quase sempre 

antecedidas de duras  críticas  às  leis  penais  e  aos modos pelos quais  funcionava a  justiça 

criminal de sua época – particularmente, a irracionalidade, a arbitrariedade e a crueldade das 

leis  penais  e  processuais  do  século  XVIII  (um resídio  anacrônico  de  preceitos  históricos 

80 ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica (estudo comparativo). 7.ed. 
Livraria Freitas Bastos, 1938. p. 35.
81 JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Op. Cit. p. 63-69.
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obsoletos), assim como a desigualdade do cidadão diante da lei, a pena de morte, o confisco e 

o emprego do tormento.82 E a cada crítica que ele fazia, lançava as bases de alguns dos mais 

importantes direitos fundamentais refreadores do exercício, pelo Estado, do seu dever-poder 

punitivo, tanto no campo penal quanto no processual penal.

Por exemplo, ao criticar a obscuridade das leis e a possibilidade de os juízes fixarem 

penas diferentes ou mais graves do que as previstas, BECCARIA chamou a atenção para a 

necessidade de que a tipificação de comportamentos e das respectivas sanções só pudesse ser 

feita por meio de lei83, e que esta fosse suficientemente clara, de modo a não deixar qualquer 

dúvida na população acerca das condutas que lhe eram proibidas e de sua sanção.84 A lei 

deveria ser clara a ponto, inclusive, de dispensar a interpretação judicial.85

Ao condenar as penas cruéis, alertou-nos que, como “o fim das penas não pode ser 

82 BIANCHINI, Alice, MOLINA, Antonio García-Pablos de, GOMES, Luís Flávio.  Direito penal: introdução e princípios 
fundamentais. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 77 e 79.
83 Disse BECCARIA: “só as leis podem fixar as penas de cada delito e que o direito de fazer leis penais não pode residir 
senão na pessoa do legislador, que representa toda a sociedade unida por um contrato social. Ora, o magistrado, que também 
faz parte da sociedade, não pode com justiça infligir a outro membro dessa sociedade uma pena que não seja estatuída pela  
lei; e, do momento em que o juiz é mais severo do que a lei, ele é injusto, pois acrescenta um castigo novo ao que já está  
determinado. Segue-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada  
contra o crime de um cidadão.” (Dos Delitos e das Penas. p. 29)
84 “Enquanto o texto das leis não for um livro familiar, uma espécie de catecismo, enquanto forem escritas numa língua morta 
e ignorada do povo, e enquanto forem solenemente conservadas como misteriosos oráculos, o cidadão, que não puder julgar  
por si mesmo as conseqüências que devem ter os seus próprios atos sobre a sua liberdade e sobre os seus bens, ficará na  
dependência de um pequeno número de homens depositários e intérpretes das leis. Colocai o texto sagrado das leis nas mãos  
do povo, e, quanto mais homens houver que o lerem, tanto menos delito haverá; pois não se pode duvidar que no espírito  
daquele que medita um crime, o conhecimento e a certeza das penas ponham freio à eloquência das paixões.” (Ibid. p. 36)
85 Sustentou BECCARIA que “os juízes dos crimes não podem ter o direito de interpretar as leis penais”, mas se limitar a  
verificar se a ação foi conforme ou não à lei e a aplicar a consequência dessa conclusão: a liberdade ou a pena. Isso, segundo 
ele, pelos seguintes motivos: a) os juízes não são legisladores; b) haveria desigualdades de julgamentos de fatos semelhantes 
quando proferidos  por  juízes  distintos,  já  que “Cada  homem tem sua maneira  própria  de ver;  e  o  mesmo homem,  em  
diferentes épocas, vê diversamente os mesmos objetos. […] Veríamos, assim, a sorte de um cidadão mudar de face ao passar 
para outro tribunal, e a vida dos infelizes estaria à mercê de um falso raciocínio, ou do mau humor do juiz. […] Veríamos os 
mesmos delitos punidos diferentemente,  em diferentes tempos,  pelo mesmo tribunal, porque, em lugar de escutar a voz  
constante e invariável das leis, ele se entregaria à instabilidade enganosa das interpretações arbitrárias”; e c) “Com leis penais  
executadas à letra, cada cidadão pode calcular exatamente os inconvenientes de uma ação reprovável; e isso é útil, porque tal  
conhecimento poderá desviá-lo do crime. Gozará com segurança de sua liberdade e dos seus bens [...]”. Esclareça-se, porém, 
que, por detrás dos defensáveis motivos de BECCARIA, existia uma indisfarçável desconfiança na função jurisdicional, uma 
vez que, ao tempo do Estado absolutista, os juízes agiam por delegação por soberano e nos seus julgamentos, de regra,  
exprimiam todos os aspectos negativos que caracterizaram o exercício do poder punitivo do Estado nesse período, inclusive a 
arbitrariedade e a tirania: “seguindo a letra da lei, não se terá ao menos que temer esses raciocínios perniciosos, nem essa  
licença envenenada de tudo explicar de maneira arbitrária e muitas vezes com intenção venal. Quando as leis forem fixas e  
literais,  quando só  confiarem ao  magistrado  a  missão  de  examinar  os  atos  dos  cidadãos,  para  decidir  se  tais  atos  são 
conformes ou contrários à lei escrita; quando, enfim, a regra do justo e do injusto, que deve dirigir em todos os seus atos o  
ignorante e o homem instruído, não for um motivo de controvérsia, mas simples questão de fato, então não mais se verão os  
cidadãos submetidos ao jugo de uma multidão de pequenos tiranos, tanto mais insuportáveis quanto menor é a distância entre  
o opressor e o oprimido; tanto mais cruéis quanto maior resistência encontram, porque a crueldade dos tiranos é proporcional,  
não às suas forças, mas aos obstáculos que se lhes opõem; tanto mais funestos quanto ninguém pode livrar-se do seu jugo  
senão submetendo-se ao despotismo de um só. […] Tais princípios desagradarão sem dúvida aos déspotas subalternos que se 
arrogaram o direito de esmagar seus inferiores com o peso da tirania que sustentam.” (Ibid. p. 31-35)
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atormentar um ser sensível”, mas “impedir o culpado de ser nocivo futuramente à sociedade e 

desviar seus concidadãos da senda do crime”, as penas podem ser moderadas, atingindo o 

menos possível o corpo do condenado, sendo suficiente, para atingir aquele desiderato, “que o 

mal que causa ultrapasse o bem que o culpado retirou do crime” e lhe sejam retiradas as  

“vantagens que o crime devia produzir”. E “Toda severidade que ultrapasse esses limites se 

torna supérflua e, por conseguinte, tirânica”.86

BECCARIA criticou veementemente a pena de morte, partindo do pressuposto de que, 

tendo o Estado nascido de um livre pacto entre todos os homens, no qual cada qual abriu mão 

de uma pequena parcela de sua liberdade em nome desse Ente supremo, é inconcebível e 

contrária à própria noção de Direito que os mesmos tenham lhe outorgado à disposição de 

suas próprias vidas, sem as quais não possuem nenhum bem.87 Contribuiu, assim, para a noção 

da inalienabilidade da vida e a incompatibilidade da pena de morte com o Estado de Direito.

No campo processual, repudiou as acusações secretas, afirmando que são campo fértil 

para  a  prática  de  calúnias,  para  a  falsidade,  a  dissimulação,  a  perfídia.88 Invocando  o 

pensamento  de  MONTESQUIEU,  afirmou  que  “as  acusações  públicas  são  conformes  ao 

espírito do governo republicano, no qual o zelo do bem geral deve ser a primeira paixão dos 

cidadãos”, acrescentando, ademais, ser “sábia a instituição de magistrados encarregados de 

acusar, em nome do público, os infratores das leis”.89 Aqui, pode-se enxergar não apenas a 

86 Ibid. p. 85-87.
87 “Quem poderia ter dado a homens o direito de degolar seus semelhantes? Esse direito não tem certamente a mesma origem 
que as leis que protegem. A soberania e as leis não são mais do que a soma das pequenas porções de liberdade que cada um 
cedeu à sociedade. Representam a vontade geral, resultado da união das vontades particulares. Mas, quem já pensou em dar a  
outros homens o direito de tirar-lhe a vida? Será o caso de supor que, no sacrifício que faz de uma pequena parte de sua  
liberdade, tenha cada indivíduo querido arriscar a própria existência, o mais precioso de todos os bens? […] A pena de morte  
não se apoia, assim, em nenhum direito.” (Ibid. p. 90-91)
88 “acusações secretas são um abuso manifesto, mas consagrado e tornado necessário em vários governos, pela fraqueza de  
sua constituição. Tal uso torna os homens falsos e pérfidos. Aquele que suspeita um delator no seu concidadão vê nele logo  
um inimigo. […] Quem poderá defender-se da calúnia, quando esta se arma com o escudo mais sólido da tirania: o sigilo?...  
Miserável  governo  aquele  em que  o  soberano  suspeita  um inimigo  em cada  súdito  e  se  vê  forçado,  para  garantir  a 
tranqüilidade pública, a perturbar a de cada cidadão! Quais são, pois, os motivos sobre os quais se apoiam os que justificam 
as acusações e as penas secretas? A tranqüilidade pública? A segurança e a manutenção da forma de governo? É mister 
confessar que estranha constituição é aquela em que o governo, que tem por si a força e a opinião, ainda mais poderosa do  
que a força, parece todavia temer cada cidadão! Receia-se que o acusador não esteja em segurança? As leis são, então,  
insuficientes para defendê-lo, e os súditos são mais poderosos do que o soberano e as leis. Desejar-se-ia salvar o delator da 
infâmia  a  que se  expõe?  Seria,  então,  confessar  que  se  autorizam as  calúnias  secretas,  mas  que se  punem as  calúnias 
públicas.” (Ibid . p. 53-55)
89 Ibid. p. 56.
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defesa da necessidade de uma ação pública a veicular a acusação contra alguém da prática de 

um delito, mas também de que isso seja feito por um corpo de magistrados “encarregados de 

acusar, em nome do público, os infratores das leis”, no que é possível enxergar uma menção à 

figura do Ministério Público, através do promotor de justiça.

Quanto ao interrogatório do réu, criticou os juramentos de dizer a verdade, já que essa 

promessa vai de encontro ao seu instinto natural, que lhe manda negar essa verdade caso sua 

revelação possa prejudicá-lo90, fazendo germinar a semente da cláusula do direito ao silêncio, 

pelo qual ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Criticou também o uso da tortura contra o mesmo durante esse ato, “quer para arrancar 

dele  a  confissão  do  crime,  quer  para  esclarecer  as  contradições  em que  caiu,  quer  para 

descobrir  os cúmplices ou outros crimes de que não é  acusado,  mas do qual  poderia  ser 

culpado”91, porque o uso da tortura não garante que o torturado fale a verdade, sendo possível 

e até provável que alguém, mesmo inocente, declare-se culpado apenas para fazer cessar mais 

rapidamente os suplícios, mormente porque há uma tendência de que o inocente e o menos 

robusto resistam menos à dor do que o culpado e o mais robusto.92 Vê-se aqui, desse modo, as 

primeiras bases das garantias da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos e da 

vedação da tortura e do tratamento desumano ou degradante (CF, art. 5º, III e LVI).

Censurou, de igual modo, a decretação discricionária e arbitrária, pelos magistrados, 

90 “Outra contradição entre as leis e os sentimentos naturais é exigir de um acusado o juramento de dizer a verdade, quando  
ele  tem o  maior  interesse em calá-la.  Como se o  homem pudesse jurar  de boa  fé  que  vai  contribuir  para  sua própria  
destruição! […] Consulte-se a experiência e se reconhecerá que os juramentos são inúteis, pois não há juiz que não convenha  
que jamais o juramento faz o acusado dizer a verdade. A razão faz ver que assim deve ser, porque todas as leis opostas aos 
sentimentos naturais do homem são vãs e conseguintemente funestas.” (Ibid. p. 60-61)
91 Ibid. p. 62.
92 “Haverá, com efeito, interrogatório mais sugestivo do que a dor? O celerado robusto, que pode evitar uma pena longa e  
rigorosa, sofrendo com força tormentos de um instante, guarda um silêncio obstinado e se vê absolvido. Mas, a questão 
arranca ao homem fraco uma confissão pela qual ele se livra da dor presente, que o afeta mais fortemente do que todos os  
males futuros.” (Ibid. p. 57-58) “O inocente exclamará, então, que é culpado, para fazer cessar torturas que já não pode  
suportar; e o mesmo meio empregado para distinguir o inocente do criminoso fará desaparecer toda diferença entre ambos. A 
tortura é muitas vezes um meio seguro de condenar o inocente fraco e de absolver o celerado robusto. É esse, de ordinário, o 
resultado terrível dessa barbárie que se julga capaz de produzir a verdade, desse uso digno dos canibais, e que os romanos,  
mau grado a dureza dos seus costumes, reservavam exclusivamente aos escravos, vítimas infelizes de um povo cuja feroz  
virtude tanto se tem gabado. De dois homens, igualmente inocentes ou igualmente culpados, aquele que for mais corajoso e 
mais robusto será absolvido; o mais fraco, porém, será condenado em virtude deste raciocínio: 'Eu, juiz, preciso encontrar um 
culpado. Tu, que és vigoroso, soubeste resistir à dor, e por isso eu te absolvo. Tu, que és fraco, cedeste à força dos tormentos; 
portanto, eu te condeno. Bem sei que uma confissão arrancada pela violência da tortura não tem valor algum; mais, se não 
confirmares agora o que confessaste, far-te-ei atormentar de novo'.” (p. 65-66)
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do aprisionamento cautelar dos cidadãos: sem indícios suficientes da prática de um crime, por 

motivos  frívolos,  para  perseguir  inimigos,  por  tempo  demasiado  e  com  caráter  de 

apenamento.93 Semeou,  diante  disso,  premissas  quanto  à  prisão antes  da condenação pelo 

crime,  hoje  incorporadas  aos  textos  de  diversas  Constituições  de  países  democráticos, 

inclusive a brasileira, por exemplo: a) a lei deve estabelecer expressamente os pressupostos e 

os motivos que a autorizariam – porque se objetivava, então, retirar dos juízes o poder de 

decretá-la discricionariamente94; b) dentre esses pressupostos, deve a lei mencionar a presença 

de indícios suficientes da prática do crime95 e, dentre os motivos, a necessidade de evitar a 

fuga do acusado e a ocultação ou destruição das provas do delito – vale dizer, deve a lei  

deixar claro que essa prisão tem a finalidade não de pena, mas de medida acauteladora do 

processo96; c) como essa prisão ainda não é uma pena, ela não pode ter caráter aflitivo ou cruel 

e só deve ter lugar enquanto durar o processo.97

Refutou, ainda, os julgamentos condenatórios sem provas suficientes do crime ou de 

sua autoria, baseados, às vezes, em conjunto de elementos que se assentavam uns sobre os 

outros,  aos quais se agregavam meras probabilidades e conjecturas,  fincando, com isso,  a 

premissa de que não se pode condenar ninguém criminalmente sem prova inequívoca.98

93 “Outorga-se, em geral, aos magistrados encarregados de fazer as leis, um direito contrário ao fim da sociedade […] refiro-
me ao direito de prender discricionariamente os cidadãos,  de tirar a liberdade ao inimigo sob pretextos frívolos,  e,  por  
conseguinte de deixar livres os que eles protegem […] Como se tornou tão comum um erro tão funesto?” (Ibid. p. 39)
94 “Embora a prisão difira das outras penas, por dever necessariamente preceder a declaração jurídica do delito, nem por isto 
deixa de ter, como todos os outros gêneros de castigos, o caráter essencial de que só a lei deve determinar o caso em que é  
preciso empregá-la. Assim, a lei deve estabelecer, de maneira fixa, por que indícios de delito um acusado pode ser preso e  
submetido a interrogatório.” (Id.)
95 “O clamor público, a fuga, as confissões particulares, o depoimento de um cúmplice do crime, as ameaças que o acusado 
pode fazer, seu ódio inveterado ao ofendido, um corpo de delito existente, e outras presunções semelhantes, bastam para  
permitir a prisão de um cidadão. Tais indícios devem, porém, ser especificados de maneira estável pela lei, e não pelo juiz,  
cujas sentenças se tornam um atentado à liberdade pública, quando não são simplesmente a aplicação particular de uma 
máxima geral emanada do código das leis.” (Id.)
96 “a perda da liberdade sendo já uma pena, esta só deve preceder a condenação na estrita medida que a necessidade o exige.  
[…] O acusado não deve ser encerrado senão na medida em que for necessário para o impedir de fugir ou de ocultar as provas 
do crime.” (Ibid. p. 109-110)
97 “Se a prisão é apenas um meio de deter um cidadão até que ele seja julgado culpado, como esse meio é aflitivo e cruel,  
deve-se,  tanto  quanto  possível,  suavizar-lhe  o  rigor  e  a  duração.  Um cidadão  detido  só  deve  ficar  na  prisão  o  tempo  
necessário para a instrução do processo; e os mais antigos detidos têm direito de ser julgados em primeiro lugar.” (Id. p. 109)
98 “Quando as provas de um fato se apoiam todas entre si, isto é, quando os indícios do delito não se sustentam senão uns  
pelos outros, quando a força de várias provas depende da verdade de uma só, o número dessas provas nada acrescenta nem  
subtrai à probabilidade do fato: merecem pouca consideração, porque, destruindo a única prova que parece certa, derrubais  
todas  as  outras.  Mas,  quando as  provas  são  independentes,  isto  é  quando  cada  indício  se  prova  à  parte,  quanto  mais 
numerosos forem esses indícios, tanto mais provável será o delito, porque a falsidade de uma prova em nada influi sobre a  
certeza das restantes. Não se admirem de ver-me empregar a palavra probabilidade ao tratar de crimes que, para merecerem 
um castigo, devem ser certos; […]” (Ibid.. p. 43-44)
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Pediu publicidade nos julgamentos e que fosse dado conhecimento público às provas 

do crime, em crítica direta aos julgamentos secretos – que acobertavam, muitas vezes, os 

absurdos cometidos nesses atos – e à negativa de que o acusado tivesse ciência dos elementos 

de convicção que pesavam contra ele – comprometendo absurdamente sua possibilidade de 

defesa. Argumentou BECCARIA que “a opinião, que é talvez o único laço das sociedades, 

porá freio à violência e às paixões”.99 

Pode-se enxergar,  ademais,  na obra de BECCARIA breve menção ao princípio do 

devido processo legal, ao advogar que, nos processos judiciais, deve haver a observância de 

formalidades ou solenidades na sua marcha, a serem fixadas por lei e não criadas ou adotadas 

pelos juízes.100

Finalmente, vislumbra-se no discurso de BECCARIA, com todas as letras, a defesa do 

princípio da presunção de não-culpabilidade ou da presunção de inocência, ao asseverar que 

“Um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz; e a sociedade só lhe 

pode retirar a proteção pública depois que ele se convenceu de ter violado as condições com 

as quais estivera de acordo.”101 

Como explica ROGÉRIO GRECO, a partir dessa obra, “começou a ecoar a voz da 

indignação com relação a como os seres humanos estavam sendo tratados pelos seus próprios 

semelhantes, sob a falsa bandeira da legalidade.”102

Ao levantar-se contra os arbítrios dos juízes e as injustiças dos processos criminais da 

época e propor profundas mudanças nas normas penais, nas penas cominadas aos delitos, nas 

formas pelas quais se processavam os acusados e na própria visão acerca de até onde ia o 

99 Idem. p. 46.
100 “As formalidades e criteriosas procrastinações são necessárias nos processos criminais, ou porque não deixam nada à  
arbitrariedade do juiz, ou porque fazem compreender ao povo que os julgamentos são feitos com solenidade e segundo as 
regras, e não precipitadamente ditados pelo interesse; ou, finalmente, porque a maior parte dos homens, escravos do hábito, e  
mais inclinados a sentir do que raciocinar, fazem assim uma idéia mais augusta das funções do magistrado. A verdade, muitas  
vezes demasiado simples ou demasiado complicada, tem necessidade de certa pompa exterior para merecer o respeito do  
povo. As formalidades, porém, devem ser fixadas, por leis, nos limites em que não possam prejudicar a verdade. De outro 
modo, seria uma nova fonte de inconvenientes funestos.” (Ibid. p. 49-50)
101 Ibid. p. 62.
102 Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2002. p. 477.
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poder estatal, BECCARIA suscitou um movimento reformista da legislação penal, com forte 

base humanitária, que tinha como ideias capitais a proteção da liberdade individual contra o 

arbítrio judiciário, a supressão da tortura, a abolição ou pelo menos a limitação da pena de 

morte,  dentre  outras,  logo acolhidas na legislação penal  dos mais importantes países.  Em 

verdade, sua obra pode ser apontada como o próprio ponto de partida das ciências do Direito 

Penal e do Direito Processual Penal.103

3.3  AS  REVOLUÇÕES  LIBERAIS,  A  POSITIVAÇÃO  DE  GARANTIAS 

HUMANITÁRIAS EM FAVOR DE QUEM É ACUSADO DE CRIME E A ESCOLA 

CLÁSSICA

Como  visto,  as  arbitrariedades  perpetradas  pelos  agentes  do  Estado  quando  do 

exercício da pretensão punitiva encontraram no modelo absolutista ambiente propício para 

que tivessem lugar, especialmente pela extrema concentração de poder nas mãos do soberano, 

não havendo regras que o condicionassem ou que o adequassem a aspectos humanitários.

No entanto, a opressão aos indivíduos não se dava apenas no âmbito do sancionamento 

penal. Na realidade, durante o Estado absolutista, o povo não se sentia representado pelos 

monarcas que o governavam, já que os governos destes, além de carentes de legitimidade 

democrática,  não necessariamente  eram exercidos  em prol  da  sociedade,  mas  segundo os 

interesses do próprio monarca, podendo, não raro, voltar-se até mesmo contra a sociedade, 

sendo praticamente inexistentes liberdades civis e direito à participação política.

GEORGE MARMELSTEIN conta-nos que, para sustentar os caprichos e os prazeres 

do Rei,  bem como para manter a sua estrutura dispendiosa e financiar as suas frequentes 

guerras e expansões territoriais, o Estado cobrava pesada carga tributária de seus súditos, mas, 

na realidade, ela só incidia sobre o povo e não sobre o clero e a nobreza, que eram isentos 

103 Neste sentido, JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Op. Cit. 72-73.
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desse ônus.104

Na França, além do privilégio tributário, o clero e a nobreza eram as castas sociais 

que, na prática, exerciam influência sobre o Rei quando da tomada das decisões políticas. Isso 

porque havia um órgão consultivo do Rei, chamado “Estados Gerais”, que se manifestava em 

reuniões  periódicas,  sendo  composto  pelas  três  castas  da  sociedade  francesa:  o  clero 

(“Primeiro  Estado”),  a  nobreza  (“Segundo  Estado”)  e  os  burgueses  e  cidadãos  em geral 

(“Terceiro Estado”). Embora composto por todas as classes sociais, a representação política 

nos Estados Gerais era desigual, porque o voto não era por cabeça, mas por “Estado”. E, 

como a nobreza e o clero tinham interesse comum em manter o poder, sempre se uniam em 

detrimento dos interesses do Terceiro Estado. Frise-se que a casta do Terceiro Estado era 

formada por mais de vinte e cinco milhões de pessoas, ao passo que as demais tinham pouco 

mais de duzentas mil.105

A insatisfação popular diante de todo esse cenário passou a abalar os pilares desse 

modelo de Estado a partir de acontecimentos históricos e movimentos que culminaram por 

enfraquecer os personagens que o sustentavam e por fortalecer a burguesia, classe social até 

então sem qualquer importância política e relegada pelos então detentores do poder. Nesse 

diapasão,  menciona-se  a  descoberta  de  novos  mundos  e  o  consequente  incremento  do 

comércio internacional, que fizeram com que a burguesia passasse a desempenhar um papel 

econômico  de  destaque  e,  consequentemente,  a  exigir  também  maior  participação  na 

condução dos negócios políticos106; a Reforma Protestante – impulsionada pelas “95 teses” de 

Martinho  Lutero  (1517)  –,  que  enfraqueceu  consideravelmente  a  Igreja  Católica;  e, 

principalmente, o Iluminismo, que pregava que os homens não abriram mão da vida nem da 

liberdade quando do contrato social; que questionava o poder absoluto do Estado, sustentando 

sua limitação; que enaltecia a razão e a ciência como ferramentas para conhecer a verdade, 
104 Op. Cit. p. 43.
105 SIEYÉS, Emmanuel Joseph.  A Constituinte Burguesa:  “Qu'est-ce que le Tiers État?”. Tradução Norma Azevedo. 4ª 
edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
106 MARMELSTEIN, George. Op. Cit. p. 43-44.
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possibilitando  que  a  liberdade  de  manifestação  do  pensamento  fosse  considerada  valor 

essencial para o desenvolvimento das ideias e para o consequente progresso da humanidade.107

Além  da  notável  contribuição  de  BECCARIA no  campo  penal,  merece  menção 

especial,  ainda,  a  incendiária  obra  “O  que  é  o  Terceiro  Estado?”  (1788)108,  do  Abade 

EMMANUEL JOSEPH SIEYÉS (1748-1836). Nessa obra, além de denunciar a injustiça da 

representação nos “Estados Gerais”, SIEYÉS asseverava que: a) na França daquela época, as 

funções públicas lucrativas e honoríficas (identificadas por ele como a espada, a toga, a igreja 

e a administração) eram ocupadas maciçamente pelos membros do clero e da nobreza, ao 

passo  que  os  membros  do  Terceiro  Estado  exerciam  quase  a  totalidade  dos  trabalhos 

particulares  (os  camponeses,  os  industriais,  os  comerciantes  e  negociantes,  as  profissões 

científicas e os serviços domésticos mais modestos) e funções públicas tidas por penosas, as 

quais as classes privilegiadas recusavam; b) sem os privilegiados, os cargos superiores seriam 

infinitamente melhor preenchidos; c) os privilégios da ordem nobre faziam dela um povo à 

parte na grande nação; ela, em verdade, não integrava a nação, uma vez que por nação se 

entende um corpo de associados que vivem sob uma lei comum e representados pela mesma 

legislatura; d) as ordens privilegiadas são inúteis à nação, na realidade uma carga para ela, só 

podendo enfraquecê-la e prejudicá-la; sem elas, o Terceiro Estado poderia formar uma nação 

completa, onde tudo seria infinitamente melhor.109

ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS conta-nos que SIEYÈS, na obra, empenhou-

se  “em  salientar  o  anacronismo  do  absolutismo  vigente,  regime  de  privilégios  odiosos, 

sustentado por um injusto sistema de votação por estamentos, que fazia prevalecer a vontade 

da  nobreza  e  do  clero  em detrimento  do  Terceiro  Estado”,  e,  para  ele,  o  poder  político 

“deveria  pertencer  à  burguesia,  no  dizer  dele  a  maioria  capaz  e  útil  da  nação,  que  se 

encontrava inteiramente marginalizada da vida nacional, e, assim, do processo político e do 
107 Ibid. p. 43.
108 No original "Qu’est-ce que le tiers état ?". No Brasil, veiculada com o título “A constituinte burguesa”.
109 SIEYÉS, Emmanuel Joseph.  A Constituinte Burguesa:  “Qu'est-ce que le Tiers État?”. Tradução Norma Azevedo. 4ª 
edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
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centro das decisões.”110 

As ideias acima mencionadas serviram de combustível para o clima de insurgência já 

bem acentuado então reinante. Paralelamente à divulgação delas e à entusiástica acolhida que 

receberam, foram deflagrados os movimentos de inspiração liberal-iluminista que marcaram o 

sepultamento  do  absolutismo  na  Europa  e  inauguraram um modelo  de  Estado  de  cunho 

liberal111, a saber, a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789.

Seguiram-se imediatamente a tais revoluções a proclamação de declarações de direitos 

e  textos  constitucionais  –  notadamente,  nos  Estados Unidos,  a  Declaração de Direitos  da 

Virgínia,  de 16 de junho de 1776112,  a Constituição de 1787 e a Bill  of Rights,  de 15 de 

dezembro de 1791113; na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de 

agosto de 1789114, e a Constituição de 1791115 – e culminaram com a positivação dos direitos 

do homem nos textos destas e de outras constituições de diversos países,  sob a forma de 

direitos humanos/fundamentais.

A grande ênfase neste momento são os direitos individuais à vida e às liberdades civis 

e  políticas,  os quais eram oponíveis  marcadamente  contra  o Estado  (direitos humanos de 

primeira geração). São as chamadas liberdades negativas, caracterizando limites à atuação do 

Estado frente ao cidadão.

Deveras,  dadas  as lembranças de um recente passado sombrio que atormentava os 

novos  detentores  do  poder  –  aqueles  que  representavam  os  movimentos  revolucionários 

vitoriosos  –  era  natural  o  temor  popular  quanto  à  repetição  das  atrocidades  até  então 

conhecidas, exercidas em nome do Estado. Logo, era plenamente justificado que a intenção 

destes ao corporificar os direitos do homem nas cartas de direitos e nos textos constitucionais 

110 O Poder Constituinte. 1ª ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1980.
111 Segundo  JORGE  MIRANDA,  o  constitucionalismo  “não  pode  ser  compreendido  senão  integrado  com as  grandes  
correntes filosóficas e sociais dos séculos XVIII e XIX”. Ele “traduz exatamente certa idéia de Direito, a idéia de Direito  
liberal.” (Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 325. 
112 Ver ANEXO I.
113 Ver ANEXO II. 
114 Ver ANEXO III.
115 Disponível em http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf, acessado em 04/07/2011.

http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf
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fosse, unicamente, defender-se do próprio Estado.116

Ao  lado  da  afirmação  de  direitos  como  a  vida,  a  liberdade,  a  igualdade  e  a 

propriedade117; das liberdades de ir e vir, de manifestar o pensamento sem prévia censura, de 

se reunir pacificamente sem armas, de professar uma religião e praticar seus cultos, de dirigir 

petições às autoridades públicas118 e de fazer tudo o que não for prejudicial a outrem e que não 

for proibido expressamente por lei119; aqueles documentos históricos firmaram em seus textos 

a  imperiosidade  de  que  a  sociedade  e  os  agentes  do  Estados  observassem  garantias 

humanitárias quando do estabelecimento de normas incriminadoras e quando do exercício 

concreto da pretensão punitiva, para que não mais tivessem lugar as atrocidades e os arbítrios 

de  outrora,  a  exemplo  dos  princípios  da  proporcionalidade  e  da  legalidade  penal120;  do 

princípio da presunção de não-culpabilidade121; dos princípios acusatório, da proibição do “bis 

116 “O Estado contemporâneo nasce, no final do século XVIII, de um propósito claro, qual seja o de evitar o arbítrio dos  
governantes. A reação de colonos ingleses na América do Norte e a insurreição do terceiro estado na França tiveram a mesma  
motivação: o descontentamento contra um poder que – ao menos isso lhes parecia – atuava sem lei nem regras.” (FERREIRA 
FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 19)
117 Nesse sentido,  proclama a Declaração de Direitos da Virgínia,  de 1776:  “I.  Que todos os homens são por natureza  
igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em um estado da sociedade, não  
podem por qualquer acordo privar ou despojar sua posteridade, ou seja, o gozo da vida e liberdade, com os meios de  
adquirir e possuir propriedades, de procurar e obter felicidade e segurança.”; de igual modo, a Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789:  “Art. 1º. Os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. As diferenças sociais só  
podem ser fundamentadas no interesse comum. Art. 2º. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos  
naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.”
118 Estabelecem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: “Art. 10º. Ninguém deve ser perseguido por  
suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não atrapalhe a ordem pública estabelecida pela lei. Art. 11º. A  
livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem: todo cidadão pode, portanto,  
falar, escrever, imprimir livremente, embora deva responder pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei.” ; o 
Título Primeiro, Art. 3º, segunda seção, da Constituição francesa de 1791: “A Constituição garante igualmente como direitos  
naturais  e  civis:  a  liberdade  para  todo  homem ir,  permanecer  e  partir  sem poder  ser  impedido  ou  detido,  senão em  
conformidade  às  formas  determinadas  pela  Constituição;  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, e exercer o culto religioso ao qual esteja ligado; a liberdade aos cidadãos de se reunirem pacificamente e sem  
armas, cumprindo as exigências das leis de policia; a liberdade de enviar, às autoridades constituídas, petições assinadas  
individualmente.”; a Emenda n. 1 à Constituição americana de 1787: “O Congresso não legislará no sentido de estabelecer  
uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do  
povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos.” 
119 Nesse sentido, enuncia  a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789:  “Art. 4º A liberdade consiste em 
poder fazer tudo que não prejudique outro: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem tem como única baliza a  
que assegura aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Essas balizas só podem ser determinadas pela  
Lei.  Art.5º A lei  só pode proibir as ações prejudiciais à sociedade.  Tudo o que não for proibido por lei  não pode ser  
impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordena.”
120 Que podem ser vislumbrados no art. 8º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão – “A lei só deve estabelecer  
penas  estrita  e  evidentemente  necessárias  e  ninguém  pode  ser  punido  senão  em  virtude  de  uma  lei  estabelecida  e  
promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada” – e, no caso do princípio da proporcionalidade, no item VIII da 
Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e na primeira parte da Emenda nº VIII da Constituição americana de 1787 –  
“Não poderão ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas...”.
121 Identificável no art. 9º, primeira parte, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão: “Todo homem é presumido 
inocente até ser declarado culpado...”.
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in idem”, do direito ao silêncio e do devido processo legal122; dos princípios da publicidade, do 

juiz  natural,  do  contraditório  e  da  ampla  defesa123;  das  regras  da  necessidade  da 

fundamentação legal para a prisão de alguém e do respeito à dignidade do preso quando da 

execução  desse  ato124;  da  regra  da  necessidade  da  fundamentação  legal  e  indícios  de 

culpabilidade  para  a  realização  de  buscas  e  apreensões  pessoais  e  domiciliares,  com  a 

descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas125; e do 

princípio da vedação das penas cruéis, desumanas ou degradantes.126

Grande  parte  dessas  garantias  já  haviam sido  antecipadas  por  BECCARIA na  sua 

célebre obra, razão pela qual não é demasiado afirmar que ele foi o precursor da defesa dos 

direitos humanos na seara criminal.

Daí  por  diante,  essas  garantias  foram incorporadas  paulatinamente  aos  textos  das 

constituições de diversos países  ocidentais,  inspirados no ideário liberal,  sendo,  inclusive, 

aprimoradas e ampliadas. Cito,  exemplificativamente, a Constituição espanhola de 1812127, 

Constituição portuguesa de 1822128, a Constituição Imperial do Brasil de 1824129 (repetida em 

grande parte pela Constituição portuguesa de 1826), a Constituição brasileira de 1891130, a 

122 Emenda nº V à Constituição americana de 1787: “Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime  
infamante, salvo por denúncia ou acusação perante um Grande Júri, (...); ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes  
ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado em qualquer processo criminal a servir de testemunha contra si mesmo;  
nem ser privado da vida, liberdade, ou bens, sem processo legal; (...)”
123 Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776: “Que em todo processo criminal incluídos naqueles em que se pede a pena  
capital, o acusado tem direito de saber a causa e a natureza da acusação, ser acareado com seus acusadores e testemunhas,  
pedir provas em seu favor e a ser julgado, rapidamente, por um júri imparcial de doze homens de sua comunidade, sem o  
consentimento unânime dos quais, não se poderá considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo a testemunhar contra si  
própria; e que ninguém seja privado de sua liberdade, salvo por mandado legal do país ou por julgamento de seus pares”  
(Item VIII). Constituição americana de 1787:  “Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento  
rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime houver sido cometido, distrito esse que será  
previamente estabelecido por lei, e de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação; de ser acareado com as  
testemunhas  de  acusação;  de  fazer  comparecer  por  meios  legais  testemunhas  da  defesa,  e  de  ser  defendido  por  um  
advogado” (Emenda VI).
124 Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão:  “Nenhum homem pode ser acusado, preso ou detido senão quando  
assim determinado pela lei e de acordo com as formas que ela prescreveu. Os que solicitam, expedem, executam ou fazem  
executar ordens arbitrárias devem ser punidos. (...)”  (art.  7º, 1ª parte);  “No caso de se julgar indispensável sua prisão,  
qualquer excesso desnecessário para se assegurar de sua pessoa deve ser severamente reprimido pela lei.” (art. 9º, 2ª parte).
125 Ver, nesse sentido, a Emenda nº IV à Constituição americana de 1787:  “O direito do povo à inviolabilidade de suas  
pessoas, casas, papéis e haveres contra busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido; e nenhum mandado será  
expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a  
descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas.”
126 Constituição americana de 1787: “Não poderão ser... impostas... penas cruéis ou incomuns” (Emenda VIII, parte final).
127 Ver ANEXO IV.
128 Ver ANEXO V. 
129 Ver ANEXO VI.
130 Ver ANEXO VII.
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Constituição do México de 1917131 e a Constituição brasileira de 1934.132

Ainda no século XIX, paralelamente a tais acontecimentos, deu-se a formação de uma 

grande corrente científica, de cunho liberal e humanitário, inspirada pela doutrina do direito 

natural, que, na síntese de BETTIOL, considerava o Direito Penal não tanto em função do 

Estado, mas em função do indivíduo, que deveria ser garantido contra toda intervenção estatal 

não predisposta pela lei e, consequentemente, contra toda limitação arbitrária da liberdade, 

exigências que se apresentavam como conquistas capitais em relação ao Estado absoluto.133 

Aos conjunto dessas ideias e dos autores que as defenderam – a exemplo de GIOVANNI 

CARMIGNANI,  PELLEGRINO  ROSSI,  GIAN  DOMENICO  ROMAGNOSI,  ANSELM 

VON FEUERBACH, JEREMIAS BENTHAM e FRANCESCO CARRARA – dá-se o nome 

de Escola Clássica.

Procurando resumir os postulados desta escola, FERRI explica que ela, como reação 

aos excessos medievais da justiça penal,

I. Expôs e estabeleceu a razão e os limites do direito de punir por parte do Estado.
II.  Opôs-se à ferocidade das penas, invocando e obtendo a abolição das penas 
capitais, corporais e infamantes como uma mitigação geral das penas conservadas 
(carcerarias, retentivas, pecuniarias e interditorias.
III.  Reivindicou todas as  garantias para o indivíduo,  quer durante o processo, 
quer na aplicação da lei punitiva.134

Maior nome da Escola Clássica, CARRARA defendeu, em resumo, que: a) o direito 

foi dado ao homem por Deus, desde o momento de sua criação, para que pudesse cumprir os 

seus deveres nesta vida, sendo assim preexistente a todas as leis humanas e às inclinações dos 

legisladores  terrenos,  tendo,  por  isto,  autoridade  sobre  estes,  independentemente  dos  seus 

caprichos e da utilidade avidamente anelada por eles; b) a ciência penal consiste numa imensa 

teia de regras jurídicas absolutas e constantes que emanam da lei moral-jurídica, as quais 
131 Ver ANEXO IX.
132 Ver ANEXO X.
133 Apud PRADO, Luís Régis. Curso de direito penal brasileiro, parte geral: arts. 1º a 120. 8. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 79.
134 Op. Cit. p. 36.
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balizam  as  possibilidades  do  legislador  e  do  Judiciário  na  seara  penal,  respectivamente, 

tipificando comportamentos (só pode ser considerado delito o ato exterior, procedente de uma 

vontade livre e inteligente e que importe em lesão ou ameaça de lesão a direito alheio) e 

cominando  penas  e  decidindo  casos  concretos;  c)  submetendo-se  a  tais  imperativos,  a 

legislação penal se livra, definitivamente, do risco de se tornar instrumento do ascetismo ou 

de veleidades políticas, adquirindo um critério perene para distinguir os códigos penais de 

justiça dos estatutos de tirania; d) portanto, a ciência penal é o código supremo da liberdade, 

pois visa subtrair o homem à tirania dos demais, enfrear e moderar os abusos da autoridade 

social na proibição, na repressão e no juízo, para que tal autoridade se mantenha nos caminhos 

da justiça e não degenere em tirania.135

As ideias clássicas encontraram eco em diversos códigos penais editados no século 

XIX, a  exemplo  do da  Áustria  (1852),  da Suécia  (1864),  da Bélgica  (1867),  da  Hungria 

(1871), de Portugal (1886) e da Itália (1889).136 

Já no século XX, após testemunhar as atrocidades cometidas, sobretudo, na Segunda 

Guerra Mundial, os Estados, visando afastar a possibilidade de sua repetição com base na 

ideia  de  que  há  raças  inferiores  e  com menos  direitos  do  que  outras  –  e  que,  por  isso, 

poderiam ser escravizadas, humilhadas ou mortas –, criaram organismos internacionais dos 

quais  passaram  a  fazer  parte  –  como  a  Organização  das  Nações  Unidas  (1945)  e  a 

Organização dos Estados Americanos (1948) – e sentiram a necessidade de reafirmar a noção 

de  direitos  humanos,  com  todos  os  seus  atributos  –  inerência  à  condição  humana, 

inalienabilidade,  intransferibilidade,  irrenunciabilidade,  imprescritibilidade  –,  acentuando, 

dessa feita, seu caráter universal.

 Dentre os documentos proclamados, destacam-se a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, de 1948137, e a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 
135 CARRARA, Francesco. Programa do Curso de Direito Criminal: Parte geral, volume 1. Tradução de José Luiz V. de A. 
Franceschini e J. R. Prestes Barra. São Paulo: Edição Saraiva, 1956. p. 10-12.
136 PRADO, Luís Régis. Curso de direito penal brasileiro... p. 80.
137 Ver ANEXO XI.
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Costa Rica), de 1966138. Ao lado dos direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos, 

tais declarações reforçavam a necessidade da observância de garantias humanitárias mínimas 

quando do exercício, pelo Estado, da pretensão punitiva da sociedade.

Na  Constituição  brasileira  de  1988,  são  encontrados,  por  exemplo,  os  seguintes 

dispositivos  dessa  espécie  –  o  bloco  limitador  da  pretensão  punitiva:  a)  só  é  válida  a 

incriminação de comportamentos e a cominação de sanção para quem nele incorrer se isso for 

feito mediante descrição clara e precisa contida numa lei formal (art. 5º, XXXIX); b) a lei não 

poderá prever penas de morte (salvo em caso de guerra declarada), de caráter perpétuo, de 

trabalhos forçados, de banimento ou cruéis (art. 5º, XLVII), nem que ultrapassem a pessoa do 

condenado (salvo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, que 

poderão ser estendidas por lei aos sucessores e contra eles executadas até o limite da herança) 

(art. 5º, XLV); c) antes da ocorrência do fato ilícito, deverá haver um promotor e um juiz com 

competência,  respectivamente,  para  promover  a  ação  e  julgá-la,  sendo  inadmissível  a 

designação casuística de qualquer deles “post factum” (art. 5º, LIII); d) sempre que o Estado 

pretender que alguém sofra sanções que importem na perda da liberdade ou dos seus bens, 

deverá provocar, por meio do Ministério Público, a instauração de um processo perante o 

Poder Judiciário, cujo rito deve ser traçado inteiramente em lei (art. 5º, LIV), no qual devam 

ser necessariamente assegurados a quem se acusa o direito ao silêncio (no que se inclui o de 

não produzir prova contra si mesmo) (art. 5º, LXIII), ao contraditório (conhecer a acusação 

que contra si pesa e a possibilidade de a ela reagir) e à ampla defesa (tentar provar a inverdade 

da  acusação  mediante  toda  a  sorte  de  argumentos  e  de  elementos  de  prova  que  queira 

produzir) (art. 5º, LV) e no qual não pode ser admitida a produção de provas ilícitas (art. 5º, 

LVI); e) de qualquer sorte, a perda da liberdade ou dos bens do acusado só se dará após o 

trânsito  em  julgado  da  condenação  (art.  5º,  LVII),  antes  do  que  é  possível  pleitear  do 

Judiciário a revisão do caso, pelos recursos admitidos em lei; f) se definitivamente condenado 

138 Ver ANEXO XII.
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à prisão, o preso deverá cumpri-la em estabelecimento prisional adequado à sua idade, ao seu 

sexo e à natureza do delito praticado (art. 5º, XLVIII), assegurando-se às mulheres, inclusive, 

condições para que permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5º, 

L);  g)  antes  de  uma  sentença  judicial  definitiva,  alguém só  pode  ser  preso  em caso  de 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz competente (salvo transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em lei) (art. 5º, LXI) e, em qualquer caso, a 

prisão e o local onde o preso se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz e à família 

do  preso  ou  à  pessoa  por  ele  indicada  (art.  5º,  LXII),  sendo-lhe  garantido  ainda  o 

conhecimento acerca de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, a assistência da 

família e de advogado (art. 5º, LXIII) e a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por 

seu interrogatório policial (art. 5º, LXIV); h) quando a lei admitir a liberdade provisória, com 

ou sem fiança,  esta  deve ser necessariamente concedida (art.  5º,  LXVI),  e  quando o juiz 

verificar que a prisão se deu ao arrepio da lei, deverá imediatamente relaxá-la (art. 5º, LXV); 

i) independentemente do motivo e da espécie da prisão, é assegurado ao preso o respeito à sua 

integridade física e moral (art. 5º, XLIX).

ALICE BIANCHINI, ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA e LUÍS FLÁVIO 

GOMES aduzem que alguns dos dispositivos acima são verdadeiros princípios reitores do 

Direito Penal constitucional –, e poder-se-ía afirmar que os demais são princípios reitores do 

Direito Processual Penal constitucional. Mas acrescentam que, além deles, há outros que se 

encontram contemplados de forma implícita na nossa Constituição Federal:

Alguns  desses  princípios  políticos-criminais  acham-se  contemplados 
expressamente na Constituição Federal brasileira, outros implicitamente. Os que 
merecem especial destaque são: (1) exclusiva proteção de bens jurídicos (o Direito 
Penal não existe para proteger interesses puramente morais, religiosos, políticos, 
ideológicos etc.), (2) intervenção mínima (a intervenção do Direito penal deve ser 
fragmentária  e  subsidiária),  (3)  materialização  do  fato  (Direito  penal  do  fato,  
proibição do Direito penal de autor), (4) legalidade do fato (não há crime nem 
pena sem lei anterior que o defina), (5) ofensividade do fato (não há crime sem 
lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico), (6) responsabilidade pessoal 
do  agente  (está  proibida  responsabilidade  coletiva  ,  familiar  etc.,  ou  seja, 
responsabilidade  pelo  fato  de  outrem)  […],  (7)  responsabilidade  subjetiva  do 
agente  (dolo  ou  culpa),  (8)  culpabilidade  do  agente  (exigibilidade  de  conduta 
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diversa), (9) igualdade (tratamento igualitário de todos os agentes: os iguais dever 
ser tratados igualmente, os desiguais desigualmente), (10) legalidade (não há pena 
sem prévia cominação legal), (11) proibição da pena indigna (o ser humano, só 
por  ser  “humano”,  já  conta  com  uma  série  de  direitos  que  lhe  asseguram 
dignidade;  desse  modo,  nenhuma  pena  pode  ser  ofensiva  à  dignidade  ),  (12) 
humanidade na cominação, aplicação e execução da pena (proibição de tratamento 
cruel, desumano ou degradante, respeito à integridade física do detento etc.) e (13) 
proporcionalidade  da  pena  (necessidade  e  adequação  da  intervenção  penal, 
proporcionalidade estrita e individualização da pena).139

O Supremo Tribunal Federal já entendeu, por exemplo, que: a) não pode a legislação 

infraconstitucional  vedar  a  concessão  de  liberdade  provisória,  nem  mesmo  quando  a 

Constituição considerar o delito inafiançável, sob pena de ofensa aos princípios da presunção 

da inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana140; b) o início do 

cumprimento  da  pena  só  pode  se  dar  após  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal 

condenatória; antes disso, alguém só pode ser preso a título cautelar, sob pena de afronta ao 

princípio da presunção de inocência e da ampla defesa (que pode ser exercitada inclusive nas 

instâncias jurisdicionais extraordinárias)141; c) afronta a individualização da pena e a dignidade 

139 Op. Cit. p. 48.
140 EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. 
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  GRAVIDADE  DO  CRIME.  REFERÊNCIA  HIPOTÉTICA  À  POSSIBILIDADE  DE 
REITERAÇÃO  DE  INFRAÇÕES  PENAIS.  FUNDAMENTOS  INIDÔNIOS  PARA  A  CUSTÓDIA  CAUTELAR. 
VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES [ART. 44 DA LEI N. 11.343/06]. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 
1º, III, E 5º, LIV E LVII, DA CB/88. 1. [...] 3. A vedação da concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante por  
tráfico de entorpecentes, veiculada pelo artigo 44 da lei n. 11.343/06, consubstancia afronta escancarada aos princípios da  
presunção da inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana [arts. 1º, III, e 5º, LIV e LVII, da CB/88].  
Daí  a  necessidade  de  adequação  desses  princípios  à  norma  veiculada  no  artigo  5º,  inciso  XLII,  da  CB/88.  4.  A 
inafiançabilidade,  por  si  só,  não pode e não deve constituir-se  em causa impeditiva da liberdade provisória.  5.  Não há 
antinomia na Constituição do Brasil. Se a regra nela estabelecida, bem assim na legislação infraconstitucional, é a liberdade, 
sendo a prisão a exceção, existiria conflito de normas se o artigo 5º, inciso XLII estabelecesse expressamente, além das 
restrições nele contidas, vedação à liberdade provisória. Nessa hipótese, o conflito dar-se-ia, sem dúvida, com os princípios 
da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, da ampla e do devido processo legal. 6. É inadmissível, ante tais  
garantias constitucionais, possa alguém ser compelido a cumprir pena sem decisão transitada em julgado, além do mais  
impossibilitado de usufruir benefícios da execução penal. A inconstitucionalidade do preceito legal é inquestionável. Ordem 
concedida a fim de que a paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória. (HC 100872 / MG,  
Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje 30-04-2010). No mesmo sentido: HC 97579 / MT, Rel. p/ Acórdão Min. EROS 
GRAU, Segunda Turma, Dje14-05-2010; HC 98966 / SC, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje 30-04-2010.
141 EMENTA:  HABEAS CORPUS.  INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA "EXECUÇÃO ANTECIPADA DA 
PENA".  ART. 5º,  LVII,  DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.  DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º,  III,  DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que "[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e 
uma vez  arrazoados pelo recorrido os  autos  do traslado,  os  originais  baixarão à  primeira  instância  para  a  execução da 
sentença".  A Lei  de Execução Penal condicionou a  execução da pena privativa de liberdade ao trânsito  em julgado da  
sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que "ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84,  
além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 
3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se  
a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por 
isso a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa,  
caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. […]  
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da pessoa humana a lei  que impõe que a  pena privativa de liberdade seja cumprida sem 

progressão de regime, uma vez que isso impossibilitaria o estímulo ao bom comportamento 

do apenado em prol da sua reinserção social142, bem como a que veda ao juiz substitui-la por 

restritiva de direitos, porque isso o impediria de aplicar a sanção penal que, na sua avaliação, 

se  mostraria  suficiente  para  a  repressão  do  comportamento  no  caso  concreto  e  para  a 

ressocialização do condenado.143

Desse  modo,  o  Estado  só  pode  desenvolver  validamente  o  exercício  da  pretensão 

punitiva da sociedade, cumprindo assim o seu dever, se observar rigorosamente as referidas 

garantias  constitucionais  e  os  princípios implícitos delas  decorrentes  – denominado,  neste 

trabalho,  de bloco limitador  da pretensão punitiva –,  sob pena  da  invalidação da medida 

normativa, executiva, ministerial ou jurisdicional tomada ao arrepio de umas e outros.

(HC 94408 / MG, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje27-03-2009). No mesmo sentido: HC 84078 / MG, Rel. Min. 
EROS GRAU, Tribunal Pleno, Dje 26-02-2010; HC 91176 / SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 19-12-2007)
142 PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime de cumprimento  
da pena, nas espécies fechado, semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos  
dia,  voltará  ao convívio social.  PENA - CRIMES HEDIONDOS -  REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO -  
ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL.  
Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante  
norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da 
pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. (HC 82959 / SP,  
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 01-09-2006).
143 EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE 
CONVERSÃO  DA PENA PRIVATIVA DE  LIBERDADE  EM  PENA RESTRITIVA DE  DIREITOS.  DECLARAÇÃO 
INCIDENTAL  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  OFENSA  À  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DA 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. 
O  processo  de  individualização  da  pena  é  um caminhar  no  rumo  da  personalização  da  resposta  punitiva  do  Estado, 
desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares:  o legislativo,  o judicial  e o executivo. Logo, a lei 
comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele,  
juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas  
com protagonizações subjetivas do fato-tipo. […] 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos  
efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas  
de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E  
o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-
preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-
ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de  
reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do 
gênero. […] 5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006,  
assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do 
mesmo diploma legal.  […] (HC 97256 /  RS, Rel.  Min.  AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, Dje 16-12-2010).  No mesmo 
sentido: RHC 104587 / MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 25-02-2011; HC 104718 / MG, Rel. Min.  
AYRES BRITTO, 2ª T., Dje 10-05-2011; HC 106442 MC / MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª T., Dje 23-02-2011.
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4. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO INDUTORES DA PRETENSÃO 

PUNITIVA. O BLOCO INDUTOR DA PRETENSÃO PUNITIVA

4.1 O OBJETIVO DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA SOCIEDADE: 

DA  PROTEÇÃO  AO  BEM  DA  VIDA  À  PROTEÇÃO  AO  DIREITO 

FUNDAMENTAL

Os excessos cometidos desde os primórdios da humanidade até os albores do período 

humanitário no exercício da pretensão punitiva, como visto, podem levar à ideia de que o 

desejo atávico de vingança  foi  sempre o seu grande móvel.  Entretanto,  se  revisitarmos  a 

História,  ver-se-á que,  ainda que esse desejo revanchista nunca tenha deixado de se fazer 

presente,  o  que  juridicamente  a  sociedade  sempre  buscou  com  o  sancionamento  dos 

criminosos foi a tutela para os bens individuais e coletivos do corpo social144, mesmo quando 

esta ainda não era sequer organizada na forma de Estado.

Aliás, as razões que levaram os indivíduos isolados a passar a viver numa coletividade 

organizada e a constituir o Estado são as mesmas que justificam a imprescindibilidade de que 

este  ente  detenha  o  dever-poder  de  sancionar  seus  integrantes,  a  saber,  a  necessidade  de 

proteção e segurança para aqueles  bens individuais e coletivos do corpo social – alçados à 

categoria de bens jurídicos a partir da existência do ordenamento jurídico. E essa proteção e 

segurança  só poderiam ser garantidas  se houvesse uma entidade com autoridade sobre os 

componentes da comunidade, capaz de impedi-los, tanto quanto possível, de usurpar os bens 

uns dos outros, sob pena da aplicação coercitiva de sanções caso isso acontecesse.145

144 “E eis que […] também se encontra, no terreno da repressão, como no da proibição, o fulcro do direito criminal na tutela  
jurídica” (CARRARA, Francesco. Op. Cit. p. 12-13).
145 Nesse sentido, JOÃO BOSCO ARAÚJO FONTES JR. aduz que os homens, assim como os animais, são seres gregários, 
que se ajustam em grandes grupos em busca da maior proteção que o agrupamento oferece. E essa procura por segurança é  
possivelmente o que explica a origem remota da sociedade.  Aliás, segundo ele,  a noção do pacto social que justifica o  
nascimento do Estado fundamenta-se justamente na necessidade do estabelecimento de um poder anterior e central que a  
todos assegure o cumprimento da lei da natureza, preservando a segurança de todos e de cada um dos membros da sociedade  
pactuada (FONTES JR., João Bosco Araújo.  Liberdades Fundamentais e Segurança Pública. Do Direito à Imagem ao 
Direito à Intimidade: A Garantia Constitucional do Efetivo Estado de Inocência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 31)
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Com o constitucionalismo, aqueles  bens individuais e coletivos do corpo social,  já 

alçados  à  categoria  de  bens  jurídicos,  ascendem  finalmente  ao  patamar  de  direitos 

constitucionais, hoje denominados direitos fundamentais, em vista da seu inerência à condição 

humana. Tais direitos – que sempre foram os mesmos, alterando-se apenas a sua classificação 

e posição normativa – são a base jurídica do exercício da pretensão punitiva da sociedade; 

eles impõem ao Estado esse exercício, como forma de tutela e prevenção.

É isto o que se verá neste capítulo: enquanto há direitos fundamentais que limitam o 

exercício,  pelo  Estado,  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  –  a  saber,  as  normas  que 

condicionam  a  validade  da  legislação  penal  e  processual  penal  e  os  atos  concretos  das 

autoridades que lidam com a aplicação dessa legislação em casos criminais concretos (o bloco 

limitador  da  pretensão  punitiva),  há  outros  que  impõem  a  este  ente  que  efetivamente  a 

deflagre e a exerça – a saber, os bens constitucionais individuais e coletivos (o bloco indutor 

da pretensão punitiva).146

Nas linhas a seguir, analiso a evolução desse raciocínio e seus desdobramentos.

 

4.1.1 O estado de natureza: a proteção ao bem da vida

Tomando-se  como  referencial  teórico  as  proposições  contidas  nas  teorias 

contratualistas  – das  quais  foram  expoentes  THOMAS  HOBBES  (1588-1679),  JOHN 

LOCKE (1632-1704) e JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) –, pode-se afirmar que 

os indivíduos,  nos primórdios,  viviam em  estado de natureza,  quando não havia qualquer 

ordem social estruturada ou entidade com autoridade superior a quem se submeter.

Embora livres nesse estado, os indivíduos viviam temerosos que os outros viessem 

lhes  tomar  os  bens  materiais  ou  mesmo  a  vida  por  meio  da  força,  hipótese  em que  só 

146 Nada obstante, como é possível a responsabilização criminal mesmo das autoridades que inobservam deliberadamente 
àquelas garantias (através da aplicação, por exemplo, das sanções cominadas na Lei n. 4.898/65), pode-se afirmar que o  
exercício da pretensão punitiva pode encontrar sua legitimação mesmo nos direitos fundamentais daquela primeira ordem.
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poderiam contar com a própria capacidade de resistência física ou com as preces dirigidas às 

divindades  nas  quais  acreditassem,  já  que  inexistia  alguém ou algum organismo oficial  a 

quem recorrer para coibir a investida ou mesmo repreendê-la.147

Mesmo  nesse  cenário,  quando  não  havia  sequer  regras  formais  que  proibissem 

expressamente  determinados  comportamentos,  é  inegável  que  sempre  esteve  presente  no 

homem a noção de que cada indivíduo é detentor de um conjunto mínimo de bens – como a 

própria vida, a da sua prole e a do seu grupo familiar; a integridade física; a propriedade do 

local onde habitavam, dos alimentos coletados e dos animais criados para consumo –, os quais 

poderia chamar de “seus”, sendo vedado aos demais espoliá-los, segundo a mesma noção.

FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, a propósito, conceitua bens como coisas materiais 

e objetos imateriais que nos apresentam como úteis, necessários, valiosos e que, por isso, são, 

em geral, apetecidos, procurados, disputados, defendidos, e, pela mesma razão, expostos a 

certos perigos de ataques ou sujeitos a determinadas lesões.148

JOHN  LOCKE  explica  que  os  homens,  nesse  estágio,  eram regidos  pelo  Direito 

Natural, de onde emanavam esses sentimentos do que era justo ou injusto. Era com bases nas 

leis da natureza que “toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, 

ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus bens”.149 

Mas já  nesse período,  como sempre na humanidade,  havia aqueles  que infringiam 

essas regras não escritas, turbando, esbulhando ou destruindo os bens alheios. Praticavam, 

147 Nas palavras de HOBBES, “se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por  
ambos, eles tornam-se inimigos. E no caminho para seu fim (que é principalmente sua própria conservação, e às vezes apenas 
seu deleite) esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro e disto se segue que, quando um invasor nada mais tem a  
recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um lugar conveniente, é  
provavelmente de esperar que outros venham preparados com forças conjugadas, para desapossá-lo e privá-lo, não apenas do 
fruto de seu trabalho; mas também de sua vida e de sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação  
aos outros. E contra esta desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão razoável como a 
antecipação; isto é, pela força ou pela astúcia, subjugar as pessoas de todos os homens que puder, durante o tempo necessário  
para chegar ao momento em que não veja qualquer outro poder suficientemente grande para ameaçá-lo.” (Leviatã ou a 
Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Tradução de Rosina D Angina. 4ª reimpressão. Martin Claret: 
2010. p. 46)
148 Princípios básicos de direito penal: de acordo com a Lei n. 7.209, de 11-7-1984 e com a Constituição Federal de 1988. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 15.
149 Segundo tratado sobre o governo civil:  ensaio sobre a origem,  os  limites  e  os  fins  verdadeiros  do governo civil. 
Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994. p. 84.
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noutros  termos,  aquilo  que  então  se  entendia  por  crime,  comportamento  pelo  qual,  na 

concepção de LOCKE, um homem, eximindo-se de obedecer à reta razão, causava um dano 

injusto a  outra  pessoa,  prejudicando-a.  Assim agindo,  segundo o mesmo autor,  o  homem 

degenera e rompe com os princípios da natureza humana, tornando-se uma criatura nociva. 

Ele “declara estar vivendo sob outra lei diferente daquela da razão e eqüidade comuns, que é a 

medida que Deus determinou para as ações dos homens, para sua segurança mútua; e assim, 

tornando-se perigoso para a humanidade, ele enfraqueceu e rompeu o elo que os protege do 

dano e da violência”.150

E eram também inspirados em um sentimento natural, inerente ao gênero humano, que 

os homens se sentiam autorizados por esse direito a punir os transgressores da lei da natureza. 

Na lição do citado filósofo inglês, “no estado de natureza, um homem adquire um poder sobre 

o outro […] para infligir-lhe, na medida em que a tranqüilidade e a consciência o exigem, a 

pena  proporcional  a  sua  transgressão,  que  seja  bastante  para  assegurar  a  reparação  e  a 

prevenção. Pois estas são as únicas duas razões por que um homem pode legalmente ferir 

outro, o que chamamos de punição.”151

Nessa  compreensão,  mesmo no estado de  natureza  os  homens já  se  consideravam 

titulares de um direito  de punir  aqueles que incorressem em comportamentos  tidos  como 

criminosos.  E  esse  direito,  aliás,  não  era  pertencente  apenas  à  vítima,  mas  a  todos  os 

integrantes do corpo social,  de forma indistinta ou difusa,  porque o crime consistia numa 

“violação dos direitos de toda a espécie, de sua paz e de sua segurança, garantidas pela lei da 

natureza”, de sorte que “todo homem pode reivindicar seu direito de preservar a humanidade, 

punindo ou, se necessário, destruindo as coisas que lhe são nocivas”.152

Na realidade, a inflição de um mal àquele que cometeu um crime não poderia ser tida, 

mesmo  nessa  época,  apenas  como  um direito  difuso,  mas  também um dever  da  mesma 

150 Ibid. p. 85.
151 Id.
152 Ibid. p. 86. 
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espécie, eis que, como ainda não existia o Estado ou outro ente organizado com poder fático 

ou jurídico superior ao dos particulares, cumpria a todos e a cada um assegurar a execução da 

lei da natureza, o que implicava que estivessem dispostos a punir seus transgressores com 

penas  suficientes  para repreender  as violações.  Essa,  para LOCKE, era a  única forma de 

impedir todos os homens de violar os direitos do outro e de se prejudicar entre si, fazendo 

respeitar o direito natural, que ordena a paz e a conservação da humanidade. Do contrário, “de 

nada valeria a lei da natureza, assim como todas as outras leis que dizem respeito aos homens 

neste  mundo,  se  não  houvesse  ninguém  que,  no  estado  de  natureza,  tivesse  poder  para 

executar essa lei e assim preservar o inocente e refrear os transgressores.”153

Dessa maneira,  a  pretensão  punitiva –  a  intenção  de  responsabilizar,  por  meio  da 

aplicação de sanção(ões), aquele que cometeu um ato tido por criminoso, segundo o direito 

vigente em determinada época e em determinado lugar – tem feição nitidamente  coletiva, 

consubstanciando, ao mesmo tempo, um direito da coletividade, de caráter difuso, e um dever 

da mesma índole, atribuído à própria coletividade durante o estado de natureza e ao Estado 

desde o seu aparecimento.

No tocante à vítima específica do delito, LOCKE esclarece que o Direito Natural lhe 

outorgava tanto o direito difuso à pretensão punitiva, o qual era compartilhado com os outros 

homens, quanto um direito próprio de buscar uma reparação pelo dano sofrido, apropriando-

se de bens do autor da ofensa.154 Mas é preciso ressaltar que essa pretensão individual da 

vítima  não  tem  cunho  penal,  mas  civil,  podendo  ser  identificado,  na  atualidade,  com a 

reparação  civil  dos  prejuízos  decorrentes  do  crime.  Isso  porque  a  pretensão  punitiva  é 

titularizada, sempre e sempre, por toda a coletividade, tendo, assim, natureza difusa.

Interessante acrescentar que a pretensão punitiva, consoante LOCKE, mesmo na fase 

pré-estatal, já tinha por objetivo não apenas a retribuição do mal praticado pelo ofensor, mas 

153 Ibid. p. 85.
154 Ibid. p. 86-87.
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também a prevenção da repetição da conduta, pelo temor gerado nos demais indivíduos com o 

sancionamento do infrator, especialmente sobre os espíritos inclinados às práticas lesivas.155 

Dessa  maneira,  percebe-se  que,  pelo  menos  do  ponto  de  vista  filosófico,  os  escopos  da 

pretensão punitiva sempre foram os mesmos. 

Entretanto, a existência das “leis da natureza” não era suficiente para fazer com que os 

homens as respeitassem, sobretudo porque inexistia um poder constituído capaz de garanti-las 

coercitivamente. E a possibilidade de recorrer à vingança privada, no mais das vezes, não era 

hábil  a  intimidar  quem pretendia  os  bens  de  outrem,  mormente  porque,  na  prática,  esta 

consistia apenas na reação física da vítima e do seu “clã”/tribo, e o potencial dessa reação 

poderia ser antecipadamente avaliado pelo ofensor, levando-se em conta fatores como força 

física e vantagem numérica (em pessoas ou armas). Desse modo, bastava ao ofensor garantir a 

superioridade do seu potencial de ataque sobre a capacidade de resistência do ofendido para 

levar adiante seu intento criminoso.

Além disso, não se pode olvidar que a vingança privada, pela desproporcionalidade 

com que levada a efeito contra o ofensor, poderia acarretar uma nova reação, dessa feita por 

parte do grupo a que pertencesse o ofensor contra a primitiva vítima e os seus, fazendo-se 

instaurar verdadeira guerra entre os grupos rivais – a guerra de todos contra todos, no dizer 

dos contratualistas –, o que poderia levar, eventualmente, à dizimação recíproca.156

Em suma, o Direito Natural e a possibilidade de punir seus transgressores pelas mãos 

da própria vítima nunca ofereceram aos homens uma vida tranquila e pacífica no estado de 

natureza, eis que viviam sempre em alerta, ante o perigo de que terceiros viessem subtrair-

lhes os bens ou a própria vida, contra o que só poderiam resistir quanto pudessem ou clamar 

155 Isso fica bastante claro na obra de LOCKE quando afirma que “no estado de natureza, um homem adquire um poder sobre 
o outro […] para infligir-lhe […] a pena proporcional a sua transgressão, que seja bastante para assegurar a reparação e a  
prevenção. […] dessa maneira, pode reprimir qualquer um que tenha transgredido essa lei, fazendo com que se arrependa de  
tê-lo feito e o impedindo de continuar a fazê-lo, e através de seu exemplo, evitando que outros cometam o mesmo erro” (p.  
85-86), bem como que “todo homem tem o poder de punir o crime e evitar que ele seja novamente cometido” (p. 87).
156 WALTER NUNES enfatiza que “O cunho emocional e reativo-defensivista da vingança privada inevitavelmente conduzia 
a reação a excessos cometidos contra pessoas da mesma tribo, importando, muitas vezes, na dizimação de grupos inteiros...”.  
(Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 38).
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aos céus por socorro.

A impotência do Direito Natural para refrear os espíritos transgressores e para reprimi-

los  quando de  lesões  perpetradas,  diante  da  inexistência  de  alguém ou algum organismo 

dotado de autoridade e poder para tanto, dá-se, segundo THOMAS HOBBES, porque as leis 

de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos 

outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder 

capaz de levá-las a ser respeitadas,  são contrárias a nossas paixões naturais,  as quais nos 

fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Em um cenário 

como esse, no qual não está instituído um poder suficientemente grande, as leis não passam de 

palavras, que cada um respeita quando tem vontade e quando pode fazê-lo com segurança. E 

cada um confiará, e poderá legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade – 

e não na lei – como proteção contra todos os outros.157

Para o contratualismo, essa realidade fez com que os homens percebessem que não era 

plena a liberdade de que dispunham no estado de natureza, pois nada havia que lhes garantisse 

o desfrute  tranquilo dos bens da vida de que dispunham.158 E foi quando adquiriram essa 

consciência que brotou nos homens dessa era a ideia da constituição do Estado, por meio de 

um pacto entre todos.

Por meio desse pacto – o contrato social –, todos os homens abriram mão de uma 

parcela de sua liberdade, passando a se submeter, a partir de então, a um Ente – o Estado –, 

com autoridade sobre todos, em troca do que esse Ente zelaria pela preservação dos bens 

individuais dos integrantes do grupamento social que passaria a existir.159

157 Op. Cit. p. 59.
158 A esse respeito, segundo HOBBES, no estado de natureza, “não havendo nada, de que possa lançar mão, que não possa  
servir-lhe de ajuda para a preservação de sua vida contra seus inimigos, [...] todo homem tem direito a todas as coisas,  
incluindo os corpos dos outros. Portanto, enquanto perdurar este direito de cada homem a todas as coisas, não poderá haver 
para nenhum homem (por mais forte e sábio que seja) a segurança de viver todo o tempo que geralmente a natureza permite  
aos homens viver.” (Op. Cit. p. 48) Na mesma linha, ROUSSEAU argumenta que os homens chegaram a um ponto em que os 
obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado natural – já mencionados – os arrastaram a outro modo de viver e de se 
organizar, ainda que a isso resistissem em virtude da parcela de liberdade de que deveriam abrir mão. “Então esse estado  
primitivo não tem mais como subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse sua maneira de ser.” (Ibid. p. 23)
159 Consoante LOCKE, “Eu asseguro tranqüilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do 
estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil  
imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma 
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Em verdade, a busca de proteção para esses bens, como visto, foi a própria razão do 

abandono do estado de natureza, onde “tudo se podia”, para se viver sob o agasalho do novo 

Ente, que retirava sua força da outorga de poderes que lhe fora confiada pela totalidade do 

grupo  recém-organizado  e  que  deveria  ser  vigilante  na  tutela  daqueles  bens.  Isso  é  bem 

destacado por JOHN LOCKE:

Evitar este estado de guerra (que exclui todo apelo, exceto ao céu, e onde até a 
menor diferença corre o risco de chegar, por não haver autoridade para decidir  
entre os contendores) é uma das razões principais porque os homens abandonaram 
o estado de natureza e se reuniram em sociedade. Pois onde há uma autoridade, 
um poder sobre a terra,  onde se pode obter reparação através de recurso,  está 
excluída a continuidade do estado de guerra e a controvérsia é decidida por aquele 
poder. Se houvesse sobre a terra qualquer tribunal deste tipo, qualquer jurisdição 
superior  para  determinar  o  direito  entre  Jefté  e  os  Amonitas,  eles  jamais 
chegariam a um estado de guerra [...]160

Também corroborando as afirmações aqui lançadas, THOMAS HOBBES é enfático:

O fim último,  causa  final  e  desígnio  dos  homens  (que  amam naturalmente  a 
liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir aquela restrição sobre si  
mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria  
conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela 
mísera  condição  de  guerra  que  é  a  conseqüência  necessária  [...]  das  paixões 
naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em 
respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao 
respeito àquelas leis de natureza […].161

ROUSSEAU  não  destoa  dessa  mesma  conclusão,  ao  asseverar  que  os  homens 

encontraram no contrato social – por meio do qual constituíram o Estado – a solução para o 

problema da desproteção que os bens individuais sofriam no estado de natureza, sem que, em 

virtude da submissão à vontade geral, abrissem mão da liberdade de cada um.162

O próprio BECCARIA, ao teorizar sobre a “origem das penas e do direito de punir”, 

ofensa.” (Op. Cit. p. 88) Mais adiante, pontua que “Quando a força deixa de existir, cessa o estado de guerra entre aqueles  
que vivem em sociedade, e ambos os lados são igualmente submetidos à justa determinação da lei; porque agora eles têm 
acesso a um recurso, tanto para reparar o mal sofrido quanto para prevenir todo o mal futuro.” (Ibid. p. 93)
160 Ibid. p. 93-94.
161 Op. Cit. p. 59.
162 “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum e os bens de cada associado, e pela  
qual, cada um, unindo-se a todos, não obedeça portanto somente a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é  
o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social.” (Do Contrato Social...Op. Cit. p. 24)
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lança  mão  das  explicações  contratualistas  acerca  da  formação  do  Estado.  Principia  ele 

explicando que os primeiros homens, até então selvagens, se viram forçados a reunir-se em 

grupos para  satisfazer  necessidades  que  se  tornavam cada  dia  mais  numerosas,  diante  da 

desproporção entre a multiplicação da população e os recursos disponíveis na natureza estéril 

e abandonada. Aduz que esses grupos se multiplicaram e por vezes entravam em guerra entre 

si,  o que acabou indiretamente contribuindo para que cada um deles permanecesse unido, 

dada a necessidade de resistir às investidas dos demais.163

Tal como os contratualistas já citados,  BECCARIA sustenta que,  nesse estágio,  os 

homens, “Cansados de só viver no meio de temores e de encontrar inimigos por toda parte, 

fatigados de uma liberdade que a incerteza de conservá-la tornava inútil, sacrificaram uma 

parte  dela  para  gozar  do  resto  com mais  segurança.”  A soma de  todas  essas  porções  de 

liberdade, sacrificadas assim ao bem geral e colocada em um depósito hipotético, formou a 

soberania da nação. Ademais, editaram-se leis, que encarregaram um homem de zelar pelo 

depósito das liberdades e pela administração da comuna, o qual foi proclamado o soberano do 

povo.164 E assim nascera o Estado e suas primeiras ordenações.

Todavia, na concepção de BECCARIA, não era suficiente a formação desse depósito 

de liberdades; mostrava-se imperioso, além disso, “protegê-lo contra as usurpações de cada 

particular, pois tal é a tendência do homem para o despotismo, que ele procura sem cessar não 

só retirar da massa comum sua porção de liberdade, mas ainda usurpar a dos outros.” E para 

comprimir esse espírito despótico, eram necessários meios sensíveis e bastante poderosos, a 

saber, “as penas estabelecidas contra os infratores das leis.”165 

Portanto, a necessidade de tutelar os bens das pessoas integrantes de uma comuna foi o 

163 “Sendo a multiplicação do gênero humano, embora lenta e pouco considerável, muito superior aos meios que apresentava  
a natureza estéril e abandonada, para satisfazer necessidades que se tornavam cada dia mais numerosas e se cruzavam de mil  
maneiras, os primeiros homens, até então selvagens, se viram forçados a reunir-se. Formadas algumas sociedades, logo se 
estabeleceram novas, na necessidade que se ficou de resistir às primeiras, e assim viveram essas hordas, como tinham feito os  
indivíduos, num contínuo estado de guerra entre si.” (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição eletrônica: Ed. 
Ridendo Castigat Mores. Fonte digital: www.jahr.org. p. 26. Acessado em 18/01/2010)
164 Id.
165 Ibid. p. 26-27.

http://www.jahr.org/


74

que, historicamente, levou os homens a constituir o Estado, e é a mesma razão que, do ponto 

de vista filosófico, justifica e legitima a coletividade a pretender responsabilizar, por meio da 

aplicação de sanções, aquele que cometeu um ato tido por criminoso, violando os bens de 

outrem, atribuindo, outrossim, ao Estado o dever de levar a cabo essa atividade.

4.1.2 O Estado de direito: a proteção ao bem jurídico

Para que haja a esperada proteção dos bens da vida reclamada pelos homens que antes 

viviam em estado de natureza, não bastava a constituição do Estado. Era imprescindível que, 

além disso, emanasse da sociedade organizada,  dos representantes por esta escolhidos ou, 

ainda, do soberano que a governava, um conjunto de regras obrigatórias que alertassem todos 

os integrantes da comuna para os comportamentos proibidos, permitidos e as maneiras de se 

praticar estes últimos.

Deveras,  proíbe-se uma determinada conduta pelo fato de que,  se ela for levada a 

efeito, causará uma lesão a um determinado bem, individual ou coletivo. Assim, proíbe-se o 

homicídio,  porque,  se  for  cometido,  lesionará  o  bem  vida;  o  furto,  porque  lesionará  o 

patrimônio;  o  esbulho,  porque lesionará  a  posse do imóvel;  a  injúria,  porque lesionará  a 

honra; a poluição, porque lesionará o meio ambiente; a sonegação fiscal, porque lesionará os 

cofres públicos (e, consequentemente, os outros direitos cuja prestação depende dos recursos 

públicos para custeio); o estupro, porque lesionará a liberdade sexual.

Mesmo fora da seara criminal e em se tratando de comportamentos não totalmente 

ilícitos,  a  intenção  do  legislador  quando  proíbe  a  realização  do  comportamento  em 

determinadas  hipóteses,  ou  quando  o  condiciona  à  observância  de  certos  requisitos,  é 

preservar determinado bem, valor ou situação jurídica, que seriam afetados caso perpetrados 

da forma ou nas hipóteses vedadas. Desse modo, proíbe-se o casamento dos pais com os 
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filhos ou entre os irmãos para preservar o tipo de relação familiar que deve existir entre estes 

(não-incestuosas); proíbe-se o casamento de pessoas já casadas, para preservar o modelo de 

família monogâmico (valor coletivo), adotado pelo constituinte, além da dignidade do outro 

cônjuge; proíbe-se o negócio jurídico em que alguém se compromete a vender a outrem órgão 

do  seu  corpo  para  transplante,  a  fim  de  preservar  o  bem  integridade  corporal,  que  é 

indisponível e inalienável; exige-se que os absolutamente incapazes sejam representados nos 

negócios jurídicos de que forem parte, para preservar-lhes os interesses, uma vez que, por sua 

condição, não estão aptos a negociar por si sós.

Daí  por  que  EUGÊNIO  PACELLI  DE  OLIVEIRA afirma  que  a  necessidade  de 

afirmação do Direito é, em si mesma, uma necessidade de proteção dos direitos individuais e 

coletivos passíveis de violação. E o Estado intervém no âmbito do Direito Penal pela mesma 

razão que intervém em quaisquer  de suas manifestações jurídicas (Direito Administrativo, 

Civil,  Constitucional,  etc.):  para  a  proteção  dos  direitos,  consubstanciados  em bens  e/ou 

valores juridicamente reconhecidos, contra a violência e contra o arbítrio.166

Não se descarta que o Estado, em seus primeiros momentos, tenha exercido seu dever-

poder punitivo a partir da violação de regras do Direito Natural. Entretanto, em virtude do 

caráter não-estatal ou supra estatal desse Direito – assim como sua fluidez e incerteza –, não é 

nele que encontra conformação adequada para o exercício desse dever-poder.  Com efeito, 

somente a partir do instante em que as regras proibitivas de condutas potencialmente lesivas 

aos bens da vida passaram a emanar do próprio Estado, de modo formal, na forma de leis167 – 

quer editadas por um colegiado de representantes populares, quer ditadas pelo governante, 

quer  de  outro  modo  reconhecido  como  válido  pelo  próprio  Estado  –  que  se  pôde  falar 

166 Processo e hermenêutica na tutela penal dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 33.
167 FERRAJOLI conta-nos  que “Foi  precisamente  na Idade Moderna,  com a formação dos  Estados nacionais  e  com o 
desenvolvimento das codificações, que se afirmou a forma e o monopólio estatal da produção jurídica, ou seja, o princípio de 
que são jurídicas todas e somente as normas produzidas pelo Estado”, mas ressalta que “O direito pré-moderno – do direito  
romano ao direito comum europeu – foi,  como é patente,  um direito não legislativo,  mas jurisprudencial  e doutrinário.  
Existiam, obviamente, ainda no direito pré-moderno, fontes estatutárias que regulavam aspectos singulares ou setores da vida 
civil. (Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 801)



76

realmente  no  nascedouro  do  exercício  estatal  da  pretensão  punitiva,  nos  moldes  hoje 

conhecidos.  Entende-se  também  que  foi  a  partir  desse  momento,  em  que  os  indivíduos 

abandonaram o Direito  Natural  e  passaram a se submeter  às regras  editadas  pelo próprio 

Estado – e impostas verticalmente à coletividade – que se pôde falar formalmente em normas 

jurídicas e em ordenamento jurídico. E o que até então se tinha por bens da vida assume, 

então, a categoria de bens jurídicos, eis que, doravante, protegidos por normas jurídicas.168

Ressalva TOLEDO, porém, que nem todo bem é um bem jurídico,  senão somente 

aqueles que o direito seleciona, em virtude da sua maior importância individual e/ou social, e 

os  coloca sob proteção,  a  exemplo da vida,  da honra,  do domicílio,  da  propriedade e  da 

probidade administrativa.169 Daí porque conceitua bens jurídicos como “valores ético-sociais 

que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua proteção 

para que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas.”170

As normas criminais – cuja violação legitima o exercício, pelo Estado, da pretensão 

punitiva – possuem algumas características básicas que passo a abordar.

a) As normas criminais são prescritivas ou diretivas

168 A esse respeito, KELSEN ressalta que o fato natural só passa à categoria de fato jurídico quando for pelo Direito regulado:  
“O  fato  externo  que,  de  conformidade  com  o  seu  significado  objetivo,  constitui  um  ato  jurídico  (lícito  ou  ilícito),  
processando-se no espaço e no tempo, é, por isso mesmo, um evento sensorialmente perceptível, uma parcela da natureza,  
determinada, como tal, pela lei da causalidade. Simplesmente, este evento como tal, como elemento do sistema da natureza,  
não  constitui  objeto  de um conhecimento  especificamente  jurídico -  não é,  pura  e  simplesmente,  algo  jurídico.  O que 
transforma este fato num ato jurídico (lícito ou ilícito) não é a sua facticidade, não é o seu ser natural, isto é, o seu ser tal  
como determinado pela lei da causalidade e encerrado no sistema da natureza, mas o sentido objetivo que está ligado a esse  
ato, a significação que ele possui. O sentido jurídico específico, a sua particular significação jurídica, recebe-a o fato em 
questão por intermédio de uma norma que a ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta a significação jurídica, por  
forma que o ato pode ser interpretado segundo esta norma. A norma funciona como esquema de interpretação. Por outras  
palavras: o juízo em que se enuncia que um ato de conduta humana constitui um ato jurídico (ou antijurídico) é o resultado de  
uma interpretação específica, a saber, de uma interpretação normativa. A norma funciona como esquema de interpretação. Por  
outras palavras: o juízo em que se enuncia que um ato de conduta humana constitui um ato jurídico (ou antijurídico) é o  
resultado de uma interpretação específica,  a  saber,  de uma interpretação normativa.” (KELSEN, Hans.  Teoria pura do 
direito. Tradução João Baptista Machado. 6ª ed. - São Paulo : Martins Fontes, 1998. p. 3)
169 Explica ele que, “dentre o imenso número de bens existentes, seleciona o direito aqueles que reputa 'dignos de proteção' e  
os erige em 'bens jurídicos'. Para Welzel, o bem jurídico é um bem vital ou individual que, devido ao seu significado social, é  
juridicamente protegido. Pode ele apresentar-se, de acordo com o substrato, de diferentes formas, a saber: objeto psicofísico 
ou objeto espiritual-ideal (exemplo daquele, a vida; deste, a honra), ou uma situação real (respeito pela inviolabilidade do 
domicílio), ou uma ligação vital (casamento ou parentesco), ou relação jurídica (propriedade, direito de caça), ou ainda um  
comportamento de terceiro (lealdade dos funcionários públicos, protegida contra a corrupção). Bem jurídico é, pois, toda  
situação social desejada que o direito quer garantir contra lesões.” Op. Cit. p. 16.
170 Id.
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 Inicialmente,  elas são  prescritivas ou diretivas,  porque,  segundo MARIA HELENA 

DINIZ, prescrevem como se deve orientar a conduta humana. “Seu escopo direto ou indireto é 

dirigir  o comportamento dos indivíduos particulares,  das  comunidades,  dos  governantes  e 

funcionários no seio do Estado e do mesmo Estado na ordem internacional”171. Seu escopo, 

acrescenta, é regular a conduta humana tendente à consecução de fins próprios ao homem.172

É  que,  ao  instituir  esse  conjunto  de  normas  prescritivas  de  determinados 

comportamentos – o Direito Positivo –, a coletividade organizada de pessoas que constituiu o 

Estado não teve por objetivo orientar as pessoas a conduzir suas vidas conforme os ditames 

morais, mas realizar uma espécie de controle social. ANA LÚCIA SABADELL esclarece que 

o Direito é a forma específica de controle social nas sociedades complexas.173 E, desde que 

sejam respeitadas determinadas regras, esse controle é considerado legítimo e necessário para 

a vida em sociedade. Através da imposição de regras e padrões de comportamento sob pena 

de sanções,  objetiva preservar a coesão social,  diminuir os conflitos e garantir o convívio 

pacífico, exprimindo o interesse de todos por usufruir uma vida social ordenada. Busca ele, 

enfim, “conseguir um bem-estar maior do que existiria sem o uso do controle social”.174

No  ponto,  HANS  KELSEN  explica  que  a  conduta  de  um  indivíduo  pode  ser 

prejudicial ou útil aos demais indivíduos, aos seus bens e seres existentes na natureza. E a 

função  de  qualquer  ordem social  consiste  em obter  uma  determinada  conduta  por  parte 

daquele que a esta ordem está subordinado, fazendo com que essa pessoa omita determinadas 

ações  consideradas  como socialmente  prejudiciais,  e,  pelo  contrário,  realize  determinadas 

ações consideradas socialmente úteis. Esta função motivadora é exercida pelas representações 

das normas que prescrevem ou proíbem determinadas ações humanas.175

171 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. 1 : teoria geral do direito civil – 19. ed. Rev de acordo com o 
novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). – São Paulo : Saraiva, 2002. p. 26.
172 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 359.
173 SABADELL, Ana Lúcia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. 5. ed. rev. e atual. – 
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 169.
174 Ibid. p. 159.
175 Op. Cit. p. 16-17.
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ZAFFARONI e PIERANGELI asseveram que todo o direito deve ter uma aspiração 

ética, pois quer regular a conduta humana em sociedade, e comina penas para que os homens 

se  adaptem  a  suas  regulações.  Aliás,  segundo  os  mesmos,  até  o  direito  penal  tem  uma 

aspiração ética, já que aspira evitar o cometimento e a repetição de ações que afetam de forma 

intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados. Nas suas palavras, “Com esta aspiração 

ética, o direito penal […] cumpre também uma função formadora do cidadão, da qual nossa 

civilização é consciente desde a Grécia antiga”.176

MIGUEL REALE JÚNIOR esclarece que o Direito Penal só exerce o controle social 

de modo residual, pois só atua diante do fracasso dos instrumentos informais de controle, a 

saber,  a  família,  a  escola,  a  igreja,  o  sindicato,  que  atuam  primariamente  na  tarefa  de 

socializar o indivíduo, levando-o a adotar os valores socialmente reconhecidos e os respeitar, 

independentemente da ação ameaçadora e repressiva das normas criminais. É dizer, se estes 

instrumentos  primários  de  controle  social  tiverem êxito,  o  indivíduo  não  cometerá  crime 

algum, tornando-se o Direito Penal despiciendo nessa missão.177

b) As normas criminais são imperativas

A norma criminal é imperativa, porque o que ela dirige a todos os indivíduos não é um 

convite, não é um pedido, não é uma súplica; cuida-se de uma ordem, de um comando, da 

imposição de um dever.  Consoante ARNALDO VASCONCELOS, “A norma contém uma 

ordem, uma imposição para se fazer ou se deixar de fazer alguma coisa, conquanto o modo 

próprio de manifestar-se o Direito seria o imperativo, e não o indicativo.”178

Ressalve-se que os tipos penais não perdem a imperatividade pelo fato de descreverem 

176 Manual de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral. 8a. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,  
2009. p. 89-90.
177 JÚNIOR, Miguel Reale. Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 3.
178 VASCONCELOS, Arnaldo.  Teoria Geral do Direito. Teoria da Norma Jurídica. Vol. 1. 3a. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1993. p. 139.
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de forma direta o comportamento ilícito (ex: “matar alguém”, “subtrair coisa alheia móvel”), 

pois há uma diferença entre a norma jurídica e o enunciado legal. E, no caso dos tipos penais, 

a norma é extraída raciocinando-se a contrario senso do que aqueles descrevem. Logo, se o 

tipo diz matar alguém, a norma jurídica impõe o comportamento inverso, não mate, e a norma 

é  denominada de  proibitiva.  O agente,  ao matar  alguém,  não está  agindo conforme,  mas 

desconforme a norma, tanto que incorrerá na sanção cominada.179

c) As normas criminais são protegidas pelo uso de sanções

Diante de uma norma jurídica prescritiva de determinada conduta,  há três  atitudes 

possíveis: a) a normal, consistente no cumprimento voluntário do preceito normativo; b) a 

anormal,  equivalente  à  sua  inobservância;  e  c)  a  sobrenormal,  correspondente  a  um 

comportamento  que  vai  além  do  esperado  pela  norma,  ultrapassando  o  ordinariamente 

estabelecido para todos. A sanção – que consiste numa consequência, boa ou má, agradável ou 

desagradável, de uma atitude perante o Direito180 - teria aplicação na segunda e na terceira 

hipóteses.

Na segunda, a sanção seria do tipo penal, punitiva ou negativa, que tem por condição o 

ato ilícito, isto é, a infração ao preceito normativo; na terceira, a sanção seria do tipo premial, 

recompensatória ou positiva, que tem por condição o ato meritório, ou seja, aquele em que o 

agente realizou algo a mais, opcionalmente oferecido a ele. Exemplo de sanção premial seria 

a recompensa oferecida ao contribuinte pelo pagamento antecipado do tributo, na forma de 

redução do valor da importância devida, haja vista que pagar antes é fazer mais do que o 

normal, que consistiria em cumprir a obrigação no termo prefixado.181

179 E aqui se refuta a teoria de BINDING, que coloca em xeque o caráter imperativo dos tipos penais apenas pelo fato de  
serem redigidos exatamente no sentido do comportamento proibido. Ele chega a afirmar que os delinquentes não violam as  
normas penais, mas as cumprem, porque o Código Penal não diz “não matar”, “não roubar”. (Apud DINIZ, Maria Helena.  
Compêndio de introdução à ciência do direito. Op. Cit. p. 360)
180 VASCONCELOS, Arnaldo. Op. Cit. p. 155.
181 Ibid.  p.  157.  No mesmo sentido,  conferir  BETTIOL,  Giuseppe.  O problema penal.  Tradução  e  notas  de  Ricardo 
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Por  meio  das  sanções  premiais,  o  Estado  exerce  uma  espécie  de  controle  social 

positivo,  incentivando o bom comportamento,  e,  por  meio  das  punitivas,  uma espécie  de 

controle social negativo, intimidando aqueles que se mostrem inclinados à prática ilícita.182

As  sanções  positivas,  premiais  ou  promocionais  oferecem  uma  vantagem  ou  um 

prêmio  a  quem  cumpre  a  norma,  a  exemplo  as  bolsas  de  estudos  de  pós-graduação 

concedidas aos estudantes universitários que apresentarem melhor desempenho no “Provão”. 

O objetivo do prêmio, assim, seria incentivar os estudantes a melhorarem seu desempenho.183 

Já as “sanções negativas (ou repressivas) impõem uma consequência desfavorável (pena), no 

caso de descumprimento de uma norma. Consistem na privação ou restrição de um direito do 

infrator (liberdade de locomoção, liberdade de profissão, sanção pecuniária).”184

KELSEN  registra  que  o  princípio  que  conduz  a  sociedade,  através  da  edição  de 

normas jurídicas,  a reagir  a  uma determinada conduta com um prêmio ou uma pena é  o 

princípio  retributivo  (“Vergeltung”).  É  com  base  nele  que  se  liga  a  observância  de  um 

imperativo normativo à concessão de uma vantagem, de um prêmio, e se liga à conduta oposta 

uma desvantagem, uma pena.185 Adverte que, a despeito de usualmente designar-se por sanção 

somente a pena186, tanto o castigo quanto o prêmio “podem compreender-se no conceito de 

sanção”.187

Rodrigues Gama. Campinas: LZN Editora, 2003. p. 144.
182 “Dependendo do tipo de atuação, os meios de controle podem ser negativos ou positivos. O controle negativo consiste na  
reprovação de determinados  comportamentos  por  meio  da aplicação de sanções.  A intensidade das sanções negativas  é  
variada. Esta pode ser leve ou grave, de caráter intimidador ou de coação. Exemplos: advertência dada ao aluno pelo diretor 
da escola; condenação a 20 anos de reclusão por prática de homicídio. As sanções negativas têm o efeito de coação para o  
infrator e de intimidação para os demais. O controle positivo consiste em premiar e incentivar o 'bom comportamento' ou em  
persuadir os indivíduos, por meio de orientações e conselhos (sanções positivas). Levando em consideração o critério da 
intensidade, esse controle pode ser gratificador, orientador ou persuasivo. Exemplos: um prêmio ao melhor aluno da classe, 
que incentiva o mesmo e serve como exemplo aos demais (recompensa); os comunicados ao público divulgados pelo governo  
através dos meios de comunicação em caso de epidemia (orientação); as advertências sobre os perigos do consumo de tabaco  
que se encontram nos maços de cigarro (persuasão).” (SABADEL, Ana Lúcia. Op. Cit. p. 158) 
183 Ibid. p. 175.
184 Id.
185 Op. Cit. p. 17.
186 ARNALDO VASCONCELOS menciona JEAN DABIN, para quem “só o cumprimento das regras morais e de decoro  
comporta  retribuição  premial;  o  Direito  positivo,  ao  contrário,  não  se  preocupa  em reconhecer  o  mérito  daqueles  que 
respeitam suas regras, ignorando toda sanção recompensatória. A proteção à prática de um ato ou ao exercício de um Direito  
conforme à lei não poderia nunca, parece-lhe, importar recompensa.” Entretanto, adverte o próprio VASCONCELOS que,  
“Ao se  identificar  sanção com pena,  comete-se  o equívoco da redução da espécie  ao gênero”.  E,  citando,  FRÉDÉRIC 
MOURLON, aduz que a lei submete as pessoas ao cumprimento de seus deveres pela esperança de recompensas ou pelo  
temor de castigos. “A recompensa concedida ao que a observa, e a pena infligida àquele que a viola, chama-se sanção”. (Op.  
Cit. p. 156-157)
187 KELSEN. Op. Cit. p. 17.
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Desse modo, a sanção não implica apenas na estipulação de uma pena para o caso de 

infração do preceito normativo – por exemplo, reclusão, de seis a vinte anos, para quem matar 

alguém (violando a norma proibitiva não mate, inserta no art. 121 do Código Penal) –, mas 

também  na  previsão  de  um  prêmio  para  a  hipótese  de  o  indivíduo  portar-se  dentro  da 

legalidade  ou  a  ela  retornar,  caso  tenha  agido ilicitamente  num primeiro  momento  –  por 

exemplo, responsabilização apenas pelos atos criminosos já praticados para aquele que, tendo 

iniciado a execução de um crime, voluntariamente desiste de nele prosseguir ou impede que o 

resultado se produza (prêmio pela desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal); 

diminuição de pena, de um a dois terços, para o agente que, tendo praticado um crime sem 

violência ou grave ameaça à pessoa, reparar o dano ou restituir a coisa, por ato voluntário, até 

o recebimento da denúncia ou da queixa (prêmio pelo arrependimento posterior, previsto no 

art. 16 do Código Penal); atenuação da pena para o agente que confessou espontaneamente o 

crime à autoridade (art. 65, III, “d”, do Código Penal); suspensão ou extinção da pretensão 

punitiva dos crimes dos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990 e 168-A e 337-A do Código Penal 

para o agente que, respectivamente, parcelar ou pagar integralmente seus débitos tributários 

(art. 9º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.684/2003).

De qualquer sorte, o legislador, ao estabelecer uma sanção, punitiva ou premial, como 

consequência para uma atitude a ser tomada diante de um preceito legal, visa interferir no 

espírito  do  indivíduo,  estimulando-o  a  adotar  uma conduta  conforme  a  lei,  afastando-se, 

consequentemente, daquelas que a contrariem.

Interessam ao presente estudo, particularmente, as sanções punitivas, uma vez que se 

busca  demonstrar  como  a  sociedade  tenta  proteger  os  direitos  fundamentais  através  da 

instrumentalização de sua  pretensão punitiva, vale dizer,  pela previsão e aplicação de tais 

sanções, através de agentes estatais a quem incumbiu do dever de fazê-lo. É que  de nada 

valeria a norma jurídica prescrever um determinado comportamento se da sua inobservância 
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não adviesse qualquer consequência negativa para quem a infringisse. Afinal, de que valeria a 

norma  apresentar-se  como  obrigatória  se  as  pessoas,  diante  dessa  inexistência  de 

consequências negativas, passassem simplesmente a ignorá-la? Ora, se na atualidade, em que 

são previstas sanções e mecanismos executivos que garantem sua aplicação, descumpre-se a 

lei com acentuada frequência, que se diria se tais sanções e mecanismos sequer existissem? 

Num  cenário  desses,  os  bens  jurídicos  só  seriam  resguardados  caso  as  pessoas, 

improvavelmente, resolvessem atender voluntariamente aos preceitos contidos na lei. Em tal 

hipótese – absolutamente utópica –, essa proteção aos bens jurídicos dar-se-ia muito mais por 

uma atitude altruísta coletiva ou por um imenso senso de educação e civilidade do corpo 

social  do que por  força do ordenamento jurídico.  O Direito,  nesse quadro hipotético,  não 

passaria de um mero incentivador de comportamentos. Na prática, as pessoas enxergariam as 

prescrições legais como constitutivas de uma faculdade de agir, podendo observá-las ou não, 

o  que  seria  decidido  num  determinado  caso  concreto,  quando  se  deparassem  com  uma 

situação por elas regrada, equacionando as vantagens e desvantagens de cada uma das opções.

Lembremo-nos que o descumprimento da lei é, por instinto, tentador ao ser humano, 

porque, via de regra, ele traz para o infrator uma comodidade ou um benefício que, numa 

visão individualista e imediatista, é mais interessante que o respeito ao bem jurídico que a 

norma buscava preservar. Assim, por exemplo, o indivíduo opta por parar o carro em fila 

dupla,  embora isso seja proibido por normas de trânsito,  por atrapalhar o fluxo inteiro de 

automóveis, a ter que abrir mão da sua comodidade de descer exatamente de frente ao local 

aonde  quer  ir,  de  não  ter  que  precisar  procurar  um local  mais  adiante  para  estacionar  e 

eventualmente ter que pagar por isso; ele prefere descartar seu lixo de qualquer forma e em 

qualquer  lugar  (mais  cômodo),  apesar  de  isso  ser  proibido  por  normas  ambientais,  por 

provocar  poluição  (a  ser  suportada  por  todos),  a  ter  que  tomar  trabalhosas  e  enfadonhas 

medidas de cunho ambiental quando desse descarte (separação do que é ou não reciclável, 
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depósito no local apropriado, contratação de veículo para a realização do transporte até o 

aterro  sanitário  etc.);  ele  prefere  sonegar  tributos,  embora  isso  seja  proibido  por  normas 

tributárias, por importar em diminuição dos recursos para o custeio dos serviços públicos 

importantes, porque para ele, do ponto de vista individual e imediato, é mais importante que o 

dinheiro fique consigo do que morar num país onde os serviços funcionem bem para todos.

“Mutatis  mutandis”,  o  atendimento  da  lei  pressupõe  a  renúncia  espontânea,  pelo 

indivíduo, desses benefícios, dessas parcelas de comodidade. E, numa cultura personalista, 

onde  não  é  suficientemente  sedimentado  o  valor  cívico,  o  sentimento  de  coletividade,  é 

incerto  e  improvável  que  as  pessoas  voluntariamente  abram  mão  dessas  “vantagens” 

individuais e imediatas que o descumprimento da lei proporciona, em prol do respeito ao bens 

de terceiros (dos quais os primeiros não usufruem) ou mesmo aos bens coletivos (dos quais, 

no geral, os primeiros só usufruem de modo indireto e “diluído”, juntamente com os demais 

membros da sociedade, e, mesmo assim, a médio ou a longo prazo). 

Nessa cultura, salvo aos olhos daqueles que possuam um elevadíssimo espírito cívico 

e coletivo, a “balança de vantagens” penderá quase sempre para o lado do comportamento 

contrário  à  lei,  levando  grande  parte  das  pessoas  a  frequentemente  optar  por  ele.  Dessa 

maneira, a sociedade desenvolverá uma relação de constante antagonismo em relação à lei – 

porque  o  comportamento  por  ela  imposto  (em prol  da  preservação  de  um bem jurídico, 

individual ou coletivo) é contrário àquele que o indivíduo deseja praticar (em prol de seu 

interesse individual e imediato) –, passando a enxergá-la, e nas autoridades que zelam pela 

sua aplicação, como um empecilho constante à sua liberdade (individual).

É por tal razão que, no mundo real, a proteção aos bens jurídicos não pode ficar ao 

exclusivo  alvedrio  das  decisões  episódicas  das  pessoas  quanto  à  observância  das  normas 

jurídicas. Faz-se necessário um elemento extra que faça a “balança pender para o outro lado” 

e leve as pessoas a optar pelo caminho da licitude.188 Esse elemento é a sanção jurídica.

188 Ver comentários no último parágrafo da página 113 e nos dois primeiros parágrafos da página 114 e respectivas citações.
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d) As normas criminais tipificam expressamente comportamentos e sanções

A tipicidade das normas jurídicas tem relação, em primeiro lugar, com a necessidade 

de  indicar  à  população,  de  forma exata  e  clara,  aquilo  que  ela  não  deve  fazer,  deixando 

sempre implícito ou explícito o comportamento tido como correto legalmente, assim como as 

sanções a incidir em caso de desatendimento do preceito.

A norma jurídica se compõe de dois elementos: um preceito e uma sanção. O preceito 

estabelece  obrigações  ou  proibições,  encerrando  precisamente  a  regra  de  conduta  a  ser 

observada por seus destinatários. A sanção exerce a função tradicional de pena, a ser imposta 

a  quem desobedecer  o  preceito,  podendo ser  pessoal  ou  patrimonial,  conforme recaia  na 

liberdade  do  infrator  ou  em  seus  bens.  Esses  dois  elementos  da  norma  jurídica,  assim, 

correspondem a um pressuposto de fato (o preceito ou “Tatbestand”) e a uma consequência 

jurídica (a sanção).189 Nas palavras de ORLANDO GOMES, o “pressuposto fático constitui 

uma previsão ou uma antecipação hipotética de possível ou provável realidade futura” e a 

“consequência jurídica é a resposta da lei à situação concreta.”190

O fenômeno da tipicidade é universal no Direito, isto é, os fatos típicos existem em 

todas as categorias jurídicas, malgrado se note com mais veemência no campo do Direito 

Penal, em que as condutas criminosas, reprimidas pela lei, são por ela descritas.191

A  tipicidade,  em segundo  lugar,  também implica  na  necessidade  de  que  a  norma 

189 “A norma penal compõe-se, em regra, de dois elementos: o  preceito,  que é a indicação da conduta, ou a proibição de 
assumi-la, em determinada circunstância, e a sanção, que Antolisei denomina a consequência jurídica da infração do preceito 
(penal). O preceito indica apenas o comportamento, a ação, que o direito penal considera contrária ao interêsse público, à  
ordem jurídica. A sanção equivale à punição da transgressão dessa norma de agir. A indicação da conduta encerra, implícita, a  
proibição, que é exteriorizada pela penal. A norma penal indica a conduta negativa e punível” (JÚNIOR, Vicente Sabino. 
Direito Penal. Volume 1º. Parte geral. 1. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1967. p. 36).
190 Introdução ao direito civil. Revista, atualizada e aumentada, de acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito e  
Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 7.
191 Para demonstrar o fenômeno da tipicidade tanto no campo penal quanto no civil, SÍLVIO DE SALVO VENOSA fornece o 
seguinte exemplo: “Quando o Código Penal, no art. 121, afirma 'matar alguém', está definindo um fato típico. Todo aquele  
que praticar essa conduta de matar alguém pode, deve ser condenado, sem que se afirme que isso venha a ocorrer. Quando o  
Código Civil afirma, no art. 1.267, que 'a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição'  
(antigo, art. 620), isso quer dizer que há uma tipicidade na conduta de entregar as coisas adquiridas pelo contrato, pois a  
propriedade só ocorre com a entrega (tradição) da coisa móvel.  Qualquer outra conduta será atípica,  isto é, contrária à  
disposição da norma, e sofrerá uma reprimenda, no caso, uma reprimenda civil.” Ibid. p. 32-33.
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jurídica anteceda à conduta do indivíduo, numa relação temporal. Isso porque o corpo social 

deve ter conhecimento prévio tanto da conduta dele esperada quanto da sanção que lhe será 

aplicada caso opte por outro comportamento, diverso do permitido legalmente.

Em resumo,  a  tipicidade implica  uma  necessidade  redacional  –  o  comportamento 

permitido/proibido e a respectiva sanção devem ser claros e taxativos – e temporal – devem 

anteceder aos fatos, de modo que a norma não pode se aplicar a fatos pretéritos.

A  tipicidade,  em verdade,  é  uma vertente  do  princípio  da  legalidade,  inerente  ao 

próprio Estado de Direito, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II, da Constituição Federal), e, especialmente, 

do princípio da reserva legal, segundo o qual “não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal” (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal).

Logo,  complementando  as  exigências  acima,  os  comportamentos  prescritos  e  as 

respectivas sanções devem estar contidas em uma lei formal, e não em um ato infralegal. 

Atribui-se a origem desse princípio à Carta Magna Inglesa, de 1215, editada ao tempo 

do Rei João Sem Terra (João I de Inglaterra – 1166 a 1216), cujo art. 39 estabelecia que

Nenhum homem livre será detido, nem preso, nem despojado de sua propriedade, 
de  suas  liberdades  ou  livres  usos,  nem  posto  fora  da  lei,  nem  exilado,  nem 
perturbado de maneira alguma; e não poderemos, nem faremos pôr a mão sobre 
ele, a não ser em virtude de um juízo legal de seus pares e segundo as leis do País.

Quinhentos  anos  depois,  a  necessidade  da  existência  prévia  de  uma  lei  proibindo 

precisamente um comportamento e cominando para ele uma determinada sanção também foi 

reconhecida na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789192, sedimentando-

se, doravante, como garantia fundamental do indivíduo em face da pretensão punitiva.

Esclarece GRECO que a formulação latina do princípio da reserva  legal  –  “nullum 
192 “Art. 7º Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por  
esta  prescritas.  Os  que  solicitam,  expedem,  executam ou  mandam executar  ordens  arbitrárias  devem ser  punidos;  mas 
qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de  
resistência. Art. 8.º A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão  
por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada.”
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crimen, nula poena sine praevia lege” – é atribuída a ANSELM VON FEUERBACH, na obra 

Tratado de Direito Penal (1801), na qual asseverava que “Toda imposição de pena pressupõe 

uma lei penal (nullum poena sine lege). Por isso, só a cominação do mal pela lei é o que 

fundamenta o conceito e a possibilidade jurídica de uma pena.”193

De fato, o referido princípio nunca deixou de constar nos nossos códigos penais, desde 

o Código Criminal do Império, de 1830194, até a reforma da parte geral do Código Penal de 

1940, ocorrida em 1984195. Consoante  ROGÉRIO GRECO, “Por intermédio da lei, existe a 

segurança jurídica do cidadão de não ser punido se não houver uma previsão legal criando o 

tipo incriminador, ou seja, definindo as condutas proibidas (comissivas ou omissivas), sob 

ameaça de sanção”.196

No entanto, é importante ressaltar que a necessidade de uma lei prévia que especifique 

precisamente as condutas proibidas e as sanções para quem nelas incidir, ao mesmo tempo em 

que assegura ao cidadão que ele não será punido por conduta diversa da proscrita nem por 

conduta proscrita que antecedeu à vigência da lei, também é fator que legitima ainda mais a 

pretensão punitiva, na medida em que a sociedade, através da norma, oportunizou ao infrator 

conhecer prévia e plenamente o ato que lhe era vedado e o mal que se lhe infligiria caso nele 

incorresse.197 Desse  modo,  mesmo conhecendo  antecipadamente  o  caminho  da  ilicitude  e 

podendo dele se esquivar, se o infrator adotou a conduta proibida, intencionalmente ou por 

culpa, não há, em tese, qualquer injustiça em que sofra as consequências igualmente previstas. 

Sob essa ótica, o tipo criminal, a par de se constituir primordialmente numa garantia 

do homem – na medida em que lhe confere a liberdade de fazer tudo aquilo que não for por  

ele taxativamente proibido – também funcionaria, por outro lado, como autorização conferida 
193 Op. Cit. p. 90.
194 “Art. 1º Não haverá crime, ou delicto sem uma Lei anterior, que o qualifique.”
195 “Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”
196 Op. Cit. p. 90.
197 “No se trata tanto de proteger al ciudadano contra la arbitrariedad del órgano investido del poder de castigar, del cual, a 
priori, no hay razón alguna para desconfiar, cuando se confía em el órgano al que se atribuye el poder de establecer las penas, 
sino más bien de representar em la mente del cuidadano las consecuencias a que se expodrá cometiendo el delito; ahora,  
mientras menos precisa sea la representación, menos actúa el contraestímulo” (CARNELUTTI, Francesco. Teoria General 
del Delito. Tradução espanhola [do italiano] por Victor Conde. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1952. p. 7)
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pela sociedade ao Estado,  para que este,  por meio dos seus agentes,  intervenha na esfera 

individual daquele que lhe infringiu a proibição legal.198

e) As normas criminais são dotadas de coatividade ou coercitividade

A concepção da norma como mandato, ordem ou imperativo leva, necessariamente, à 

teoria da coatividade. Segundo ela, quando a norma emite um comando, dirigido a todos, para 

que ajam ou não ajam de determinada maneira, faz pressupor um poder, do qual emana, que, 

em caso  de  desatendimento  do  preceito  normativo,  utilizar-se-ia  de  meios  aptos  a  tornar 

concretos o comando ou a sanção.199 A norma, desse modo, traz em si uma ameaça implícita 

de uso da força caso descumprida.

É importante pontuar que a utilização da coação não tem lugar antecipadamente, isto 

é, antes mesmo de o indivíduo se deparar com a situação fática em que decidirá se observará 

ou não a norma, senão somente após a conduta tomada, quando então, se houver optado pelo 

caminho ilícito, o Estado poderá acionar seus mecanismos para aplicar a sanção cominada na 

norma violada e, tanto quanto possível, reparar a ordem jurídica lesada.

Sendo  assim,  explica  VASCONCELOS,  “O  fenômeno  jurídico  da  concreção 

abrangeria, portanto, três fases bem distintas: na primeira, teríamos a ordem normativa como 

ameaça; na segunda, o cumprimento ou descumprimento da ordem; na terceira, finalmente, o 

emprego da força para restaurar a situação jurídica turbada.”200

A coercitividade da norma jurídica, isto é, a autorização para que o Estado se utilize da 

coação caso aquela seja desatendida, guarda estreita ligação com a missão do Estado – e da 

sua ferramenta maior, o Direito – de buscar pôr a salvo de lesões indevidas os bens jurídicos 

198 Assim leciona FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO: “os tipos legais de crime constituem verdadeira autorização primária 
para que o Estado possa intervir em certas áreas reservadas, na esfera da liberdade individual. Assim, a atuação dos órgãos  
estatais, na prevenção e repressão do crime, encontra apoio primário na tipificação legal dos delitos, fora do que, no Estado  
de Direito, tal intromissão, na esfera da liberdade e dos direitos individuais, encontraria muitas limitações.” (Op. Cit. p. 4)
199 VASCONCELOS, Arnaldo. Op. Cit. p. 141-142.
200 Ibid. p. 141.
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individuais e coletivos, cuja proteção lhe foi confiada desde o contrato social. É que, através 

da ameaça estatal  de imposição de sanções jurídicas – inclusive criminais –,  pressupõe a 

sociedade que os atores privados sintam-se inibidos de agir em desacordo com suas normas, 

evitando, desse modo, que os bens jurídicos sejam lesionados.201

Neste  particular  aspecto  é  que  se  percebe  que  as  normas  repressoras  de 

comportamentos nocivos a tais bens e, especialmente, as penas cominadas para o caso de seu 

descumprimento têm função eminente preventiva e dissuasória, embora, é forçoso reconhecer, 

elas nunca percam também seu caráter retributivo.

É certo que, mesmo sendo capazes de reparar o dano causado pelo ato antijurídico do 

infrator – mormente no caso das sanções patrimoniais,  que têm caráter ressarcitório –,  as 

sanções têm eminentemente um objetivo dissuasório, uma vez que, naturalmente, melhor do 

que tentar reverter a lesão ao bem jurídico – o que na maioria das vezes não é faticamente 

possível,  sobretudo  no campo penal  –  é  tentar  evitar  que  essa  lesão  sequer  aconteça,  na 

medida  em  que  o  sujeito,  por  temor  de  sofrer  as  sanções,  desista  de  se  comportar  em 

desconformidade com o preceito normativo.202

Trata-se  da  utilização  legítima,  pelo  Estado,  do  instrumento  da  coerção,  que  é 

condição  de  existência  do  Direito  e  mecanismo  garantidor  dos  direitos  do  homem e  da 

liberdade de usufruto dos mesmos.203 Neste particular, IMMANUEL KANT sustenta que a 

possibilidade de coerção está indissociavelmente ligada ao Direito204, e não é instrumento de 

tolhimento da liberdade dos homem, dos  seus direitos,  mas,  em vez disso,  ferramenta de 

garantia de seu exercício.

201 Ver comentários no último parágrafo da página 113 e nos dois primeiros parágrafos da página 114 e respectivas citações.
202 Nas palavras de CARRARA, os tipos penais, ao mesmo tempo que limitam o campo de incriminação àquelas condutas por 
eles  descritas,  respondem “à necessidade de uma coação moral  que,  mediante  a ameaça de um mal  a ser infligido aos  
violadores do direito, seja hábil a dissuadi-los da transgressão, bem como represente a proteção daquele” (Op. Cit. p. 12).
203 OLIVEIRA, David Barbosa de.  O “conceito” de justiça em Kant: a coação como instrumento de efetivação do justo. 
Trabalho aprovado no XVIII Encontro Nacional do CONPEDI. Ver http://www.conpedi.org/anais/36/01_1569.pdf. Acessado 
em 10/10/2009.
204 “O direito estrito fundamenta-se sem dúvida na consciência da obrigação de cada um adequar-se à lei; [...] esse direito 
apóia-se unicamente sobre o princípio da possibilidade de uma coerção externa que possa coexistir com a liberdade de cada  
um, segundo as leis gerais”. (KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2003. p. 
407)

http://www.conpedi.org/anais/36/01_1569.pdf
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Para KANT, o conceito de Justiça está relacionado à compatibilização das liberdades 

dos indivíduos dentro de uma sociedade que se propõe harmônica: a ação de outrem será justa 

quando ela não me impedir de praticar minha liberdade205; do contrário, será injusta. Mas essa 

harmonia só tem como ser alcançada se essa mesma liberdade for limitada, de modo a não 

permitir abusos no seu exercício.

E para limitar o arbítrio dos homens, garantindo a liberdade recíproca, a sociedade se 

vale  do  Direito,  proibindo  certos  comportamentos  e  impondo  outros.206 A coação  surge 

justamente para dar efetividade e força a essas ordens emanadas das normas jurídicas, sem o 

que, como já vimos, o Direito seria vazio, haja vista que ninguém abre mão voluntariamente 

do que lhe é mais cômodo ou vantajoso (ainda que em prejuízo de outrem), salvo se se vir 

obrigado a tanto, por temor de consequências minimamente severas.207

Na linha de raciocínio kantiana,  é  legítima a coação utilizada pelo Estado quando 

exercida contra a ação injusta de outrem, ou seja, para coibir os abusos do autor da ação 

injusta, removendo os obstáculos impostos à liberdade alheia.208 Desse modo, a coação não é 

instrumento de supressão da liberdade, mas, ao contrário disso, um salvo conduto dela, na 

205 “Uma ação é justa quando, por meio dela, ou segundo sua máxima, a liberdade do arbítrio de um pode continuar com a  
liberdade de qualquer outro segundo uma lei universal”. (id) 
206 “De fato, podemos dizer que segundo Kant, o direito é a forma universal de coexistência dos árbitros. É o limite à  
liberdade de cada um, de maneira que todas as liberdades externas possam coexistir segundo uma lei universal. O direito é o  
que possibilita a livre coexistência dos homens, a coexistência em nome da liberdade, porque somente onde a liberdade é  
limitada, a liberdade de um não se transforma em uma não-liberdade para os outros, e cada um pode usufruir da liberdade que  
lhe é concedida pelo direito de todos os outros de usufruírem de uma liberdade igual à dele. O Direito procura realizar a  
liberdade na plenitude, na medida em que torna possível seu exercício externo, limitando o arbítrio dos indivíduos de forma 
igual, no sentido de tornar possível o pleno exercício, em sociedade, do maior de todos os bens do homem: a liberdade.”  
(SERRETTI, André Pedrolli.  O fundamento moral da teoria do direito em Immanuel Kant. In: Âmbito Jurídico, Rio 
Grande,  73,  01/02/2010.  http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php_n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7254, 
acessado em 13/09/2011)
207 “O asseguramento das existências simultâneas (coexistência) se cumpre com a introdução de uma ordem coativa que  
impeça a guerra de todos contra todos (guerra civil), tornando mais ou menos previsível a conduta alheia, no sentido de que  
cada um saiba que seu próximo se absterá de condutas que afetem entes que se consideram necessários para que o homem se  
realize em coexistência, que é a única forma em que pode auto-realizar-se. Estes entes são os bens jurídicos ou direitos. A 
função  de segurança  jurídica  não  pode ser  entendida,  pois,  em outro sentido  que não  o da  proteção  de bens  jurídicos 
(direitos), como forma de assegurar a coexistência.” (ZAFFARONI e PIERANGELI. Op. Cit. p. 86)
208 Nesse sentido são as palavras de NORBERTO BOBBIO: “É verdade que o direito é liberdade; mas é liberdade limitada  
pela presença de liberdade dos outros. Sendo a liberdade limitada e sendo eu um ser livre, pode acontecer que alguém  
transgrida os limites que me foram dados. Mas, uma vez que eu transgrida os limites, invadindo com minha liberdade a esfera  
da liberdade do outro, torno-me uma não-liberdade para o outro. Exatamente porque o outro é livre como eu, ainda que com 
liberdade limitada, tem o direito de repelir o meu ato de não-liberdade. Pelo fato de que não pode repeli-lo a não ser por meio  
da coação, esta se apresenta como ato de não-liberdade cumprido para repelir o ato de não-liberdade do outro e, portanto –  
uma vez que duas negações se afirmam –, como um ato restaurador da liberdade”. (BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no 
Pensamento de Emanuel Kant. Tradução: Alfredo Fait. 4ª ed. Brasília: UNB, 1997. p. 125)

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php_n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7254
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medida em que o Estado, através dela, busca garantir seu exercício harmônico por todos.209

Como visto, a coerção é inerente ao Direito. Sem ela, os mandamentos, proibições e 

sanções normativas restariam inevitavelmente esvaziados. É por tal razão que RUDOLF VON 

JHERING afirmou que se a norma jurídica fosse desprovida de coerção, ela seria como um 

“fogo que não queima”, uma “luz que não alumia”, um verdadeiro contra-senso.210

Com efeito, sem a coerção estatal, a própria liberdade desapareceria da sociedade civil 

– e, na prática, voltar-se-ia a uma situação similar à que existia no “estado de natureza”, em 

que, pela impotência do Direito Natural, a “liberdade plena” dos homens não era garantida 

senão pelas suas próprias forças e orações. Daí por que KANT afirmou que não pode criar o 

Direito quem não tem força para o impor.211

Enfim,  foi  com a inserção da coação no mundo jurídico que se tornou possível  a 

própria convivência em sociedade, sendo elemento inerente à própria noção de Direito e tendo 

como função a proteção dos bens jurídicos subjacentes às regras de conduta.

f) As normas criminais têm finalidade eminentemente preventiva, aliando-se a esta a 

retributiva quando do apenamento em concreto de alguém

A finalidade primordial da edição da legislação criminal é preventiva: quer o Estado, 

em princípio, evitar a prática do crime, fazendo com que o cidadão se comporte conforme o 

ordenamento penal, pondo a salvo, nesse caso, os bens jurídicos por ele protegidos.212

209 “A coação é  um remédio contra  a  não liberdade,  para  garantir  a  liberdade.  Por  mais  que possa parecer  contrária  à  
liberdade, a coação garante a liberdade pelo fato de ser aplicada em casos em que uns transgridem a liberdade de outros, ela  
coage os  atos  atentatórios  contra  a liberdade,  assim garantindo a  liberdade.  […] Para Kant,  o  conceito de Justiça  está  
relacionado ao agir de forma a conviver com a liberdade dos outros. Agir assim é atuar de forma justa. Injusto é a ação do  
outro que me impede de praticar minha liberdade. Daí podemos concluir que tudo que impede a liberdade é injusto e tudo que 
afasta o obstáculo à liberdade é justo. A coação que alguém exerce contra a ação justa de outro é um obstáculo à liberdade.  
Assim o obstáculo ao obstáculo à liberdade,  exatamente porque restaura o bem maior do homem e critério definidor, a  
liberdade, é justo.” (SERRETTI, André Pedrolli, 2010. Op. Cit.)
210 “Una norma giuridica senza coercizione é autoconttradditoria, è um fuoco che non brucia, una luce che non risplende”. 
(Apud VASCONCELOS. p. 141-142).  
211 Apud OLIVEIRA, David Barbosa de.
212 Nesse sentido é o pensamento de ZAFFARONI e PIERANGELI: “o direito penal tem, como caráter diferenciador, o de 
procurar cumprir a função de prover à segurança jurídica mediante a coerção penal, e esta, por sua vez, se distingue das  
restantes coerções jurídicas porque aspirar assumir caráter especificamente preventivo ou particularmente reparador” (Op.  
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Para tanto, o legislador adota um método: a previsão abstrata de sanções punitivas para 

aqueles que incorrerem nos comportamentos vedados, trazendo-lhes certa dose de sofrimento. 

Por meio dele,  busca a sociedade um duplo objetivo: em primeiro lugar, inibir o possível 

delinquente de levar o comportamento proibido a cabo, pelo temor gerado com a promessa 

abstrata da inflição de um mal e, eventualmente,  da perda dos frutos que auferiria com a 

ilicitude213; e, em segundo lugar, infundir, na consciência geral, a necessidade de respeito a 

determinados valores, exercitando a fidelidade ao direito e promovendo, em última análise, a 

integração social (prevenção geral positiva ou integradora).214

Caso o crime seja cometido, evidenciando que a previsão abstrata de apenamento não 

surtiu os efeitos esperados (acima mencionados), terá lugar, consequentemente, a aplicação 

concreta  das sanções  cominadas;  o Estado, por suas instituições constituídas,  deflagrará e 

conduzirá até o final a pretensão punitiva da sociedade.

Esse apenamento in concreto, para os retribucionistas, não teria outro objetivo senão 

servir como resposta ao crime praticado; a pena visaria, desse modo, à reprovação da conduta, 

através da retribuição do mal causado com um outro mal imposto ao infrator, por meio do 

qual se expia sua culpabilidade. Este é o pensamento de BETTIOL, para quem “a pena baseia-

se exclusivamente na ideia de retribuição. Ela tem em si mesma a sua justificação e o seu 

fundamento.  […]  O  homem deve  ser  punido,  porque  a  sua  natureza  moral  postula  uma 

punição pelo crime”.215

Cit. p. 93). De modo semelhante, FRANCISCO ASSIS DE TOLEDO: “A característica do ordenamento jurídico penal que 
primeiro salta aos olhos é a sua finalidade preventiva: antes de punir, ou como punir, quer evitar o crime. Com razão assinala  
Radbruch: '...importa não esquecer que o direito não pretende somente julgar a conduta humana; pretende também determiná-
la em harmonia com os seus preceitos e impedir toda a conduta contrária a elas'” (Princípios básicos de direito penal: de 
acordo com a Lei n. 7.209, de 11-7-1984 e com a Constituição Federal de 1988. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 3). 
213 “La ley penal no es más que una amenaza de la pena a quien se proponga llevar a cabo determinados actos: su fin  
manifiesto es, por tanto, el de impedir que sean ejecutados; como essa ejecución es el delito y éste turba la paz social, la ley  
penal tiene la finalidade de defender la sociedade contra el delito” (CARNELUTTI, Francesco. Leciones de Derecho Penal: 
El delicto. Traducción espanhola [do original em italiano] de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas  
Europa-América, 1952. p. 19).
214 “Com efeito, por meio da elaboração dos tipos delitivos – modelos de comportamento humano – revela o legislador penal,  
de modo nítido e visível, aos que estejam submetidos às leis do País aquilo que lhes é vigorosamente vedado fazer ou deixar 
de fazer (exemplo: homicídio – CP, art. 121; omissão de socorro – CP, art. 135)” (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios 
básicos de direito penal:... Op. Cit. p. 3).  
215 O problema penal... Op. Cit. p. 141.
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Para CARNELUTTI, a ideia de retribuição obedece à lei natural de que a toda ação 

corresponde uma reação, e à lei moral de que quem faz um bem deve receber um bem e quem 

faz mal deve receber um mal.216

O pensamento iluminista, entretanto, rejeitava a ideia de que o apenamento in concreto 

é pura retribuição moral, que teria um fim em si mesmo, pois isso o aproximaria da noção de 

vingança,  do  talião.  Para  os  iluministas,  a  punição  só  se  justifica  pela  sua  utilidade 

prospectiva: evitar novos delitos pelo exemplo dispensado nos casos concretos, afastando a 

tentação  da  prática  delituosa,  interferindo  na  vontade  do  homem,  dissuadindo-o  do 

comportamento  proibido,  ainda  mais  se  a  relação  crime-castigo  for  rápida,  evitando  a 

impunidade.217

Nessa visão, o sancionamento concreto é apto à prevenir novos delitos na medida em 

que a pena aplicada ao autor da infração penal, em primeiro lugar, faz com que o agente 

medite sobre o crime, sopesando suas consequências, inibindo-o ao cometimento de outros 

(prevenção especial positiva)218 e, em segundo lugar, tende a repercutir na sociedade, fazendo 

com que as demais pessoas, que se encontram com os olhos voltados para a condenação de 

um de seus pares, reflitam antes de praticar qualquer infração penal (prevenção geral negativa 

ou  prevenção  por  intimidação).  Neste  segundo  aspecto,  existe  a  esperança  de  que  os 

concidadãos com inclinações para a prática de crimes possam ser persuadidos, através da 

resposta sancionatória à violação do direito alheio, previamente anunciada, a comportarem-se 

em conformidade com o Direito.219 Afinal, como explicam ZAFFARONI e PIERANGELI, se 

216 “quein há sido herido, responde com una herida; este acto penal puro, por así decirlo, se puede captar más facilmente aún  
observando la vida de los muchachos. Un niño herido hiere com la misma naturaleza que el péndulo, el cual se mueve hacia 
una parte tanto como se há movido hacia la outra; obedece a una ley natural; ni de su acto se podría decir mejor que diciendo 
que restablece el equilibrio. La esencia de la ley moral consiste em que quien hace bien deba recibir bien, y quien hace mal  
deba recibir mal. […] Tan verdad es esto, que, cuando un hombre maduro y civilizado recibe una ofensa, su impulso es el de 
reaccionar, exactamente como el péndulo; […] El fin de la pena no es ni puede ser, por consiguiente, sino la reacción contra 
el delito. Es ésta una fórmula genérica, que se puede traducir em muchas outras: la fórmula de la retribución, la fórmula de la 
expiación, hasta la fórmula de la vindicta (cuya raíz, vis, denota una fuerza opuesta a la fuerza); cada una de ellas responde a 
la idea de desorden remediado o del orden restabelecido mediante la oposición del mal al mal, por la que los dos males se 
anulan, resolviéndose em un bien” (Op. Cit. p. 17-18).
217 JÚNIOR, Miguel Reale. Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 53-54.
218 GRECO, Rogério. Op. Cit. p. 479-480. 
219 Ibid. p. 479.
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há o crime e não lhe segue pena em retribuição, “o homem respeitador do direito sente que 

reprimiu tendências que outro não reprimiu; que privou-se do que o outro não se privou, e 

experimenta inconscientemente como inútil o sacrifício de uma privação a que o outro não se 

submeteu.”220 Nesse cenário, o respeito à lei seria desestimulado. 

Se, ao contrário, os homens percebem que as vantagens auferidas pelo infrator com a 

prática do crime tiveram como consequência o mal experimentado pela aplicação da pena, 

sentirão que valeu terem se comportado conforme o ordenamento penal,  pois,  afinal,  não 

sofreram os mesmos dissabores suportados por este com a inflição da pena. Neste particular, 

MIGUEL REALE JÚNIOR argumenta  que  a  pena  se  presta  a  reafirmar  positivamente  o 

Direito, reforçando junto aos membros da sociedade a lealdade ao ordenamento, a confiança 

na validade e operacionalidade das normas e no funcionamento das instituições, desfazendo a 

frustração pela quebra das expectativas.221

Em terceiro e último lugar, a aplicação da pena também preveniria momentaneamente 

novos delitos pelo mesmo infrator, em virtude de sua retirada do convívio social durante o 

período  em  que  permanecer  segregado  no  cárcere,  neutralizando  temporariamente  suas 

investidas (prevenção especial negativa).

BETTIOL rejeita a concepção de que a pena deve ter finalidade preventiva, isto é, 

destinada a prevenir a perpetração de novos crimes, porque, na sua visão, esse escopo deixa 

de levar em consideração a ação lesiva já cometida e esgotada no tempo, a culpabilidade do 

agente, a necessidade da justa relação entre o sofrimento a ser suportado pelo agente e o mal 

praticado, passando a se atrelar a comportamentos futuros, à probabilidade de novos crimes, à 

periculosidade do agente, tornando a pena sinônimo de medida de segurança. A pena, tendo 

finalidade preventiva, passaria,  na sua visão, a ter por escopo sua utilidade para o Estado 

atingir seu propósito de combater a criminalidade, valendo-se da punição do infrator como 

220 Op. Cit. p. 95.
221 Op. Cit. p. 55.  
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exemplo para os demais, ideia utilitária que vai de encontro à dignidade da pessoa humana, 

por deslocar a consideração do indivíduo singular para a generalidade. Nas suas palavras, o 

objetivo preventivo, “Pondo de lado a relação de proporção entre o fato e a pena, o indivíduo 

singular acaba por ser sacrificado, a fim de que, através do seu sacrifício, a generalidade dos 

indivíduos  aprenda  a  ter  horror  à  perpetração  daquele  determinado  crime.  A punição  do 

indivíduo torna-se, dessa maneira, útil para a salvaguarda de um interesse geral”.222

Nada  obstante,  admite  que  a  pena  retributiva,  mesmo  não  possuindo  finalidade 

preventiva, traz como efeito consequente do seu modo de ser a possibilidades de despertar a 

consciência moral do povo, através da consciência de que o crime terá como retribuição uma 

pena, fixada numa legislação penal que seja justa e humana.

Vistas tais posições, é forçoso reconhecer que, a despeito de a cominação abstrata e a 

aplicação concreta de reprimendas ter  por norte uma finalidade eminentemente preventiva 

(evitar lesões aos bens jurídicos fundamentais), remanesce um pensamento geral e difuso que 

entende que o caráter retributivo não pode ser simplesmente desconsiderado nessa tarefa.223 

Não é a toa, a propósito, que o art. 59 do Código Penal, ao balizar o trabalho do juiz criminal  

quando da fixação da pena base de quem condena, do seu regime inicial de cumprimento, bem 

como  da  eventual  substituição  desta,  orienta-o  a  ter  em  mente  a  reprimenda  que  seja 

necessária  e  suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do  crime.  De  forma  semelhante, 

ZAFARONI e PIERANGELI lecionam:

222 O problema penal... p. 141-155.
223 É o alerta que faz TOLEDO, após resumir os aspectos de prevenção geral e especial do Direito Penal: “... por meio da  
cominação de penas, para o comportamento tipificado como ilícito penal, visa o legislador atingir o sentimento de temor  
(intimidação) ou o sentimento ético das pessoas, a fim de que seja evitada a conduta proibida (prevenção geral). Falhando 
essa ameaça, ou esse apelo, transforma-se a pena abstratamente cominada, com a sentença criminal, em realidade concreta, e  
passa, na fase de execução, a atuar sobre a pessoa do condenado, ensejando sua possível emenda ou efetiva neutralização  
(prevenção especial).  Prevenção geral e especial são, pois, conceitos que se completam. E, ainda que isto possa parecer 
incoerente, não excluem o necessário caráter retributivo da pena criminal no momento de sua aplicação, pois não se pode 
negar que pena cominada não é igual a pena concretizada, e que esta última é realmente pena da culpabilidade e mais tudo  
isto:  verdadeira expiação,  meio de neutralização da atividade criminosa potencial  ou,  ainda ensejo para recuperação,  se  
possível, do delinquente, possibilitando o seu retorno à convivência pacífica na comunidade dos homens livres.” (Princípios 
básicos de direito penal: de acordo com a Lei n. 7.209, de 11-7-1984 e com a Constituição Federal de 1988. 5. ed. - São 
Paulo: Saraiva, 1994. p. 3)
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Para os partidários da meta da segurança jurídica, a pena deve aspirar a ter efeito  
principalmente sobre a comunidade jurídica, como prevenção geral, isto é, para 
que os que não tenham delinquido não  o façam. Em outras palavras:  para  os 
partidários da segurança jurídica, a pena deve dirigir-se aos que não delinquiram.
Para os partidários da meta de defesa social, a pena deve aspirar a surtir efeito 
sobre o delinquente para que não volte a  delinquir ,  ou seja, como prevenção 
especial.  Para  estes,  a  pena deve dirigir-se  aos que delinquiram.  Conforme as 
opiniões mais generalizadas atualmente, a pena, entendida como prevenção geral, 
deve  ser  retribuição,  enquanto,  entendido  como  prevenção  especial,  deve  ser 
reeducação e ressocialização. A retribuição deve devolver ao delinquente o mal 
que este causou socialmente, enquanto a reeducação e a ressocialização devem 
prepará-lo para que não volte a reincidir no delito. Ambas as posições costumam 
ser combinadas pelos autores, […] sendo comum em nossos dias a afirmação de 
que o fim da pena é a retribuição e o fim da execução da pena é a ressocialização 
(doutrina alemã contemporânea mais corrente).224

g) As normas criminais devem ser interpretadas e aplicadas por agentes oficiais

É inquestionável que a vingança privada jamais cumpriu o papel protetivo de direitos e 

retributivo com racionalidade que o exercício da pretensão punitiva pode desempenhar, dada 

sua incompatibilidade com a ideia  hodierna de Direito  e de justiça:  é fundada no  Direito 

Natural; é levada a efeito pelos próprios particulares lesados com o ato (mormente porque se 

dava numa fase anterior à existência do Estado); era ditada pelo ódio, pela ira e, justamente 

por  isso,  era  desproporcional  à  primitiva agressão,  representando,  assim,  nova violação a 

direito;  e,  a  despeito  disso,  não era hábil  a  intimidar  quem pretendia os  bens  de outrem, 

sobretudo porque inexistia um poder constituído capaz de executá-la coercitivamente.

Foi somente com o nascimento do Estado que se pôde falar em Direito como conjunto 

de  regras  jurídicas  dotadas  de  estrutura  e  valor  próprios,  afastados  das  concepções 

costumeiras ou religiosas. Igualmente, foi apenas quando se atribuiu a esse Ente a missão de 

impor o cumprimento dessas regras que o exercício da pretensão punitiva da sociedade passou 

a ter alguma racionalidade e objetivos mais nobres que o de simplesmente dar vazão ao desejo 

primal de vingança. E, para tanto, mostrava-se imprescindível retirar das mãos da vítima e de 

sua família o direito de punir, passando-se, então, às mãos do Estado.

224 ZAFFARONI, Eugênio Raúl, PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 
8. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 85.
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Desde  então,  a  missão  de  perseguir  os  infratores  da  lei,  buscando  apurar  o  fato 

acontecido e aplicar as sanções cabíveis àqueles foi confiada a agentes do Estado, os quais, 

presume-se,  por  não  terem  relação  direta  com  as  consequências  negativas  do  ato  ilícito 

perpetrado, não agirão motivados por aqueles sentimentos de vingança que afastavam o ato de 

punir do escopo de justiça buscado pelo Direito.

Atualmente, a despeito de o legislador haver facultado aos particulares a prática de 

alguns atos ligados à pretensão punitiva da sociedade – por exemplo, qualquer pessoa pode 

efetuar a prisão de quem for encontrado em flagrante delito, a vítima pode ajuizar ação penal 

privada propriamente dita e mesmo ação penal privada subsidiária, em caso de inércia do 

Ministério Público (art. 5º, LIX, da Constituição Federal e art. 100, § 3º, do Código Penal) –, 

permanece nas mãos do Estado o monopólio da utilização da força, da coação quando da 

aplicação concreta de qualquer sanção jurídica prevista no ordenamento pátrio.225

4.1.3 O Estado Democrático de Direito: os direitos fundamentais

O Estado, segundo o contratualismo, surgiu da necessidade humana de constituição de 

um Ente jurídico capaz de proteger os bens individuais – vida, propriedade, integridade física, 

liberdade, entre outros –, os quais, no período pré-estatal ou estado de natureza, encontravam-

se a mercê da ação infratora de qualquer agente ou grupo de pessoas. E essa proteção dar-se-

225 A propósito,  o  Anteprojeto do novo Código  de Processo Penal  elimina completamente  qualquer  ação penal  privada 
propriamente dita. Se aprovado, todas as ações penais serão públicas, podendo a lei condicionar alguns crimes, quando muito, 
à representação da vítima. Na sua Exposição de Motivos, a Comissão que elaborou o Anteprojeto explicou: “[..] não nos 
parece haver lugar para uma ação penal que esteja à disposição dos interesses e motivações do particular, ainda que seja a 
vítima. Eventual necessidade de aplicação de sanção penal somente se legitima no interesse público. O modelo processual  
atualmente em vigor ignora completamente essa realidade, deixando em mãos da vítima, não só a iniciativa da ação, mas a 
completa disposição da intervenção estatal criminal. A justificativa do escândalo do processo, normalmente alardeada em  
latim, não parece suficiente para justificar a ação privada. Se o problema é a necessidade de proteção da intimidade da vítima  
em relação à publicidade do fato, basta condicionar o exercício da ação pública à autorização dela. Exatamente como faz o  
anteprojeto, que, a seu turno, preserva o controle da morosidade do poder público, por meio da ação penal subsidiária da 
pública, de iniciativa da vítima. Essa, sim, como verdadeiro direito, constitucional, de ação. Se, de outra sorte, a justificativa  
repousa na maior eficiência do particular na defesa do bem jurídico atingido, também não há razão para a disponibilidade da 
ação penal instaurada, como ocorre atualmente pelo perdão ou pela perempção.” (Anteprojeto de Reforma do Código de 
Processo Penal.  Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Reforma do Código de Processo  
Penal. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2009)
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ia,  eminentemente,  pela  legitimação  de  que  esse  Ente  editasse  regras  proibitivas  de 

determinados  comportamentos  –  potencial  ou  diretamente  nocivos  àqueles  bens  –  e  pela 

autorização  de  que  se  valesse  da  força  para  aplicar  as  sanções  cominadas  no  caso  de 

descumprimento daquelas regras.

Desse  modo,  a  materialização da  pretensão punitiva  da  sociedade foi  atribuída  ao 

Estado, ao mesmo tempo como um poder e como um dever: é um poder que lhe foi outorgado 

pelos  indivíduos  que  o  constituíram,  do  qual  este  deve  lançar  mão  sempre  que  verificar 

infração às normas proibitivas de comportamentos afrontosos àqueles bens da vida.226 Por esta 

razão, nas palavras de REALE JÚNIOR,

o Estado não tem a liberdade de exercer ou não aplicação e execução da lei penal. 
Tem o Estado, por meio de seus órgãos dotados de autoridade, Ministério Público 
e Judiciário, o poder e um dever público de agir contra aquele que deixou de se  
motivar pela ameaça contida na lei penal. Não há um direito de executar o direito 
frente ao infrator, mas um dever de exercitar o poder de punir.227

Em verdade, considerando que conferir proteção a tais bens, permitindo uma vida com 

um grau de segurança muito maior do que o que existia no estado de natureza, foi talvez a 

maior razão pela qual os indivíduos decidiram viver em sociedade e sob as asas do Estado, 

pode-se afirmar que o  poder/dever punitivo – instrumento do qual se vale o Estado para a 

proteção daqueles bens – é inerente à própria noção de Estado, e surgiu simultaneamente com 

o pacto social. É dizer, não há que se falar em Estado nem em proteção a bens quando este 

Ente é desprovido de poder punitivo.

Com o advento do Estado e do ordenamento jurídico,  o qual passou a reconhecer 

226 Neste sentido, afirma VLAMIR COSTA MAGALHÃES que, segundo a doutrina do contrato social, os indivíduos teriam 
deixado seu estado de natureza e  passado a  viver,  vantajosamente,  em estado de sociedade tão somente com o fim de 
viabilizar a manutenção da liberdade inerente ao estado de natureza, mediante limitação da vontade individual pelas regras  
ditadas pela vontade majoritária (pactum societatis). E, pelo contrato social, cada indivíduo cederia parcela de sua autonomia 
em prol  da viabilidade da convivência  em sociedade,  que seria  garantida pela  autoridade estatal,  detentora,  em caráter  
monopolístico, de potencial punitivo para controle de atividades nocivas aos interesses comunitários. (O garantismo penal 
integral: enfim uma proposta de revisão do fetiche individualista  In  Inovações no direito penal econômico: contribuições 
criminológicas, político-criminais e dogmáticas / Organizador : Artur de Brito Gueiros Souza – Brasília : Escola Superior do 
Ministério Público da União, 2011. Disponível em: http://www3.esmpu.gov.br/linha-editorial/outras-publicações. p. 201-202. 
Acessado em 28/09/2011)
227 Op. Cit. p. 15.

http://www3.esmpu.gov.br/linha-editorial/outras-publica%C3%A7%C3%B5es
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legalmente a existência de um plexo de direitos titularizados por cada indivíduo ou grupos de 

indivíduos, o que antes se tinha por bens da vida assume, então, a categoria de bens jurídicos, 

eis que, doravante, protegidos por normas jurídicas. O exercício, pelo Estado, da pretensão 

punitiva da sociedade, então, passou a se destinar à proteção não mais dos bens da vida, mas 

dos bens jurídicos, individuais e coletivos.

Mais adiante, com o advento do constitucionalismo, os  bens jurídicos, individuais e 

coletivos, mais importantes da sociedade foram transportados para o texto das constituições 

de praticamente todos os países ocidentais. A partir desse momento, passaram à categoria de 

direitos  fundamentais,  ocupando  o  patamar  máximo  normativo  no  âmbito  interno. 

Consequentemente,  a  pretensão punitiva da  sociedade,  exercida pelo  Estado,  passou a  ter 

como missão não mais tutelar bens da vida ou bens jurídicos, mas direitos fundamentais. 

Percebe-se, portanto, que esses bens que a sociedade procurou proteger por intermédio 

do exercício de sua  pretensão punitiva  sempre  foram os  mesmos  – embora tenha  havido 

significativa ampliação do seu rol na medida em que o Estado evoluiu do perfil liberal para o 

social. O que se alterou foi o assento normativo desses bens: nos primórdios, encontravam 

fundamento apenas no  Direito Natural; com o advento do Estado e a edição das primeiras 

normas positivas,  passaram a ser por elas reconhecidas e protegidas; por fim, passaram à 

figurar no corpo das constituições dos diversos países. Em suma, os mesmos bens evoluíram 

da categoria de bens da vida para a de direitos fundamentais.

De qualquer sorte, a finalidade racional do exercício da pretensão punitiva é e sempre 

foi a proteção de bens individuais e coletivos, no dizer de  LUCIANO FELDENS, os bens 

vitais da comunidade (valores materiais), de que são exemplos a integridade do Estado, da 

vida, da saúde, etc., punindo as ações tendentes ao seu lesionamento.228

E,  considerando  que  atualmente  tais  bens  encontram-se  petrificados  no  texto  das 

228 Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco:  por uma relegitimação da atuação do Ministério 
Público: uma investigação à luz dos valores constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 40.
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constituições democráticas, pela sua fundamentalidade – porque tais bens nada mais são do 

que os  direitos do homem plasmados nas constituições nacionais –, pode-se afirmar que  o 

escopo da pretensão punitiva da sociedade no Estado Democrático de Direito é a proteção ou 

tutela dos direitos fundamentais.

LUIZ LUISI, ao abordar as teorias sobre o fundamento do Direito Penal, explica-nos 

que  a  identificação  dos  bens  jurídicos  merecedores  da  tutela  penal  com  os  direitos 

constitucionais  teve  um maior  desenvolvimento  nos  últimos  decênios,  num processo  que 

denominou de constitucionalização dos bens jurídicos penais.229

Mesmo as teorias que não necessariamente abordam a face constitucional dos bens 

tutelados pelo Direito Penal não deixam de destacar que se tratam dos bens jurídicos mais 

importantes da sociedade, o que deixa claro que são aqueles de índole constitucional.

KNUT AMELUNG, por exemplo, busca fundamentar o Direito Penal (leia-se, as leis 

criminalizadoras de comportamentos) a partir da concepção sistêmica da sociedade, para a 

qual a sociedade é entendida como um sistema global de interações, e o Direito, um dos seus 

subsistemas, cuja tarefa fundamental é garantir a existência do sistema (sociedade) como um 

todo. Para ele, o Direito Penal é o instrumento mais importante no subsistema jurídico, pois, 

através da pena, assegura a conservação do sistema contra fatos de alta nocividade social. 

Esses  fatos  põem  em  perigo  a  funcionalidade  do  sistema  e  a  sua  própria  existência  e 

conservação.  Daí  ser  o  delito,  para  KNUT AMELUNG, um fenômeno que  obstaculiza  o 

funcionamento  do  sistema  social.  E,  nesse  quadro,  os  bens  jurídicos  seriam  as  funções 

necessárias para a conservação do sistema social.230

WINFRED HASSEMER, de maneira semelhante, defende que certos comportamentos 

em uma determinada sociedade são considerados intoleráveis, de molde a merecer a repressão 

penal. E a criminalização desses comportamentos, segundo ele, é consequência da valoração 

229 Os princípios constitucionais penais. 2 ed. rev. e aument. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 172-173.
230 LUISI, Luiz. Op. Cit. p. 170-171. 
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que a sociedade faz de três fatores:  a intensidade da necessidade da preservação do bem 

jurídico merecedor da tutela, a frequência dos comportamentos a ele lesivos e a intensidade da 

ameaça contra o bem.231

Enfim, resta evidente que

É nas  constituições  que o Direito  Penal  deve  encontrar  os  bens  que lhe  cabe 
proteger com suas sanções. E o penalista assim deve orientar-se, uma vez que nas 
constituições já estão feitas as valorações criadoras dos bens jurídicos, cabendo ao 
penalista,  em função  da  relevância  social  desses  bens,  tê-los  obrigatoriamente 
presentes,  inclusive a  eles  se  limitando,  no processo de formação da tipologia 
criminal.232

Trazendo tais considerações ao caso brasileiro, ver-se-á que a Constituição de 1988 

trouxe extensa relação de direitos fundamentais, individuais e coletivos, materializados em 

normas consideradas cláusulas pétreas e que orientam a edição e a interpretação de todo o 

restante do ordenamento jurídico. Cito, exemplificativamente, os direitos à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade (arts. 5º, caput e XXII, e 170, II); o direito a não ser 

torturado  nem  ser  tratado  de  modo  desumano  ou  degradante  (art.  5º,  III);  o  direito  à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X); a inviolabilidade do domicílio (art. 

5º, XI); o direito ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas (art. 5º, XII); os chamados direitos sociais, como educação (arts. 6º 

e 205 a 214), saúde (arts. 6º e 196 a 200), alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança 

(arts. 6º e 144), previdência (arts. 6º, 201 e 202) e assistência social (arts. 6º, 203 e 204); os 

direitos  inerentes  à  relação de  emprego,  como salário  mínimo,  férias  com pagamento  de 

adicional, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, pagamento de adicional por 

horas extras e pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 7º e incisos); 

liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º); direito de greve, na forma da lei (art. 

9º); direito à cultura e à preservação do patrimônio cultural brasileiro (arts. 215 e 216); direito 

231 Ibid. p. 171.
232 Ibid. p. 172.
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ao incentivo e fomento estatal à prática do desporto (art. 217) e à pesquisa e desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia (arts. 218 e 219); proteção estatal ao meio ambiente (arts. 170, VI e  

225); proteção estatal à família (art. 226) e, em especial, aos jovens, crianças e adolescentes, 

garantindo a estes últimos o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, colocando-lhes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (art. 227); proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII e 170, V). 

Além desses direitos,  há também regramentos  constitucionais  sobre a  atividade do 

Estado e dos particulares em determinadas áreas, como a Administração Pública (art. 37), o 

sistema tributário nacional (arts. 145 a 162), finanças públicas e orçamentos (art. 163-169), 

atividade econômica (arts. 170 a 181), sistema financeiro nacional (art. 192), do que se deflui 

que constituem ordens de valores de igual importância e merecedoras de igual proteção.

Portanto, sendo certo que o exercício estatal da pretensão punitiva da sociedade se 

destina  a  tutelar  tais  bens  e  valores  constitucionais,  dotados  do  conteúdo  axiológico  da 

fundamentalidade, resta saber como se dá essa proteção por intermédio desse exercício.

LUCIANO FELDENS, citando HANS WELZEL, assevera que “a proteção a esses 

bens  jurídicos  resta  cumprida  quando  o  Direito  Penal  proíbe  e  castiga  as  ações  lesivas 

dirigidas aos bens jurídicos protegidos, de modo a impedir o desvalor do resultado mediante a 

punição do desvalor  da ação.”233 Quis FELDENS, naturalmente,  referir-se,  por um lado, à 

atividade legislativa, criadora de um sistema punitivo por meio de normas jurídicas (no qual 

se  incluem tipos  proibitivos  e  respectivas  sanções  e  instituições  públicas  incumbidas  de 

aplicá-los)  e,  por  outro  lado,  à  execução  da  atividade  persecutória  propriamente  dita  (da 

investigação do ilícito, passando pelo processamento dos seus responsáveis, até a aplicação 

das sanções a que eventualmente forem condenados).

Naquele primeiro plano, da atividade legislativa, o Estado edita normas proibitivas de 

233 Id.
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comportamentos nocivos àqueles direitos e prescreve sanções proporcionais ao mal causado, 

graves o suficiente para compelir o potencial infrator a desistir da conduta pretendida – no 

caso da legislação criminal, que tipifica os comportamentos que afetam mais gravemente os 

direitos fundamentais, comina-se para os seus autores, consequentemente, as penalidades mais 

severas permitidas constitucionalmente (notadamente, a pena privativa de liberdade).

Frise-se  que,  nos  Estados  Democráticos  de  Direito,  a  legislação  repressiva, 

notadamente a penal, decorre primordialmente da Constituição, quer em virtude de comando 

expresso  e  imperativo  no  sentido  da  criminalização  ou  do  recrudescimento  penal  de 

determinados  comportamentos,  cujo  desvalor  ou  danosidade  foi  enfatizada  pelo  próprio 

constituinte originário (mandados explícitos de tutela penal),  quer em virtude da  natureza 

essencial,  suprema,  fundamental de  um bem jurídico  plasmado  naquela  Carta  (mandados 

implícitos de tutela penal).

Os mandados constitucionais de tutela penal, segundo FELDENS, habitam uma zona 

de  obrigatória  intervenção  do legislador  penal.  A Constituição,  aqui,  além de  legitimar  a 

atividade  do  legislador  penal,  exige sua  intervenção,  o  qual  não  poderá  recursar-lhe 

observância. O constituinte afastou do âmbito de liberdade de configuração de legislador a 

decisão sobre se os bens ou interesses envolvidos merecerem ou não a tutela jurídico-penal. 

Essa decisão está previamente tomada, de modo afirmativo e imperativo, pela Constituição.

LUIS LUISI explica que os mandados explícitos de tutela penal, os quais chamou de 

cláusulas  de  criminalização,  são  uma  característica  das  Constituições  contemporâneas,  as 

quais, ao lado dos princípios clássicos, limitadores da pretensão punitiva da sociedade, trazem 

uma série de preceitos destinados a alargar a incidência do direito criminal no sentido de fazê-

lo um instrumento de proteção de direitos coletivos, cuja tutela se impõe para que haja uma 

justiça mais autêntica, fazendo com que o Estado exerça uma função ativa, ampliando a área 

de  atuação  do  direito  penal.234 Enfim,  “o  legislador  penal  encontra  nas  constituições 

234 Op. Cit. p. 57-58.
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prescrições  específicas  e  explícitas  nas  quais  estão  presentes  os  bens  jurídicos  a  serem 

recebidos na ordem jurídico-penal.”235

Desse entendimento comunga LEONARDO SCHMITT DE BEM, para quem

o legislador ordinário deverá extrair os bens jurídicos carentes de proteção penal 
com base no texto fundamental e, realizada essa seleção, predispor os mesmos em 
normas  penais,  ameaçando  as  possíveis  condutas  humanas  violadoras  destas 
normas com penas em um  tipo legal de crime. A definição dos bens jurídicos 
tutelados deve assumir como ponto de referência os princípios fundamentais da 
Constituição, alguns implícitos e outros expressos […]236

Na  Constituição  Federal  de  1988,  são  encontrados,  por  exemplo,  os  seguintes 

mandados explícitos de criminalização: a) o art. 5º, XLII, que estabeleceu que “a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 

da lei”, disposição complementada pela Lei nº 7.716/89, que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor237; b) o art. 5º, XLIII, que dispôs que “a lei considerará crimes 

inafiançáveis  e  insuscetíveis  de graça  ou anistia  a  prática da  tortura,  do tráfico  ilícito  de 

entorpecentes  e  drogas  afins,  o  terrorismo  e  os  crimes  definidos  como  hediondos”, 

preenchidos infraconstitucionalmente pelas Leis nº 9.455/97 (tortura), 11.343/2006 (drogas), 

7.170/83 (terrorismo, art. 20) e 8.072/90 (crimes hediondos); c) o art. 5º, LIV, que rezou que 

“constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”, complementado pelo art. 24 da Lei nº 

7.170/83 (crimes contra a segurança nacional, a ordem pública e social); d) o art. 225, § 3º, 

que  asseverou  que  “As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas”, tendo 

a Lei nº 9.605/98 conferido-lhe eficácia plena; e, por fim, e) o art. 227, § 4º, que pontificou 

235 Ibid. p. 173.
236 O modelo de tutela penal constitucional. In: Revista Jurídica: órgão nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e 
crítica judiciária. Ano 58, nº 401, Fevereiro de 2011. p. 111.
237 LUIZ LUISI, a propósito, ressalta que “embora pese a discriminação racial não ser no presente momento da vida nacional,  
embora existente, um sério e grave problema, o legislador constituinte entendeu ser necessária a severa criminalização de 
práticas racistas, ordenando ao legislador ordinário que tipificasse essas práticas, sancionando-as com penas de reclusão,  
afora a imprescritibilidade da ação penal e a inafiançabilidade, já consagradas em norma constitucional”. (Ibid. p. 61). 
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que “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do 

adolescente”, vindo a Lei nº 8.069/90, especificamente nos seus arts. 230 a 244, a tipificar 

condutas enquadráveis no mandamento constitucional.

Os mandados implícitos de tutela penal, por sua vez, decorrem da eminência do direito 

constitucionalmente consagrado;  tratam-se de bens jurídicos inequivocamente primários  e, 

portanto, indubitavelmente carentes da tutela penal.

No caso brasileiro, para cada um dos direitos fundamentais previstos na Constituição, 

há um correspondente crime tipificado na legislação penal. Por exemplo: a) o art. 5º, caput, 

quando garante aos brasileiros e  aos estrangeiros residentes  no País “a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” – reforçado, no tocante à 

propriedade individual,  pelo inciso XXII  do mesmo art.  5º  e  pelo art.  170,  II  –  encontra 

correspondência nos capítulos do Código Penal que tratam dos crimes contra a vida (Título I, 

Capítulo I), a liberdade (Título I, Capítulo IV, Seção I) e o patrimônio (Título II)238; b) o art. 

5º, II, que estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”, encontra correspondência no art. 146 do Código Penal, que tipifica o 

crime de constrangimento ilegal, e na Lei nº 4.898/65, que tipifica os crimes de abuso de 

autoridade (é dizer, os crimes daqueles que, dolosamente, excedem o permitido por lei ou 

agem à margem dela a pretexto de cumpri-la); c) o art. 5º, III, que reza que “ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, encontra escudo na Lei nº 

9.455/97, que tipifica os crimes de tortura, e no crime de maus-tratos, tipificado no art. 136 do 

Código Penal; d) o art. 5º, X, que dispôs serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

238 INGO WOLFGANG SARLET aduz que poderíamos cogitar de um dever  geral  de proteção já e  tão somente como 
decorrência “do artigo 5º, 'caput',  da CF, que menciona expressamente o direito à segurança, assim como a proteção do  
consumidor na forma da lei (art. 5º, inc. XXXII), do dever de assegurar-se a proteção das participações individuais em obras 
coletivas (art. 5º, inc. XXVIII). No âmbito dos direitos sociais dos trabalhadores, merecem destaque as normas do art. 7º, inc.  
X (proteção do salário, na forma da lei), art. 7º, inc. XXVII (proteção legal contra a automação) e art.7º, inc. XX (proteção do 
mercado de trabalho da mulher), apenas para que se fique na esfera das hipóteses que de forma mais evidente anunciam 
deveres expressos de proteção por parte do Estado, por meio de medidas legislativas na esfera dos direitos fundamentais.” 
(Direitos Fundamentais e Direito Penal: breves notas a respeito dos limites e possibilidades da aplicação das categorias da  
proibição  de  excesso  e  de  insuficiência  em  matéria  criminal:  a  necessária  e  permanente  busca  da  superação  dos  
“fundamentalismos” hermenêuticos. Palestra proferida no dia 26 de setembro de 2008, por ocasião da Jornada ESMESC, 20 
anos da Constituição: direitos fundamentais/cidadania – seus limites. REVISTA DA ESMESC, v. 15, n. 21, 2008. p. 49)
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honra e a imagem das pessoas”, alcança proteção infraconstitucional no Capítulo V do Código 

Penal,  que  trata  dos  crimes  contra  a  honra  (calúnia,  difamação  e  injúria,  previstos, 

respectivamente,  nos  arts.  138,  139 e  140);  e)  o  art.  5º,  XI,  que  disse  ser  a  casa  “asilo 

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador”, 

encontra densificação infraconstitucional no Capítulo VI, Seção II, do Código Penal, que trata 

dos  crimes  contra  a  inviolabilidade  do  domicílio;  f)  o  art.  5º,  XII,  que  sedimentou  a 

inviolabilidade do “sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações  telefônicas”,  tem nos  tipos  penais  descritos  no  Capítulo  VI,  Seção  II,  do 

Código Penal e no art. 10 da Lei nº 9.296/96, que tratam, respectivamente, dos crimes contra a 

inviolabilidade de correspondência e de interceptação telefônica ilegal, reforços normativos 

para tentar evitar a lesão aos bens constitucionais protegidos.

Além  disso,  há  outros  direitos  fundamentais  ou  valores  constitucionais  objetivos 

situados fora do art. 5º da Magna Carta, mas dotados de igual valia e que, por isso mesmo, são 

merecedores  de  proteção  normativa  de  semelhante  estatura.  Cito,  por  exemplo:  a)  a 

Administração Pública (arts. 37 a 43), protegida criminalmente pelos tipos previstos no Título 

XI do Código Penal (arts. 312 a 359 - Dos crimes contra a Administração Pública), assim 

como civilmente pela Lei  de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92);  b) o Sistema 

Tributário Nacional (arts. 145 a 162), para cuja proteção o legislador editou a Lei nº 8.137/90, 

que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo; c) 

o sistema de Finanças Públicas (arts. 163 a 169), protegido penalmente pelos crimes previstos 

no  Capítulo  IV do  Código  Penal  (arts.  359-A a  359-H -  Dos  crimes  contra  as  Finanças 

Públicas); d) o Sistema Financeiro Nacional (art.  192), tutelado criminalmente pela Lei nº 

7.492/86, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional; e) a previdência social 

(arts. 200 e 202), que encontra reforço protetivo nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, 

que  materializam,  respectivamente,  os  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  e 
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sonegação de contribuição previdenciária; f) o meio ambiente (art. 225), salvaguardado no 

plano infraconstitucional pela Lei nº 9.605/98, que cominou sanções penais e administrativas 

para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; g) a família, a criança e o adolescente 

(arts. 226 a 229), albergados do plano penal pelos crimes plasmados no Código Penal, em seu 

Título VII (Dos crimes contra a Família), Capítulos I (Dos crimes contra o casamento - arts. 

235 a 239), II (Dos crimes contra o estado de filiação - arts. 241 a 243), III (Dos crimes contra 

a  assistência  familiar  -  arts.  244 a 247) e  IV (Dos crimes contra  o pátrio  poder,  tutela  e 

curatela - arts. 248 e 249), e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90); h) o 

idoso (art. 230), albergado por normas penais do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003); i) o 

consumidor (arts. 5º, XXXII e 170, V), protegido pelas disposições penais dos arts. 61 a 80 da 

Lei nº 8.078/78 (Código de Defesa do Consumidor).

Merece acentuado destaque a nítida e indiscutível relação entre alguns delitos que têm 

como vítima direta o próprio Estado, no particular aspecto do erário público – como os de 

peculato (art. 312 do Código Penal e art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67), estelionato para a 

obtenção fraudulenta de benefício pago pelo Estado (arts. 171, § 3º, 313-A e 313-B do Código 

Penal), emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315 do Código Penal e art. 1º, II, 

do  Decreto-lei  nº 201/67),  corrupção passiva  e  ativa  (arts.  317 e  333 do Código  Penal), 

concussão (art. 316 do Código Penal), contrabando ou descaminho e sua facilitação (arts. 334 

e  318 do Código Penal),  os  crimes contra  as  Finanças  Públicas  (arts.  359-A a 359-H do 

Código Penal), sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90) e previdenciária (arts. 168-A e 337-A do 

Código Penal), fraude em licitação (arts. 89 e 90 da Lei nº 8.666/90) e lavagem de dinheiro 

(art. 1º da Lei n 9.613/98) – e os direitos fundamentais que dependem de ações do Estado para 

a  sua  concretização,  a  exemplo  dos  direitos  sociais  –  como  saúde  (arts.  196  a  200  da 

Constituição  Federal),  educação  (arts.  205  a  214  da  Constituição  Federal),  alimentação, 

trabalho, moradia, lazer, segurança (arts. 6º e 144 da Constituição Federal), previdência (arts. 
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6º, 201 e 202) e assistência social (arts. 6º, 203 e 204). 

Isso porque as ações estatais – e a própria manutenção da máquina estatal – dependem 

dos recursos arrecadados pelo Estado, através dos tributos pagos por todos. E, no momento 

em  que  tributos  são  sonegados  ou  quando  os  recursos  arrecadados  são  desviados  ou 

indevidamente  apropriados  por  maus  gestores  ou  por  particulares  conluiados  com  estes, 

decorrerá disto um menor volume de recursos para custear a prestação dos serviços públicos 

naquelas áreas sociais, ou que foi gasto nessas áreas um montante de recursos menor do que o 

informado pelo gestor. Em qualquer caso, à míngua de recursos públicos ou com recursos 

escassos, ter-se-á uma não-prestação do serviço social (o dinheiro foi gasto, mas a escola ou o 

hospital  não foram construídos; as carteiras escolares ou as máquinas de hemodiálise não 

foram adquiridas; os professores ou os médicos não foram contratados) ou, na melhor das 

hipóteses,  uma  prestação  de  serviço  inadequada,  deficiente  e  insuficiente  para  garantir  à 

população a plena fruição do direito fundamental previsto abstratamente pela Constituição (a 

escola ou o hospital foram construídos, mas as construções são de péssima qualidade e já 

estão  comprometidas;  há  professores  ou  médicos,  mas  seus  salários  são  tão  baixos  que 

trabalham desmotivados; há vagas escolares e remédios, mas não para atender a todos que 

deles precisam; tem-se máquinas de hemodiálise, mas estão quebradas e não há dinheiro para 

consertá-las; não há recursos suficientes para pagar as cirurgias ou os medicamentos de todos 

aqueles que deles carecem).

Diga-se o mesmo em relação à implantação de políticas de proteção e promoção de 

outros direitos fundamentais, a exemplo dos direitos individuais e coletivos (v.g., crianças, 

adolescentes,  idosos,  deficientes,  minorias,  viciados  em  drogas,  homossexuais,  trabalho 

infantil, exploração sexual de jovens e adolescentes, meio ambiente, cultura, consumidor). É 

cediço que a implantação de tais políticas igualmente depende da criação e manutenção de 

estruturas  administrativas  para  executá-las  e/ou  da  adoção  de  certas  ações  concretas  e 
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específicas,  as  quais,  por  sua  vez,  demandam  a  injeção  de  grande  volume  de  recursos 

públicos. No entanto, se não há recursos ou se o volume deles é baixo, a política e/ou as ações 

não serão implantadas ou serão implementadas de forma defeituosa,  não surtindo o efeito 

desejado, apto a representar uma evolução em termos de promoção e proteção do direito 

fundamental visado. 

Vê-se,  portanto,  que  há  uma  correlação  direta  entre  os  direitos  fundamentais  e  a 

legislação  ordinária  proibitiva  de  comportamentos  nocivos  àqueles  direitos  sob  pena  de 

sanção.  Pode-se  afirmar,  em  verdade,  que  essa  legislação  é  “espelho”  das  normas 

constitucionais que preveem os direitos fundamentais, já que ela só existe para protegê-los e é 

neles que encontra seu fundamento. Noutros termos, todas as leis tipificadoras de condutas e 

cominadoras de sanções, com especial ênfase na de índole criminal, decorrem diretamente da 

Constituição Federal. GEORGE MARMELSTEIN explica o porquê disso:

[…]  os  crimes  mais  graves  quase  sempre  representam  violações  aos  direitos 
fundamentais [...] um homicídio brutal, praticado com crueldade e frieza, é uma 
violação  clara  ao  direito  fundamental  à  vida.  Um  estupro  é  um  manifesto 
desrespeito à integridade física e moral da mulher e, portanto, uma afronta à sua 
dignidade.  Um  seqüestro  viola  a  liberdade;  um  roubo,  a  propriedade.  Uma 
apropriação indevida de verbas públicas significa privar boa parcela da população 
de receber os direitos sociais garantidos constitucionalmente. E assim por diante.
O  direito  penal  é,  nesse  sentido,  um  instrumento  de  proteção  de  direitos 
fundamentais, sobretudo nos casos em que o bem jurídico-penal protegido for um 
valor constitucional.
Quando um indivíduo pratica um crime no qual o bem jurídico é um valor ligado 
à dignidade da pessoa humana é dever do Estado (dever de proteção) agir para que 
essa violação a direitos fundamentais seja punida. E quanto mais importante for o 
bem jurídico violado, mais intensa deve ser a punição.239

MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO explica que os direitos fundamentais, 

uma vez reconhecidos como tal, passam a ser  garantidos pela ordem jurídica e a gozar de 

coercibilidade.  Se violados,  é dever do Estado restaurá-los coercitivamente,  mesmo que o 

violador seja órgão ou agente do Estado.240

239 Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. p. 422.
240 Op.  Cit.  No mesmo sentido,  LUCIANO FELDENS cita vários  juristas  de escol,  a  fim de demonstrar  que essa tese  
encontra forte apoio na doutrina constitucional: “sublinha Häberle: '[...] si se careciese de las leyes penales, los derechos  
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Além desses  dispositivos,  que  qualificaram constitucionalmente  determinados  bens 

jurídicos, os quais, por isso mesmo, demandam a proteção normativa do Estado, inclusive 

através da sua mais enfática ferramenta – o Direito Penal –, a Constituição Federal trouxe, no 

seu art. 5º, XLI, uma disposição genérica que bem demonstra que a intervenção do legislador 

está constitucionalmente encomendada à tutela dos direitos e liberdades fundamentais241: “a lei 

punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.

Demais dela, no seu art. 144, caput, a Carta Magna estatuiu que “A segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.  Aliás,  como adverte LUCIANO 

OLIVEIRA, “a segurança, a segurança pessoal, é um dos direitos humanos mais importantes e 

elementares”242, porque se presta a garantir a fruição de outros tantos direitos fundamentais, a 

exemplo da vida, da liberdade, do patrimônio, entre outros, sendo assim um desdobramento 

necessário destes. A segurança pública, que se exterioriza através da vigilância, prevenção e 

repressão  das  condutas  consideradas  nocivas  à  coletividade,  é  fator  indispensável  para  o 

natural  desenvolvimento  da  personalidade  humana,  por  permitir  a  todos  gozarem os  seus 

direitos e exercerem suas atividades sem perturbações de terceiros; ela se expressa na situação 

fundamentales y la Constitución serían superfluos. En lugar de la libertad, dominarían la arbitrariedad y la fuerza; en lugar  
del 'ordenamiento conjunto generador de unidad' (Hesse) a que la Constitución aspira, habria desintegración y anarquía. Los 
derechos fundamentales no tendrían ninguna importancia para la vida social en su conjunto´. [...] Também nessa linha afirma 
Rubio Llorente, [...]: “es obvio que el derecho a la vida o a la libertad personal no existirían en el seno de la sociedad si el  
Estado no los protegiese mediante las normas que sancionam el homicidio, el secuestro etc.”. Assim também, Díez-Picazo,  
para  quem:  'a  veces  la  proteción  de  ciertos  derechos  fundamentales  –  y,  más  en  general,  de  determinados  valores  
constitucionalmente relevantes – sólo puede ser efectiva si se hace por vía penal'. Daí concluirmos com Häberle no sentido de  
que se justifica falar de uma função do legislador, em especial do legislador penal: uma função que permite igualmente à  
Constituição e às normas sobre direitos fundamentais adquirir seu sentido e sua realização. [...] Tiedemann sustenta que o  
legislador está obrigado a introduzir tipos penais em determinados âmbitos e, em qualquer caso, para a tutela dos direitos  
fundamentais como, por exemplo, a vida, saúde, a integridade corporal, a liberdade ambulatória e a propriedade, assentando 
que “neste âmbito corresponde ao Estado um dever de proteção penal, que deriva dos direitos fundamentais e da ordem de 
valores que estes materializam'. Silva-Sánchez também é claro: 'aunque el tema es discutido, por mi parte me inclino por la  
existencia de mandatos (constitucionales)  relativos de incriminación,  una vez constatada la importancia  del  interés  y la 
insuficiencia de los mecanismos extrapenales. Por poner un ejemplo claro, por ejemplo, sería inconstitucional castigar el  
homicidio com una pena de multa'. Na doutrina nacional, Nilo Batista parece aderir a essa formulação: “além das funções de 
fundamento e controle, o texto constitucional seleciona situações a serem necessariamente tratadas pelo legislador penal,  
naqueles casos de bens essenciais à vida, à saúde e ao bem-estar do povo: chama-se isso imposição constitucional de tutela  
penal”.  (Direitos  fundamentais  e  direito  penal:  garantismo,  deveres  de  proteção,  princípio  da  proporcionalidade, 
jurisprudência constitucional peal, jurisprudência dos tribunais de direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2008. p. 49-50).
241 FELDENS (2008: 42-43).
242 Segurança: Um direito humano para ser levado a sério. Em Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito n.º 11. 
Recife, 2000, p. 374.  Apud STRECK, Lênio Luiz.  O dever de proteção do Estado (schutzpflicht): o lado esquecido dos 
direitos fundamentais ou “qual a semelhança entre os crimes de furto privilegiado e o tráfico de entorpecentes”? p. 23.
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de tranquilidade e paz que possibilita o efetivo gozo dos direitos e liberdades fundamentais 

subjacentes na ordem pública.243

E essa fundamentalidade do direito à segurança não é nenhuma novidade, pois sempre 

se  fez  presentes  em  todos  os  textos  universais  de  direitos  humanos,  bastando  citar  a 

Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776244, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, tanto na sua versão original245 quanto na sua segunda versão, editada em 

1793246,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  de  1948247,  a  Convenção  sobre  a 

Proteção  dos  Direitos  Humanos  e  das  Liberdades  Fundamentais,  firmada  em 1950  pelos 

países membros do Conselho da Europa248, o Pacto de San José da Costa Rica, de 1966249, e a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969250.

A segurança  pública,  ademais,  sempre  esteve  indissociavelmente  ligada  à  própria 

existência  do  Estado,  desde  as  doutrinas  contratualistas  até  o  atual  Estado  de  direitos 

fundamentais, porque é função elementar do Estado garantir o livre exercício e a tranquila 

fruição dos direitos e liberdades  fundamentais.  E,  para alcançar  a  própria  segurança e  da 

comunidade como um todo, utiliza-se da força coercitiva que lhe foi outorgada pelo povo.251

Evidente está,  portanto,  a necessidade constitucional de proteção penal aos direitos 

fundamentais consubstanciados na Lei Maior brasileira.

Ainda no plano normativo, a instrumentalização da pretensão punitiva da sociedade 

demanda não apenas a existência  de um arcabouço de tipos repressivos e das respectivas 

243 Cf. FONTES, João Bosco Araújo. Op. Cit. p. 55-58.
244 “Seção 3. O governo é, ou deve ser, instituído para o benefício, a proteção e segurança comuns do povo, da nação ou da  
comunidade...”
245 Que, em seu art. 2º, proclamava serem “direitos naturais e imprescritíveis do homem […] a liberdade, a propriedade, a  
segurança e a resistência à opressão”.
246 “Art. 8º A segurança consiste na proteção acordada pela sociedade a cada um de seus membros para a conservação de  
sua pessoa, de seus direitos e de suas propriedades”.
247 “Art. 3º Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
248 “Art. 2º O direito de toda pessoa à vida está protegido pela lei”.
249 “Art. 2º. n 3º. Os Estados-partes comprometem-se a: a) garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdade reconhecidos  
no presente Pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso efetivo mesmo que a violência tenha sido perpetrada por  
pessoas que agiam no exercício de funções oficiais. […] Art. 6º, nº 1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este  
direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”
250 “Art. 4º. n. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral,  
desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”.
251 Cf. FONTES, João Bosco Araújo. Op. Cit. p. 60.
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sanções (em virtude do princípio da legalidade), como também de normas que prevejam a 

existência de instituições estatais vocacionadas exclusiva ou predominantemente à aplicação 

de tais sanções aos infratores da lei, bem como dos instrumentos legais de que podem se valer 

para exercer os seus papéis.

Assaz,  de nada adiantaria a Constituição trazer em seu texto um extenso catálogo de 

direitos fundamentais se igualmente não preconizasse, para os casos de lesão ou de ameaça de 

lesão aos mesmos, não só remédios jurídicos de que poderia lançar mão o próprio cidadão 

lesado ou ameaçado, como também de órgãos estatais dotados de instrumentos de atuação 

capazes  de  reparar  eficazmente  as  violações  ocorridas  e/ou  mesmo  inibir  as  iminentes, 

especialmente em se tratando de bens jurídicos de natureza coletiva, que não têm como ser 

eficientemente protegidos mediante iniciativas individuais dos particulares.

É por essa razão que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadãos, de 1789, no 

seu  artigo  12,  estabeleceu  que  “A garantia  dos  direitos  do  Homem e  do  Cidadão  torna 

necessária uma força pública; esta força se institui, pois, em benefício de todos e não para a 

vantagem particular daqueles a quem é confiada”

FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO bem ressalta que o sistema punitivo não exerceria 

seu papel preventivo, inibindo as condutas lesivas aos bens e valores constitucionais, se o 

Estado  apenas  se  limitasse  à  edição  das  normas  repressivas,  já  que,  nessa  hipótese,  não 

haveria  quem tornasse  concretas  as  sanções  cominadas.  É  dizer:  o  efeito  dissuasório  dos 

comportamentos ilícitos só pode ser eficazmente alcançado quando, ao lado da legislação, 

tem-se  a  presença  firme daquelas  instituições  que  materializam,  no plano fático,  o  poder 

punitivo do Estado, aptas e prontas a agir sempre que a lei for infringida:

[…] a cominação legal de penas projeta-se e torna-se visível, no ambiente social, 
por  intermédio de entidades, órgãos e pessoas, cuja presença, em cada ponto do 
território nacional, representa, aos olhos de todos e de cada um, a real e palpável 
possibilidade de aplicação da pena criminal ao agente de um fato-crime.252

252 Op. Cit. p. 4.
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Aqui cabe um esclarecimento: a despeito da cominação de sanções penais graves para 

os comportamentos nocivos aos direitos fundamentais e da certeza de sua aplicação sempre 

que estes ocorrerem, em vista de uma notável eficácia das instituições estatais incumbidas 

desse mister, entende-se que isso nem sempre é suficiente para fazer com que os indivíduos 

desistam de executar crimes. Como bem explicou a Escola Positiva253, as decisões do homem, 

pela própria condição humana e por conviver em sociedade,  são fruto de fatores internos 

(sanidade  mental,  grau  de  instrução,  vícios,  equilíbrio  emocional254)  e  da  interferência  de 

elementos  externos  (influência  de  terceiros,  circunstâncias  do  momento,  dificuldades 

financeiras),  de sorte que,  quando se depararem com a possibilidade de infringir  um tipo 

penal, é possível que nem todos estejam em condições de atentar para, ter consciência de ou 

avaliar as consequências de suas escolhas.  Nestes casos, a efeito intimidatório do sistema 

punitivo pouco importaria se, a despeito dele e por aqueles fatores, o crime fosse cometido.

Noutros  termos,  é  utópico  acreditar  que  a  severidade  das  sanções  criminais  e  a 

eficiência das instituições estatais em aplicá-las sejam, por si sós, suficientes para conter toda 

a criminalidade e, consequentemente, proteger os direitos fundamentais, se, como visto, há e 

sempre haverá fatores humanos – cuja existência é empiricamente comprovada – que podem 

ser decisivos no cometimento do delito e que aparentemente independem da maior ou menor 

força dissuasória do sistema punitivo. Para prevenir o não cometimento do crime ou a sua 

repetição nestes casos, as medidas estatais deveriam estar ligadas ao tratamento do indivíduo 

que delinquiu ou que é propenso a tanto, seja do ponto de vista educacional, psicológico e 

emocional, se imputável, seja do ponto de vista psiquiátrico, se inimputável.
253 Nesse sentido, FERRI, Enrico. Op. Cit. p. 222-243.
254 DANIEL GOLEMAN explica que qualquer ser humano, em virtude de uma situação extrema de desespero, emergência ou 
fúria, pode ser vítima de um “sequestro neural”, no qual a estrutura do cérebro  responsável pelas emoções (a  amígdala 
cortical), dispara um alarme para que o indivíduo reúna toda a sua atenção e energias para reagir àquela situação. Diz-se que 
houve um “sequestro neural” porque a amígdala cortical, nesse instante, recruta todo o resto do cérebro para seu plano de 
urgência, impedindo que outra estrutura do cérebro, a responsável pelo pensamento, pelo sopesamento, pela reflexão (o  
neocórtex), tenha a oportunidade de ver tudo o que está acontecendo e decida se aquela reação é, de fato, uma boa ideia.  
Esses sequestros emocionais podem levar o indivíduo a praticar crimes brutais (sobretudo passionais), mas também podem 
acontecer, com uma maior frequência, com menos intensidade, mesmo quando o resultado não seja tão grave: “Lembrem da  
última vez em que vocês 'saíram do sério', explodiram com alguém – o marido ou filho, ou quem sabe o motorista de outro  
carro – a tal ponto que depois, com um pouco de reflexão e visão retrospectiva, a coisa pareceu-lhe imprópria.” (Inteligência 
emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 29-42)
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Nada  obstante,  não  se  pode  descurar  da  importância  da  manutenção  da  eficácia 

dissuasória do exercício da pretensão punitiva, pois, como dito por TOLEDO, se boa parte 

dos criminosos não deixa de levar a cabo os seus intentos ilícitos ou de dar vazão a seus 

impulsos, diante da simples previsão legal da pena, não é menos verdade que  

bom número deles deixe de concretizar o projeto criminoso, ou se iniba, diante de 
um guarda ou do policiamento ostensivo em local próximo ao daquele em que 
seria  cometido  o  crime,  o  que,  segundo  assinalamos,  não  deixa  de  ser 
consequência da previsão legal da pena.
Se,  de  um  lado,  não  se  deve  generalizar  a  eficácia  do  caráter  intimidativo-
pedagógico da pena, pela simples existência da cominação legal, de outro, parece-
nos igualmente irrealístico deixar de admitir que a prevenção geral do crime, por 
meio da elaboração dos tipos e da cominação das penas, é algo, do ponto de vista  
do  Estado  e  do  indivíduo,  bem  mais  concreto  do  que  meros  artigos  de  lei 
colocados sobre o papel. É, com efeito, uma autorização para agir, passada em 
favor dos órgãos estatais; é, em suma, ameaça bem real que se exterioriza e se 
prolonga, no meio social e comunitário, pela presença física e atuante dos vários 
organismos empenhados na persecucio criminis.255

Volvendo às instituições estatais incumbidas de tornar concreta a pretensão punitiva, a 

Constituição atribui tal papel, no Brasil, à Polícia Judiciária (art. 144), ao Ministério Público 

(arts. 127 a 130-A) e ao Poder Judiciário (arts. 92 a 126)256, cada qual com sua atribuição.

No  tocante  ao  Ministério  Público  e  ao  Poder  Judiciário,  as  referidas  disposições 

constitucionais  outorgaram-lhe  as  respectivas  atribuições  institucionais  e  competências; 

instrumentos  de  atuação;  garantias  aos  seus  membros257,  a  fim  de  poderem exercer  suas 

atribuições com isenção, sem temor de que seu cargo, sua lotação ou seus vencimentos sejam 

255 Op. Cit. p. 5.
256 Não se pode esquecer, contudo, que as atuações administrativas de diversas outras instituições integrantes dos Poderes  
Executivo e Legislativo (a exemplo da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria-Geral da União, do  
IBAMA, do INSS e das entidades similares a estas nas esferas estadual e municipal) também são importantíssimas na missão 
de prevenir e reparar lesões aos direitos fundamentais relacionados com as respectivas atividades, até mesmo porque podem e 
devem elas apurar as ilicitudes de que tiverem conhecimento e, conforme o caso, aplicar penalidades administrativas aos seus  
responsáveis,  nas  quais  se  incluem, dentre  outras,  as multas,  a  demissão de servidores  envolvidos nessas  ilicitudes e  a  
devolução de recursos públicos indevidamente aplicados ou apropriados. A ciência de que tais órgãos ou instituições exercem 
esse tipo de atividades e que podem, já no campo administrativo, sancionar quem agir contrariamente às normas protetoras de  
direitos  fundamentais  certamente  pode  ter  um  efeito  desestimulador  do  comportamento  ilícito,  antes  mesmo  de  sua 
perpetração. E é por essa razão que não se pode entender que o exercício do poder punitivo do Estado não se dá apenas pela  
Polícia, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, mas por todo órgãos/instituição estatal a quem compete zelar por 
uma  parcela  de  direitos  previstos  na  Constituição  Federal  e,  em verificando  violação  aos  mesmos  direitos,  sancionar  
administrativamente ou buscar sancionar judicialmente os responsáveis por tal violação. 
257 Vitaliciedade, inamovabilidade e irredutibilidade de subsídios.
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colocados  “em  xeque”  por  represália  pessoal;  e  vedações258,  a  fim  de  preservar  a 

imparcialidade que se espera de seus membros.259

No plano legal,  a  atuação da Polícia  Judiciária,  do Ministério  Público e  do Poder 

Judiciário também é balizada por normas jurídicas relativas ao agir dos mesmos nas fases 

processual e pré-processual, estando contidas, sobretudo, nos Códigos de Processo Penal e de 

Processo  Civil  e  noutras  leis  esparsas  (a  exemplo  da  Lei  nº 9.034/95).  Mas  é  frequente 

também encontrarmos  disposições  da  mesma natureza  em Códigos  de  direito  material  (a 

exemplo  dos  Códigos  Penal  e  Civil)  e  em diversas  leis  que,  a  par  de  normas de  direito 

material,  trazem  igualmente  regras  sobre  procedimentos  a  serem  observados  quando  do 

exercício,  por  estes  órgãos,  da pretensão punitiva (a  exemplo  dos  arts.  2º a  8º da  Lei  nº 

9.613/98, dos arts. 25 a 33 da Lei nº 7.492/86, dos arts. 100 a 108 da Lei nº 8.666/93, dos arts.  

26 a 28 da Lei nº 9.605/98 e dos arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/92).

Mas, como dito anteriormente, além da atividade normativa do Estado no sentido da 

proteção  dos  direitos  fundamentais,  por  meio  da  edição  de  normas  que  proíbem 

comportamentos  a  estes  lesivos  sob  pena  de  sanções  e  de  outras  normas  que  criam  e 

instrumentalizam  instituições  incumbidas  de  agir  quando  há  violação  a  tais  normas,  o 

exercício da pretensão punitiva do Estado completa-se com a execução material da atividade 

persecutória  por  parte  daqueles  órgãos,  desde  a  investigação  do  ilícito,  passando  pelo 

processamento dos seus responsáveis, até a aplicação das sanções a que eventualmente forem 

condenados. Passo a abordá-la brevemente.

À Polícia judiciária, gênero do qual são espécies as Polícias Federal e Civil, incumbe a 

apuração  imediata  da  materialidade  e  da  autoria  das  infrações  penais  de  que  tiverem 

conhecimento (art. 144, I e IV, § 1º, I a IV, e § 4º, da Constituição Federal). Geralmente, é ela 

258 A exemplo de exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério; receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou  
participação em processo ou auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas; e exercer atividade 
político-partidária.
259 Muitas dessas disposições constitucionais foram complementadas por meio das respectivas leis orgânicas; no caso, a Lei  
Orgânica  da  Magistratura  Nacional  (Lei  Complementar  nº  35/79),  o  Estatuto  do  Ministério  Público  da  União  (Lei 
Complementar nº 75/93) e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93).
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quem primeiro toma contato e conhecimento da prática delitiva, e sua atuação é fundamental 

para o alcance exitoso do objetivo maior do exercício da pretensão punitiva da sociedade: a 

proteção dos direitos fundamentais pela responsabilização de quem os violou. Por um lado, 

porque  é  ela,  de  regra,  quem  colhe  as  provas  que  futuramente  serão  apresentadas  pelo 

Ministério Público ao Juízo, para convencê-lo de que a infração foi realmente praticada e de 

que o réu da ação foi o seu autor – e dessa atividade de colheita de provas depende todo o 

sucesso da ação penal –,  documentando-as no bojo de um caderno denominado inquérito 

policial.  Por  outro  lado,  porque  também  é  ela  quem,  regra  geral,  materialmente  age 

interrompendo as infrações penais ainda em andamento (quando o bem jurídico está sendo 

violado), quer seja através da prisão em flagrante dos autores da infração, quer seja através do 

cumprimento de mandados judiciais  que  tragam consigo esse efeito  (mandados de prisão 

cautelar, de busca e apreensão ou de interdição de estabelecimento etc.).

O  Ministério  Público,  a  seu  turno,  é  instituição  estatal  de  múltiplas  atribuições, 

judiciais e extrajudiciais, todas vocacionadas à defesa de direitos constitucionais individuais 

indisponíveis e coletivos (arts. 127, caput, e 129, II, da Constituição Federal). No tocante, 

especificamente, ao exercício da pretensão punitiva da sociedade, cumpre-lhe promover ações 

civis públicas (contra os responsáveis por ilícitos civis de cunho metaindividual, a exemplo 

dos atos de improbidade administrativa e dos atos que atentem contra o meio ambiente) ou 

penais públicas,  para que o Judiciário  aplique e  execute as sanções  previstas  nas normas 

jurídicas supostamente violadas (art. 129, I e III, da Constituição Federal).

Considerando que  se  faz  necessário,  antes  do  ajuizamento  de  tais  ações,  apurar  a 

efetiva ocorrência da lesão jurídica noticiada e a respectiva autoria, bem como amealhar as 

provas que darão amparo àquelas ações, a Constituição também confere ao Ministério Público 

o poder de instaurar procedimentos administrativos ou inquérito civis públicos260 e, no bojo 
260 A despeito da diversidade de nomenclaturas, o procedimento administrativo não difere ontologicamente do inquérito civil 
público. Ambos nada mais são do que um caderno, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público, no qual ele 
documenta o resultado das diligências  que determinou ou realizou,  com a finalidade de formar sua convicção quanto à  
ocorrência efetiva da ilicitude e, nesse caso, de preparar o conjunto de provas que darão substrato à futura ação (ou medida  



116

dos mesmos, realizar diligências com aquelas finalidades – elucidação de fatos, colheita de 

provas e documentação –, no que se inclui a requisição de informações e de documentos a 

autoridades públicas e entes privados (art. 129, III e VI, da Constituição Federal).

A Constituição  ainda  atribui  ao  Ministério  Público  o  poder  de requisitar  à  polícia 

judiciária  a  instauração  de  inquérito  policial  e  a  realização  de  determinadas  diligências 

investigatórias,  com  a  finalidade  de  apurar  os  delitos  de  que  tiver  conhecimento,  sua 

respectiva autoria e documentar as provas que sustentarão a futura decisão ministerial quanto 

ao ajuizamento da ação penal ou ao arquivamento da investigação (opinio delicti) (art. 129, 

VIII, da Constituição Federal).261

EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, com total razão, enxerga a existência de um 

direito fundamental difuso, relacionado ao exercício da pretensão punitiva da sociedade, na 

previsão constitucional do manejo obrigatório da ação penal pública, por parte de um órgão 

público imparcial, com garantias e prerrogativas de magistratura (o Ministério Público), para 

a  responsabilização de quem incorrer  em ilícito  penal. Segundo ele,  a  obrigatoriedade da 

promoção  da  ação  penal  é  uma  garantia  da  coletividade,  no  sentido  da  busca  da 

responsabilização de quem infringiu o ordenamento jurídico (interesse de cunho coletivo), 

tanto que, havendo inércia do Parquet, a Constituição garante aos particulares intentar ação 

extrajudicial) que adotará para repará-la e responsabilizar seu autor.
261 Como o Ministério Público pode mover ações criminais com base nas evidências que foram trazidas ao seu conhecimento  
(pela  vítima  ou  terceiro  interessado  na  persecução  do  crime)  ou  que  amealhou  no  bojo  dos  próprios  procedimentos  
administrativos que presidiu, tornando dispensável a instauração de um prévio inquérito policial (arts. 39, § 5º, 46, § 1º, e 47  
do Código de Processo Penal), na prática, o Parquet só requisita esse inquérito quando restam diligências a serem cumpridas 
e estas não podem ser realizadas pelo próprio Ministério Público, dependendo do auxílio material e do trabalho especializado 
da polícia. Acresço, ainda a propósito da questão, que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgados (embora não  
realizados em sede de controle abstrato de constitucionalidade), vem reconhecendo ao Ministério Público o poder de realizar  
investigações criminais (ver, nesse sentido, INQ nº 1.957-PR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 11.11.2005; HC nº 89.158-6-RJ, 
Rel.  Min.  Sepúlveda Pertence,  DJ 15.09.2006; HC nº  94.173-BA, voto do Min.  Celso de Mello,  2ª Turma, julgado em 
1º.08.2008; RE nº 464.893-GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 1º.08.2008; RE n 99.363/SC, Rel. Min. Ellen  
Gracie, 2ª Turma, unânime, DE 19/02/2010; HC nº 89837, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19-11-2009; RE nº 
468523,  Rel.  Min.  Ellen Gracie,  2ª  Turma,  DJe 18/02/2010;  HC nº  87610,   Rel.  Min.  Celso de Mello,  2ª  Turma,  Dje  
03/12/2009; HC 91661, DJe 03/04/2009; HC 93930, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03/02/2011; HC 96638, Rel.  
Min.  Ricardo Lewandowski,  1ª Turma,  Dje  01/02/2011),  como decorrência  da  Teoria  dos  Poderes Implícitos (inherent 
powers),  oriunda do Direito norte-americano,  que proclama que quando o constituinte concede a determinado órgão ou  
instituição uma função (atividade-fim, no caso o oferecimento de denúncia), implicitamente também estará lhe outorgando os 
meios necessários ao atingimento do seu desiderato (a realização de diligências para obter as provas que a fundamentarão),  
sob pena de ser frustrado o exercício do múnus constitucional que lhe foi cometido.
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penal privada subsidiária da pública262, evitando, assim, que o fato fique impune.263

Ressalta, ainda, que o fato de ser privativa do Ministério Público a titularidade da ação 

penal é também uma garantia fundamental do acusado, uma vez que, cuidando-se de órgão 

imparcial, que analisa os casos sob sua atribuição sob o enfoque da observância da ordem 

jurídica, sua atuação não é motivada por interesses pessoais ou por desejo de vingança contra 

o réu. Mas é também uma garantia da sociedade, na medida em que razões de cunho pessoal 

ou outras extrajurídicas não excepcionarão o dever do Órgão ministerial de deflagrar e zelar 

pela pretensão punitiva da sociedade.264

Imbricação direta com a tutela penal dos direitos fundamental, e no particular aspecto 

do manejo da  ação penal,  tem o que CANOTILHO denomina de direito  fundamental  ao 

procedimento temporalmente adequado. Segundo ele, qualquer direito material postula uma 

dimensão procedimental/processual  como indispensável  para garantir  a proteção eficaz do 

direito material. Explica que o procedimento é um sistema de regras e/ou princípios, visando à 

obtenção de um resultado determinado e que a justa conformação do procedimento, no âmbito 

dos direitos fundamentais permite, pelo menos, a presunção de que o resultado obtido através 

da observância do “iter” procedimental é, com razoável probabilidade e em medida suficiente, 

262 “Art. 5º (…) LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;”
263 Diz-nos o autor: “Com efeito, da norma do art. 5º, LIX, CF, emergem duas imposições explícitas ao legislador ordinário. A 
primeira é que uma das garantias constitucionais arroladas no art. 5º, da Constituição, é a proteção penal em face de violações  
a  direitos  fundamentais,  proteção  essa  a  ser  realizada  por  meio  da  ação  de  natureza  pública,  a  cargo  de  órgão  estatal 
especialmente estruturado ao desempenho de tais funções: o Ministério Público, munido de variado arsenal instrumental  
processual, e, sobretudo, de prerrogativas institucionais, que aproximam o exercício de suas funções, no plano do poder  
público, àquelas reservadas à jurisdição. […] Desse modo, bem ou mal (no caso da inércia do MP) exercida a função pública,  
permanece público o interesse naquele tipo de persecução penal, que haverá de ser realizada por meio de um procedimento  
essencialmente público, obrigatório, irrenunciável, e submetido, necessariamente – desde que oferecida a queixa substitutiva  
ou a denúncia – ao órgão do Poder Judiciário competente. A segunda imposição é que será sempre possível a intervenção  
processual de um particular, destinatário dos direitos e garantias fundamentais postos na Constituição da República, quando o 
Ministério Público não exercer as suas relevantes funções no prazo previsto em lei.” Mais adiante, continua: “Nesse sentido é 
que se pode falar em uma função dúplice da atuação do Ministério Público, ambas situadas solidamente no conceito de  
garantia fundamental. O fato de se atribuir a titularidade da ação a um órgão imparcial, que dela não pode dispor porque no  
interesse da coletividade, revela uma função de tutela de direitos subjetivos gerais (ou coletivos e difusos) – que tem em 
contrapartida o dever estatal da ação penal – impondo-se, assim, como uma das garantias fundamentais previstas no art. 5º,  
LIX, da Constituição da República.” (Op. Cit. p. 59 e 62)
264 “De outro lado, a reserva da valoração jurídico-penal do fato alegadamente criminoso em mãos  exclusivas  do  parquet 
atende também a uma espécie de garantia fundamental do mesmo dispositivo constitucional, qual seja aquela que impede a  
formulação de imputações penais fora dos critérios de impessoalidade e de racionalidade jurídica, atuando, portanto, em favor 
do acusado. A ação penal pública, nesse passo, institui-se como garantia tanto para o réu, que somente pode ser submetido a 
uma persecução penal por um órgão público, e, também como  direito / garantia em favor da coletividade, quando a sua 
contrapartida será o dever da ação, daí porque necessariamente obrigatória.” (Id. p. 62-63)
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adequado aos direitos fundamentais.265

Sendo assim, considerando que a ação penal destina-se a dar concreção à pretensão 

punitiva da sociedade, que, por sua vez, visa tutelar os direitos fundamentais subjacentes aos 

tipos penais, há também um direito fundamental a que o seu procedimento seja adequado, 

inclusive temporalmente, à obtenção, pelo autor, do resultado almejado. 

Por fim, completando a tríade de órgãos que, de regra, materializam concretamente o 

exercício  da  pretensão punitiva  da  sociedade,  tem-se  o Poder  Judiciário,  a  quem cumpre 

apreciar e julgar as ações penais movidas pelo Ministério Público, e as civis movidas por este 

ou por outro legitimado, para sancionamento de alguém pela prática de ato ilícito, bem como 

apreciar e decretar as eventuais medidas cautelares requeridas pelos mesmos legitimados (ou 

eventualmente pela Polícia Judiciária, na seara penal), preparatórias ou incidentais a tais ações 

(tais como pedidos de prisão preventiva; de quebra dos sigilos bancário, fiscal, de dados ou 

telefônicos; de busca e apreensão; de interceptação telefônica; de indisponibilidade de bens; 

de sequestro de bens e valores; de afastamento temporário do cargo e de interdição temporária 

de estabelecimento).

Só o Poder Judiciário, dentre todas as instituições pátrias, tem o poder de impor penas 

em caráter definitivo (desde que observada a necessidade do trânsito em julgado da decisão 

assim tomada, nos termos do art.  5º,  LVII,  da Constituição Federal)  a quaisquer pessoas, 

inclusive  ocupantes  de  altos  cargos  da  República  (desde  que  observadas  as  regras  de 

competência de foro, na seara penal), inclusive valendo-se do auxílio material das autoridades 

policiais e penitenciárias para fazer cumprir coercitivamente as sanções aplicadas.

Embora  Polícia  Judiciária,  Ministério  Público  e  Poder  Judiciário  sejam  todos 

interessados na defesa dos direitos fundamentais (assim como, de resto, todos os agentes e 

instituições estatais), é preciso ponderar que este último, o Poder Judiciário, jamais estará 

antecipadamente  inclinado  a  acolher  as  pretensões  punitivas  formuladas  pelo  Ministério 

265 Estudo sobre direitos fundamentais... Op. Cit. p. 75-76.
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Público ou por outros legitimados,  a pretexto de exercer o combate à criminalidade ou a 

outras ilicitudes graves de ordem não-penal. Isso porque sua missão é a de julgar as demandas 

que lhe forem apresentadas, após a observância de um rito procedimental traçado em lei, no 

qual sejam garantidos, pelo menos, um acusador e um juiz imparcial, o contraditório, a ampla 

defesa e a oportunidade para produzir provas, independentemente do resultado final dessa 

lide. Com efeito, o interesse do Judiciário é resolver a lide com a solução que lhe parece ser  

justa, a partir dos elementos probantes colhidos no seio do processo, ainda que essa solução 

seja no sentido contrário ao perseguido, por exemplo, pelo Ministério Público – o qual,  a 

priori, representa o interesse da sociedade em punir alguém que, supostamente, violou uma 

norma jurídica proibitiva, lesionando, deste modo, um direito fundamental. Assim, por mais 

grave que seja a infração jurídica imputada ao réu da ação e por maior que tenha sido a 

pretensa  lesão  ao  direitos  fundamental,  se,  por  exemplo,  o  Ministério  Público  não  se 

desincumbir do seu ônus de fazer prova do que alegou na ação, o juiz não só poderá como 

deverá julgar a demanda improcedente, absolvendo o réu.

De qualquer sorte, a despeito da sua equidistância e imparcialidade diante da questão 

debatida na ação, ainda assim deve o Poder Judiciário ser colocado dentre aqueles órgãos 

públicos que materializam o exercício estatal da pretensão punitiva da sociedade, haja vista 

que  a  aplicação  coercitiva  de  sanções  penais  ou  civis  (não-administrativas)  demanda 

necessariamente  um provimento  jurisdicional;  o  Judiciário,  neste  particular,  é  uma  etapa 

obrigatória de passagem. Além disso, uma vez reconhecida por ele, ao final do processo, a 

prática da infração imputada pelo autor da ação, passa a ser de interesse também do Judiciário 

que a sanção que aplicou, como consequência da infração, seja executada, até mesmo porque 

lhe cabe dar efetividade às suas próprias decisões; a partir desse momento, o interesse deste 

passa  a  convergir  diretamente  com  os  defendidos  pelos  outros  órgãos  do  Estado  que 

deflagraram sua pretensão punitiva, embora apenas como forma de dar cumprimento à lei.
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Enfim, todo o arcabouço normativo e doutrinário citado acima demonstra que, “para 

além do dano produzido em determinado bem jurídico do particular, a resposta penal constitui 

dever jurídico do Estado, para que, com a afirmação do Direito, se renove sistematicamente a 

proteção da liberdade atingida ou do bem jurídico violado”.266

4.2  DO  ESTADO  LIBERAL  AO  ESTADO  DEMOCRÁTICO  DE  DIREITO: 

EVOLUÇÃO  DA  PERCEPÇÃO  DO  CONTEÚDO  DOS  DIREITOS 

FUNDAMENTAIS,  DA  POSTURA  DO  ESTADO  DIANTE  DELES  E  SUA 

REPERCUSSÃO NO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA SOCIEDADE

Como  já  visto  noutro  capítulo  deste  trabalho,  os  movimentos  revolucionários  de 

inspiração liberal-iluminista deflagrados no último quadrante do Século XVIII, seguidos da 

proclamação dos direitos naturais nos textos das declarações de direitos e nas Constituições de 

diversos países marcam o advento de um modelo de Estado de cunho liberal.

Nesse momento histórico, haja vista os recentes traumas deixados pelo proceder dos 

agentes  do  Estado na fase  absolutista,  havia  um acentuado temor  quanto  à  repetição  das 

atrocidades até então exercidas em nome do Estado. E, por isso, a intenção no corporificar os 

direitos do homem nas cartas de direitos e nos textos constitucionais era,  eminentemente, 

limitar o poder do Estado, restringir sua liberdade de atuação em face do indivíduo, enfim, 

defender-se do próprio Estado, até então enxergado como o grande algoz do povo.

Consequentemente, existirá sobre os direitos fundamentais, inicialmente, uma noção 

de liberdade negativa, ou seja, de defesa do indivíduo contra as arbitrariedades do Estado, de 

sorte que se acreditava que deles emanava unicamente uma obrigação de não fazer por parte 

do Estado, exigindo dele um comportamento omissivo em favor da liberdade individual.267 A 

266 PACELLI, Eugênio. Op. Cit. p. 41.
267 Id.
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obediência, pelo Estado, dos direitos fundamentais dar-se-ia, simplesmente, através de uma 

conduta negativa, um não-fazer, ou seja, abster-se de violar tais direitos de modo comissivo.268

Nas palavras de FELDENS, essa concepção unidirecional dos direitos fundamentais 

(direitos  contra  o Estado)  marca  uma etapa  concreta  da  história  constitucional:  o  Estado 

Liberal  de  Direito  (primeiro  Estado  constitucional),  o  qual  surge  para  a  salvaguarda  da 

liberdade individual frente ao que se percebe como sua principal ameaça: os poderes públicos. 

Nesse modelo de Estado, os direitos se concebem, exclusivamente, como direitos de defesa 

(Abwehrrechte) ou de omissão (Unterlassungsrechte), projetando-se apenas contra os poderes 

públicos, os únicos obrigados a respeitá-los, porquanto são os poderes públicos os inimigos 

potenciais  das  recém conquistadas  liberdades.  E  o  Direito  vincula  positivamente  o  poder 

público  (que  somente  pode  realizar  aquilo  que  as  normas  expressamente  permitam)  e 

negativamente os cidadãos (que, em geral, podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe). 

Portanto,  o Estado (um “Estado mínimo”) não assumiria mais responsabilidades que a de 

preservar a ordem pública, devendo manter “suas mãos fora” (hands off) da esfera social.269

A doutrina do liberalismo, cujo ideário era empunhado pela classe burguesa, oferecia, 

nesse  momento,  fundamentos  filosóficos,  políticos  e  jurídicos  para  a  limitação  do  poder 

estatal,  pois, para os liberais, todo poder coercitivo deve ser justificado, sendo a liberdade 

humana uma presunção universal. Dentre esses fundamentos, destaco, para os fins do presente 

estudo, o individualismo, isto é, a noção de que os indivíduos constituem a unidade básica de 

compreensão, juízo e ação na realidade e os agentes das relações de direitos e deveres, sendo 

que as coletividades não podem possuir direitos ou deveres a não ser pela coincidência desses 

268 LUCIANO  FELDENS  assim  sintetiza  essa  concepção:  “Historicamente,  a  principal  função  cometida  aos  direitos  
fundamentais era a de erigir barreiras à ação estatal em respeito à esfera de liberdade individual. Analisados a partir dessa  
concepção clássica, os direitos fundamentais garantem aos indivíduos uma zona de liberdade imune aos ataques originários 
daqueles que eram considerados seus únicos “inimigos”: os poderes públicos. Sob essa perspectiva tradicional, os direitos 
fundamentais  projetar-se-iam exclusivamente em face do Estado,  impondo-lhe obrigações negativas,  de abstenção (não-
intervenção) nas esferas por eles acobertadas, funcionando, pois, como direitos de defesa.[...] A primeira perspectiva das 
liberdades  individuais  se  caracteriza,  pois,  por  um conteúdo negativo:  seu  desfrute  exige  simplesmente  a  abstenção do 
Estado, a não interferência deste na esfera de liberdade pessoal previamente definida.” (Direitos fundamentais e direito 
penal: garantismo, deveres de proteção, princípio da proporcionalidade, jurisprudência constitucional penal, jurisprudência 
dos tribunais de direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 59 e 60)
269 Id.
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com os indivíduos que a compõem, de sorte que o indivíduo seria mais importante que a 

própria coletividade; a livre iniciativa, isto é, a ideia de que o Estado não deveria intervir na 

economia, pois o mercado seria capaz de se auto-regular, concepção que produzia a inibição 

do Estado diante dos problemas econômicos e sociais; e “a idéia de uma sociedade auto-

suficiente,  configurada  como  uma  ordenação  espontânea  dotada  de  uma  'racionalidade 

imanente' expressada em leis econômicas mais poderosas que qualquer lei jurídica”270, a qual 

induzia à visão de que Estado e sociedade civil são organismos distintos e opostos.

O fato é que os traumas deixados pelo proceder dos representantes do Estado na fase 

absolutista, quando associados aos referidos postulados liberais, parecem ter contaminado de 

modo  indelével  o  pensamento  liberal  acerca  do  Estado,  uma  vez  que,  daí  por  diante,  a 

construção  de  todos  os  institutos  jurídicos  conformadores  da  organização  social  na  fase 

seguinte  parecem  partir  do  pressuposto  de  que  o  Estado,  esteja  onde  estiver,  é 

necessariamente um opressor, sendo função do direito proteger o indivíduo dos seus abusos.271 

Isso explica por que PAULO BONAVIDES afirma que “na doutrina do liberalismo, o Estado 

foi  sempre o fantasma que atemorizou o indivíduo.  O poder,  que não pode prescindir  do 

ordenamento  estatal,  aparece,  de  início,  na  moderna  teoria  constitucional  como  o  maior 

inimigo da liberdade.”272

O Estado, desse modo, era visto como um mal, como o Leviatã. A sociedade, a seu 

turno,  seria  um organismo  distinto  do  Estado,  a  qual  é  vista  como  boa,  como  algo  que 

somente poderia se desenvolver de forma próspera na medida em que houvesse uma redução 

da intervenção estatal sobre ela.273

Em resumo: numa concepção clássica, que remonta ao período do Estado Liberal de 

Direito,  no qual  a sociedade não enxergava no Estado um organismo que a representava, 

270 Ibid. p. 19-20.
271 STRECK, Maria Luiza Schäfer. Direito penal e Constituição: a face oculta da proteção dos direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 31.
272 Do Estado liberal ao Estado social. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 40.
273 STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 32. 
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senão  um  algoz  a  ameaçar-lhe  a  liberdade  de  conformação274,  “os  direitos  fundamentais 

figuram essencialmente como posições jurídicas subjetivas oponíveis unidirecionalmente ao 

Estado, cuja pretensão exaure-se, em regra, em uma não-intervenção (abstenção) estatal. Essa 

eficácia vertical,  contra  o Estado, baseava-se na concepção de que era o poder  público o 

virtual agressor dos direitos fundamentais.”275

Se assim o era em relação aos direitos políticos, de liberdade e igualdade, também o 

era quanto aos direitos ligados ao exercício, pelo Estado, da pretensão punitiva da sociedade, 

mormente porque, como visto, foi no desempenho desse poder que o Estado cometeu talvez 

as  maiores  violações  aos  direitos  humanos.  Com efeito,  direitos  como o devido processo 

legal, a legalidade penal, a proporcionalidade da pena, o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, dentre outros, alçados agora ao mais alto patamar dentro dos ordenamentos jurídicos, 

passaram a constituir, a partir daquele período, o alicerce do Direito Penal e Processual Penal. 

E, tal como noutras searas, aqui também o objetivo inicial na sua consagração era o de limitar  

o exercício do poder punitivo estatal, contendo-o dentro de estreitas fronteiras, para que não 

mais tivessem lugar as arbitrariedades de outrora.

Entretanto, em meados do final do século XIX e início do século XX, constatou-se que 

a Revolução Industrial, ao mesmo tempo em que, por um lado, promoveu o desenvolvimento 

tecnológico das nações nela envolvidas276, trouxe também, por outro lado, problemas sociais 

graves, assim como acentuou radicalmente a divisão da sociedade em classes.

A  prosperidade  econômica  ocorreu  à  custa  do  sacrifício  de  grande  parcela  da 

população,  sobretudo  dos  trabalhadores,  que  sobreviviam  em  condições  cada  vez  mais 

deploráveis, onde não havia limitação para a jornada de trabalho, salário mínimo, férias, nem 

274 Para Adam Smith, tido como o “pai do liberalismo”, o Estado era quem atrapalhava a liberdade dos indivíduos, razão pela 
qual deveria intervir o mínimo possível sobre a economia. Se as forças do mercado agissem livremente, a economia poderia  
crescer com vigor. Desse modo, cada empresário faria o que bem entendesse com seu capital, sem ter de obedecer a nenhum 
regulamento criado pelo governo. Os investimentos e o comércio seriam totalmente liberados. Sem a intervenção do Estado,  
o mercado funcionaria automaticamente, como se houvesse uma “mão invisível” cuidando de tudo. Ou seja, o capitalismo e a  
liberdade individual promoveria o progresso de forma harmoniosa. (A Riqueza das Nações, 1776)
275 Ibid. p. 58.
276 Os franceses apelidaram esse período de Belle Époque, simbolizando o espírito de prosperidade vivido pela sociedade.
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mesmo  descanso  regular.  O  trabalho  infantil  era  aceito  e  as  crianças  eram submetidas  a 

trabalhos braçais como se adultos fossem. Além disso, aquela prosperidade veio apenas para 

uma minoria rica, dotada de recursos para aproveitar os prazeres e luxos proporcionados pela 

paradoxalmente chamada Bela Época. A grande maioria da população passava fome, estava 

desempregada ou morria por falta de cuidados médicos, ou seja, estava totalmente excluída 

das vantagens usufruídas pela burguesia.277

Esses problemas sociais geraram grande insatisfação popular. As reivindicações por 

melhores condições de vida agora partiam de vários grupamentos sociais, sobretudo das castas 

mais  pobres,  que  clamavam  por  condições  minimamente  dignas  de  vida.  Muitos  desses 

reclamos  contrapunham-se,  e  a  sociedade,  por  si  só,  mostrava-se  incapaz  de  resolvê-los 

autonomamente, é dizer, sem o auxílio ou o protagonismo da força estatal.

O óbvio, então, veio à tona: o abstencionismo estatal pregado pelo liberalismo não era 

suficiente  para garantir  aos  indivíduos a  concretização e o usufruto dos direitos  previstos 

formalmente nas constituições e declarações de direitos recém proclamadas. A despeito de o 

Estado Liberal  ter  trazido  inúmeros  progressos  com relação às  conquistas  de  direitos,  ao 

contrário do que fazia crer o liberalismo, a abstenção dos poderes públicos não constituía 

garantia de liberdade tampouco bastava para assegurar a dignidade humana. Afinal, sem as 

condições básicas de vida, a liberdade é uma fórmula vazia, haja vista que liberdade não é só 

a ausência de constrangimentos externos à ação do agente, mas também a possibilidade real 

de agir, de fazer escolhas e de viver de acordo com elas.278

Instala-se, então, uma crise no seio do Estado Liberal, uma vez que aquilo que foi o 

seu cerne – o absenteísmo – transformou-se no motivo de sua derrocada, na medida em que 

permitiu,  no  dizer  de  DANIEL SARMENTO,  um “quadro  dramático  de  desigualdade  e 

injustiça produzido pelos excessos do capitalismo selvagem”279. A superação desse quadro só 
277 MARMELSTEIN, George. Op. Cit. p. 47-48.
278 MARMELSTEIN, George. Op. Cit. p. 49.
279 In NETO, Cláudio Pereira de Souza. SARMENTO, Daniel. A Constitucionalização do Direito: Fundamentos teóricos e 
aplicações específicas. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. p. 117.
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poderia vir por meio de uma inversão no papel do Estado, do absenteísta a intervencionista280, 

porque  apenas  a  sua  ação  poderia  neutralizar  as  disfunções  decorrentes  de  um 

desenvolvimento econômico e social descontrolado.281

A partir desse momento, o Estado é convocado a intervir no seio social para tentar 

corrigir os mencionados desajustes, nascidos justamente da ausência deste em prol da auto-

regulação das relações sociais pelas forças privadas. Em resposta, “abandona sua condição de 

mero  expectador  dos  desajustes  oriundos  de  um  sistema  auto-(des)regulado,  passando  a 

estruturar a sociedade através de medidas diretas ou indiretas.”282

Essa  mudança  de  visão  quanto  à  postura  que  deveria  ter  o  Estado  perante  os 

indivíduos, vistos de per si e em sociedade, marca o fim do Estado Liberal e sua passagem 

para o modelo de Estado de cunho Social. Isso ocorreu em meados do final do século XIX e 

início do século XX. A nova postura esperada do ente estatal – intervencionista – em prol da 

concretização dos anseios sociais faz com que Estado e sociedade deixem de operar como 

sistemas completamente independentes, passando a se inter-relacionar de modo a garantir a 

liberdade do indivíduo na sociedade, onde a mínima satisfação das condições de existência 

dos  estratos  sociais  inferiores  depende  do  patrocínio  estatal.283 Isso  trouxe  consigo  três 

consequências importantíssimas no estudo dos direitos fundamentais.

A primeira delas é a nova visão do conteúdo dos direitos fundamentais: eles deixarão 

de ser compreendidos exclusivamente como direitos subjetivos (oponíveis pelos indivíduos 

contra o Estado), sendo-lhes acrescida uma dimensão objetiva, em razão da qual estes direitos 

serão considerados também como valores dotados de uma força irradiante, que lhes permitirá 

penetrar em relações jurídicas distintas daquelas para as quais foram inicialmente concebidos 

– inclusive em relações privadas – e influenciar na interpretação e aplicação de outras normas 

280 STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 33.
281 FELDENS, Luciano. Op. Cit. p. 20.
282 Id.
283 FELDENS (2008: p. 20).
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jurídicas, especialmente as expressas em linguagem mais aberta e indeterminada.284

A segunda consequência – em verdade, uma decorrência da primeira – é a modificação 

da visão do papel do Estado diante dos direitos fundamentais: se até então prevalecia a ideia 

de que, para não desrespeitá-los, bastava que o Estado se abstivesse de contra eles atentar por 

conduta própria, doravante será reconhecido que ele também tem os deveres de: a) concretizá-

los,  assegurando  no  mundo  real  as  condições  materiais  mínimas  para  que  possam  ser 

efetivamente  fruídos  por  todos  na  sociedade,  inclusive  pelos  integrantes  dos  grupos 

desfavorecidos (deveres prestacionais); e de b) protegê-los de lesões e ameaças provenientes 

das mais diversas fontes: conduta de outros particulares, riscos naturais, riscos decorrentes de 

novas  tecnologias,  etc  (deveres  de  proteção).285 É  dizer,  se  ao  tempo  do  Estado  Liberal, 

entendia-se que o respeito aos direitos fundamentais pelos poderes públicos dava-se apenas 

quando atendida uma obrigação de não-fazer (não violá-los comissivamente), com o advento 

do Estado Social, agregam-se a esta obrigações de fazer (não violá-los por omissão).286

Ilustrando a  nova  compreensão  acerca  da  postura  do  Estado  diante  dos  direitos 

fundamentais, cuja dimensão objetiva o autorizava a intervir inclusive nas relações privadas, 

para  concretizá-los  e  protegê-los,  vale  mencionar  a  intervenção  estatal  nas  relações  de 

trabalho, através do reconhecimento de certos direitos mínimos à classe trabalhadora, como 

salário mínimo, piso salarial, direito de greve, sindicalização, férias e limitação à jornada de 

trabalho. GEORGE MARMELSTEIN, a propósito, aduz que se reconheceu que “a liberdade 

contratual dos trabalhadores é ilusória, tendo em vista estarem em uma posição de fragilidade 

e, por falta de opção, sempre aceitarem as imposições dos empregadores”. Era imprescindível, 

assim, compensar juridicamente a situação de inferioridade em que estes se encontravam.287

284 SARMENTO, Daniel. Op. Cit. p. 120.
285 Ibid. p. 119.
286 Na pena  de  BERNAL PULIDO, “la  cláusula  del  Estado  social  de derecho  modifica  el  contenido  que los  derechos  
fundamentales tenían en el Estado liberal. [...] De este modo, junto a la tradicional dimensión de derecho de defensa, que  
impone al Estado el deber de no lesionar la esfera de libertad constitucionalmente protegida, se genera un nuevo tipo de 
vinculación, la vinculación positiva. En esta segunda dimensión, los derechos fundamentales imponem al Estado un conjunto  
de 'deberes de protección' que encarnam en conjunto el deber de contribuir a la efectividad de tales derechos y de los valores 
que representan.” (El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005. p. 126)
287 Op. Cit. p. 49.
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Como reflexo disso, as constituições do século XX, notadamente após a do México de 

1917 e a de Weimar, de 1919, além dos assuntos clássicos – como a forma do Estado e do 

governo e dos direitos individuais do cidadão, concebidos exclusivamente como direitos de 

defesa em face dos governantes –, passaram a tratar também de vários outros assuntos, como 

economia,  relações de trabalho, proteção à família, cultura, etc. Muitas delas vão também 

garantir, além dos clássicos direitos individuais, direitos sociais e econômicos, que demandam 

prestações positivas do Estado, viabilizadas através de políticas públicas onerosas: direitos à 

educação, à saúde, à previdência, à moradia, etc.288

A terceira  consequência  –  também decorrente  das  duas  primeiras  –  é  que,  ao  ser 

desejada e bem-vinda sua intervenção no seio social  para promover e proteger direitos,  o 

Estado deixa de ser visto como inimigo dos direitos fundamentais, passando, em vez disso, a 

ser associado justamente à sua efetividade. Isto é, os direitos fundamentais, por agora estarem 

também sob a ameaça dos particulares – que livremente regularam as relações sociais no 

Estado Liberal –, passam a exigir uma postura ativa do Estado para que tenham efetividade.289

PAULO BONAVIDES, ao retratar essa evolução, afirma que, com isso, “o Estado-

inimigo  cedeu  lugar  ao  Estado-amigo,  o  Estado-medo  ao  Estado-confiança,  o  Estado-

hostilidade  ao  Estado-segurança”.290 Consoante  INGO  WOLFGANG  SARLET,  o  Estado 

“transitou do papel de 'vilão' (no sentido de principal inimigo da liberdade individual) para 

uma função de protetor dos direitos dos cidadãos”.291 

Enfim, ausente o Estado, não há como se garantir efetivamente aos homens os direitos 

positivados nas constituições, de sorte que, do Estado Social em diante, o Estado passa a ser 

peça fundamental para a proteção e concretização desses direitos.

Numa perspectiva histórica, porém, foi a experiência da negligência total dos direitos 

288 SARMENTO, Daniel. Op. Cit. p. 119. 
289 Id.
290 Curso de direito constitucional, 8. ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 344.
291 Constituição  e  proporcionalidade:  o  direito  penal  e  os  direitos  fundamentais  entre  proibição  de  excesso  e  de 
insuficiência. Revista Brasileira de Ciências Criminais. n. 47. Editora Revista dos Tribunais: março-abril de 2004, p. 70.
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fundamentais  durante  o  regime  nazista  na  Alemanha  –  durante  o  qual  o  próprio  Estado 

promoveu, foi cúmplice ou tolerou as mais atrozes barbaridades –, seguida da promulgação da 

Grundgesetz,  isto  é,  a  Lei  Fundamental  da  República  Federal  da  Alemanha (1949),  e  de 

julgamentos  paradigmáticos  proferidos  pelo  Tribunal  Constitucional  Federal  da  Alemanha 

(TCF,  Bundesverfassungsgericht,  ou  BverfG)  que  sedimentaram  cientificamente  aquelas 

concepções e puseram fim à visão meramente minimalista dos direitos fundamentais.292

A Lei Fundamental alemã, logo em seu primeiro artigo, já impunha ao Estado não 

apenas o dever de respeitar a dignidade da pessoa, mas também o de protegê-la.293 O dever de 

respeito  é  atendido  quando  o  Estado  omite  uma ação  perturbadora  à  dignidade  humana, 

estando  atrelado  ao  caráter  dos  direitos  fundamentais  como direitos  de  resistência  contra 

intervenções estatais. O dever de proteção é atendido quando o Estado, ao contrário, adota 

medidas de diversas ordens (legislativas, executivas e judiciais) para prevenir agressões da 

dignidade da pessoa humana proveniente de particulares.294 

O TCF, como dito, também contribuiu decisivamente para a evolução da dimensão dos 

direitos fundamentais  e para a aceitação da existência de novos institutos inerentes a essa 

nova  visão.  No  julgamento  do  caso  Lüth,  de  1958  [BverfGE  7,  198,  15/01/1958],  por 

exemplo,  essa Corte  rejeitou  a  alegação de  que  os  direitos  fundamentais  eram aplicáveis 

apenas nas relações entre Estado e indivíduos (aplicação vertical) e não nas relações privadas 

(aplicação horizontal), construindo, nesse momento, a noção de ordem de valores objetivos.295

Capital importância, também, teve o caso Schwangerschaftsabbruch I, ou Aborto I, de 

292 GRIMM,  Dieter.  A função  protetiva  do  Estado.  Apud  SOUZA NETO,  Cláudio  Neto,  SARMENTO,  Daniel.  A 
Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 
149-165.
293 “Art.  1.1: A dignidade da pessoa humana é inviolável.  Todas as autoridades públicas têm o dever de respeitá-la e  
protegê-la.”
294 SCHWABE, Jürgen. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Org. Leonardo Martins. 
Trad. Beatriz Hennig; Leonardo Martins; Mariana Bigelli de Carvalho; Tereza Maria de Castro; Vivianne Geraldes Ferreira.  
Montevidéu/Uruguai: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005. p. 177) 
295 “Nela, por exemplo, os direitos fundamentais foram, pela primeira vez, claramente apresentados, ao mesmo tempo, como 
direitos públicos subjetivos de resistência, direcionados contra o Estado e como ordem ou ordenamento axiológico objetivo.  
Também foram lançadas as bases dogmáticas das figuras da Drittwirkung e Ausstraslungswirkung (eficácia horizontal) dos 
direitos  fundamentais […] Os direitos fundamentais  são,  em primeira  linha,  direitos  de resistência do cidadão contra  o  
Estado. Não obstante, às normas de direito fundamental incorpora-se também um ordenamento axiológico, que vale para 
todas as áreas do direito como uma fundamental decisão constitucional.” (Ibid. p. 381-382)
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1975 [BverfGE 39, 1, 25/02/1975], no qual estabeleceu que ao Estado incumbe o dever de 

proteger a vida intrauterina contra ações dos particulares. Segundo JÜRGEN SCHWABE, os 

direitos  fundamentais  à  vida  e  à  incolumidade  física  nasceram  sob  os  impactos  das 

atrocidades nazistas, de sorte que seu caráter originário era notória e simplesmente de direito 

de resistência contra a intervenção estatal (Abwehrrecht). Foi somente a partir desta decisão 

que  o  TCF alemão  passou  a  desenvolver  o  caráter  de  dever  de  tutela  estatal  (staatliche 

Schutzpflicht) em face de agressões provenientes de particulares, expandindo-o, ademais, a 

outros direitos fundamentais.296

Na  realidade,  a  grande  inovação  no  desenvolvimento  dogmático  dos  direitos 

fundamentais foi a fixação da premissa de que estes, além de direitos subjetivos do indivíduo 

contra o Estado, constituem também uma ordem de valores objetivos. É dessa perspectiva 

objetiva  que  decorrem  as  demais  noções  aqui  estudadas,  como  a  de  que  os  direitos 

fundamentais influenciam não somente a esfera do direito público, estendendo-se por todos os 

campos do direito, incluindo o direito civil, e condiciona a validade de todos os atos jurídicos 

públicos e privados (efeito ou eficácia irradiante); e, também, a de que esses direitos impõem 

ao Estado  não apenas  uma obrigação de abster-se de  violar  os  direitos  fundamentais  por 

conduta própria, como também uma obrigação de protegê-los contra o ataque de terceiros.297

INGO  WOLFGANG  SARLET  esclarece  que  a  perspectiva  objetiva  dos  direitos 

fundamentais não significa um mero “reverso da medalha” da perspectiva subjetiva, mas sim 

o reconhecimento de que as normas que preveem direitos fundamentais possuem também uma 

296 Ibid. p. 265.
297 “Apesar de encontrarmos já na doutrina constitucional do primeiro pós-guerra certos desenvolvimentos do que hoje se  
considera a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, foi com o advento da Lei Fundamental de 1949 que ocorreu o 
impulso  decisivo  nesse  sentido.  Neste  contexto,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  continuam a  evocar  a  paradigmática  e  
multicitada  decisão  proferida  em 1958  pelo  Tribunal  Constitucional  Federal  da  Alemanha  no  caso  Luth,  […] ficando 
consignado  que  os  direitos  fundamentais  não  se  limitam à  função  precípua  de  serem direitos  subjetivos  de  defesa  do 
indivíduo contra atos do Poder Público, mas que, além disso, constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da  
Constituição, com eficácia em todo o ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e  
executivos. Em outras palavras, de acordo com o que consignou Pérez Luño, os direitos fundamentais passaram a apresentar-
se no âmbito da ordem constitucional como um conjunto de valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos 
poderes  públicos,  e não apenas garantias  negativas  dos interesses  individuais,  entendimento este,  aliás,  consagrado pela 
jurisprudência do Tribunal Constitucional espanhol praticamente desde o início de sua profícua judicatura.” (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. n. 47. Editora Revista dos Tribunais: março-abril de 2004, p. 81-82)
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função autônoma, que transcende a perspectiva subjetiva,  representando na realidade uma 

espécie de mais-valia jurídica, no sentido de um reforço da juridicidade normativa.298

Da perspectiva  objetiva  dos  direitos  fundamentais  decorrem outros  dois  institutos 

jurídicos dela inafastáveis, a saber: a) a eficácia horizontal (drittwirkung), segundo a qual os 

direitos fundamentais valem não apenas nas relações entre o Estado e os particulares (eficácia 

vertical), mas também nas relações entre os particulares (eficácia horizontal)299; e b) o dever 

de  proteção  (schutzflicht),  pelo  qual  os  direitos  fundamentais  demandam  do  Estado  não 

apenas uma conduta passiva, no sentido de abster-se de violá-los ativamente, mas também 

uma conduta ativa, no sentido de proteger os direitos dos particulares de lesões indevidas, 

provenientes do Estado ou dos particulares.300 / 301

Sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, explica ANTONIO HENRIQUE 

PEREZ LUÑO que a necessidade de estender a aplicação desses direitos às relações entre 

sujeitos  privados  é  fruto  de  dois  argumentos  básicos:  primeiro,  a  coerência  interna  do 

ordenamento, porque seria inadmissível que determinados comportamentos fossem vedados 

ao Estado e, paradoxalmente, fossem permitidos entre os particulares; e, segundo, o aumento 

do poderio político, econômico e social dos particulares, porque estes, muitas vezes, são tão 

ou mais poderosos que o Estado, podendo violar direitos fundamentais tanto quanto este.302

298 Ibid. p. 83.
299 “Os  doutrinadores  e  a  jurisprudência  na  Alemanha  sustentaram,  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  que  os  direitos 
fundamentais produzem, além do efeito vertical, um efeito horizontal, mais conhecido na doutrina alemã como Drittwirkung 
que significa literalmente “efeito perante terceiros”, isto é, vinculação de sujeitos de direito além do Estado. Vinculariam, em  
determinadas situações,  os particulares e poderiam ser invocados perante os tribunais para que estes resolvam conflitos  
havidos entre eles.” (DIMOULIS, Dimitri, MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ª edição rev., 
ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 98)
300 “A partir dessa aderência de sentido conferida aos direitos fundamentais, agora também percebidos como constituintes de  
uma ordem objetiva de valores, o TCF alemão formulou duas considerações conclusivas: a) a primeira, de que essa categoria  
de normas não estava confinada à aplicação vertical, senão que seus efeitos têm potencialidade bastante para se projetarem 
frente a particulares (eficácia horizontal); b) em segundo lugar, a de que os direitos fundamentais desencadeiam “uma ordem 
dirigida ao Estado no sentido de que a este incumbe a obrigação permanente de concretização e realização dos direitos  
fundamentais”, ostentando aquilo que Sarlet designa de  eficácia dirigente. Essa segunda conclusão serviu de base para a 
atribuição  de  determinados  efeitos  aos  direitos  fundamentais,  dentre  os  quais  o  dever  de  proteção  tornou-se  o  mais 
importante.” (FELDENS, Luciano. Op. Cit. p. 62-63).
301 “al poder público no le exige la Constitución solo respeto (no transgresión) del derecho fundamental; la Constitución dice 
que los derechos vinculan, y en esta expresión entran, sin duda, deberes positivos de diverso signo, fundamentados en una  
visión de los derechos fundamentales no limitada a su imagen primordial de derechos subjetivos, sino abarcante también de 
su condición ordenadora,  en un sentido objetivo,  de toda la convivencia jurídica.” (CAMPO, Javier Jiménez.  Derechos 
Fundamentales. Concepto y Garantias. Madrid: Trotta, 1999. p. 30)
302 Derechos  Humanos,  Estado  de  Derecho  y  Constitucion.  8ª  ed.  Cap.  7:   La  interpretacion  de  los  Derechos  
Fundamentales. p. 314. No mesmo sentido, KONRAD HESSE: “la metamorfosis del Estado moderno em Estado social, y el 
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Quanto a este último aspecto, percebeu-se que a liberdade humana é tão ameaçada 

pelo  Estado,  quando  este  atua  indevidamente  sobre  determinados  direitos  fundamentais, 

quanto pelos particulares, quando o Estado deixa de intervir para limitar a liberdade noutros 

campos. O gozo pelos cidadãos dos direitos fundamentais passou a depender não apenas de 

que o Estado se abstivesse de lesioná-los, mas também que atuasse em determinadas áreas que 

não tinham como ser livremente reguladas pelos particulares.303

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, no RE 201.819/RJ, reconheceu expressamente 

que  “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”, porque “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”.304

hecho de que la libertad humana resulte amenazada no s´lo por el Estado, sino por poderes no estatales que actualmente 
pueden resultar más amenazadores aún que el propio Estado. La libertad de los ciudadanos bajo las relaciones actuales no  
estriba sólo em uma liberación de la intervención estatal. […] Hoy día la dotación y el mantenimiento de tales condiciones 
constituye uma clara tarea del Estado, […]. Por eso, em la medida em que la libertad humana, desde el punto de vista del  
Estado, no dependa tanto ya de que evite intervenir em las esferas particulares, cuanto de que su actividad se ejerza com 
general alcance, no se garantirza por más tiempo concibiendo los derechos fundamentales como meros derechos de defensa.  
[…] También  el  segundo supuesto  citado,  la  amenaza  de  la  libertad  humana  por  poderes  no  estatales,  lleva  a  nuevos 
planteamientos.  La libertad sólo se garantiza efectivamente como un todo unitario. Dado que no debe ser sólo para los  
poderosos,  debe  protegerse  también  frente  a  influencias  sociales.  Si  tal  cuestión  se  considera  jurídico-fundamental,  la 
interpretación de los derechos fundamentales como simples derechos de defensa frente al Estado no brinda solución. Bajo  
ambos aspectos: si se observa la libertad tanto desde el punto de vista del Estado como desde el de los poderes sociales, la  
libertad que garantizan los derechos fundamentales no puede entenderse como uma esfera del individuo libre de la influencia 
estatal,  que  el  Estad  simplesmente  haya  de  respetar.  La  procura  por  el  Estado  de  la  efectividade  de  los  derechos 
fundamentales deviene presupuesto de que llegue a haber uma real libertad. El Estado ya no aparece sólo como el enemigo  
potencial de la libertad, sino que tiene que ser también su defensor y protector. [...] Junto a la particularidad de que no sólo  
obligan al Estado a uma absteción, son también a uma actuación positiva, plantean la cuestión de si a la obligación juridico-
objetiva del Estado corresponde, y em qué medida, un derecho subjetivo d las personas y los ciudadanos para demandar del  
Estado tal  actuación.”In  BENDA, Ernst;  MAIHOFER, Werner;  VOGEL, Hans-Jochen; HESSE, Konrad (organizadores). 
Manual de derecho constitucional. 2ª ed. Tradução de Antonio López Pina. Madrid-Barcelona: Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A., 2001. p. 94-95.
303 “A liberdade humana é posta em perigo não só pelo Estado, mas também por poderes não-estatais, que na atualidade  
podem ficar mais ameaçadores do que as ameaças pelo Estado. […] Em época recente, a validez dos direitos fundamentais é  
estendida […] ao neste aspecto ser aceito um dever do Estado para a proteção dos direitos fundamentais e, conexo com isso,  
um certo “efeito diante de terceiros” de direitos fundamentais.  Ponto de partida para isso é a compreensão dos direitos  
fundamentais como princípios objetivos […] que obrigam o Estado a fazer o possível para realizar direitos fundamentais. Em 
conformidade com isso, pode resultar diretamente de direitos fundamentais um dever estatal de preservar um bem jurídico, 
protegido por eles, de violações e ameaças antijurídicas por outros, sobretudo por privados, mas também por outros Estados,  
portanto, por “pessoas” ou “poderes” que, mesmos, não são destinatários dos direitos fundamentais da Lei Fundamental.”  
(HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha.  20ª ed. Tradução de Luís 
Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 278)
304 EMENTA:  SOCIEDADE  CIVIL  SEM  FINS  LUCRATIVOS.  UNIÃO  BRASILEIRA  DE  COMPOSITORES. 
EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS  NAS  RELAÇÕES  PRIVADAS.  RECURSO  DESPROVIDO.  I.  EFICÁCIA  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  
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Outro  desdobramento  estreitamente  ligado  à  perspectiva  objetiva  dos  direitos 

fundamentais é o relacionado à sua eficácia dirigente, segundo a qual estes desencadeiam uma 

ordem dirigida ao Estado, no sentido de sua permanente concretização e realização, através do 

desenvolvimento de programas ou políticas públicas.

No tocante ao dever estatal de proteção, conquanto tal concepção somente tenha sido 

alcançada no século XX, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ela é consectário da 

própria figura do Estado, pois que, como estudado no início deste trabalho, este surgiu a partir 

do momento em que os homens abriram mão de parte de sua liberdade em prol de um Ente 

superior, justamente para que este, de posse da força depositada em suas mãos pelo conjunto 

dos indivíduos,  garantisse-lhes que seus bens jurídicos não fossem lesados pelo ataque de 

terceiros. Tais bens não eram satisfatoriamente protegidos pelos próprios titulares na fase pré-

estatal (estado de natureza). Eis a razão do pacto social para criar o Estado: outorgar-lhe o 

dever de proteger os bens da vida dos indivíduos.305

públicos,  estando direcionados também à proteção dos particulares  em face dos poderes privados.  II.  OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS  COMO  LIMITES  À  AUTONOMIA  PRIVADA  DAS  ASSOCIAÇÕES.  A  ordem  jurídico-
constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas 
leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente  
em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às 
associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de  
seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento 
ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a  
autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de  
ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos 
particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS  
LUCRATIVOS.  […]  EXCLUSÃO  DE  SÓCIO  SEM  GARANTIA DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.APLICAÇÃO 
DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. […] A exclusão de sócio do 
quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera  
consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras.  
[…] (2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/10/2005)
305 Essa é a opinião de LUCIANO FELDENS: “Os Estados modernos nascem e se justificam na medida em que constituem 
um meio para  assegurar  a paz social,  defendendo os cidadãos diante  de agressões partidas de seus semelhantes.  Nesse  
contexto, os deveres de proteção apresentam-se como a versão atual da contraprestação imputada ao – e assumida pelo –  
Estado em decorrência de um hipotético pacto de sujeição a que aderem os homens no precípuo desiderato de resguardarem  
sua liberdade e segurança no convívio social. […] Na síntese de Alexy, a renúncia ao direito a uma efetiva autoproteção  
condiciona-se pela transição da situação pré-estatal à situação estatal apenas se justificaria racionalmente se o indivíduo, em  
troca desta renúncia, obtivesse uma efetiva proteção do Estado.” (Op. Cit. p. 74). Di-lo também DIETER GRIMM: “[...] não 
é nenhuma novidade o fato de os bens protegidos pelos direitos fundamentais não serem ameaçados apenas pelo Estado, mas  
também por pessoas privadas. O Estado deve sua própria existência a esse fato. Ele sempre retirou sua legitimidade da  
circunstância de salvaguardar  os cidadãos contra ataques de forças  estrangeiras  ou de outros  indivíduos.  Segurança é a  
principal tarefa do Estado. Grande parte das suas leis é destinada a cumprir essa função.” (Op. Cit. 157). Da mesma noção 
compartilha  INGO WOLFGANG SARLET: “Tal  dever  de  proteção  –  para  além de expressamente  previsto  em alguns  
preceitos constitucionais – pode ser também reconduzido ao princípio do Estado de Direito, na medida em que o Estado é o 
detentor do monopólio, tanto da aplicação da força, quanto no âmbito da solução dos litígios entre os particulares, que (salvo  
em hipóteses excepcionais, como o da legítima defesa) não podem valer-se da força para impedir e, especialmente, corrigir 
agressões oriundas de outros particulares.” (Direitos Fundamentais e Direito Penal: breves notas a respeito dos limites e 
possibilidades da aplicação das categorias da proibição de excesso e de insuficiência em matéria criminal: a necessária e  



133

Ainda a propósito do dever de proteção, o TCF alemão,  no primeiro caso do Aborto 

(Schwangerschaftsabbruch I), de 1975 [BverfGE 39, 1, 25/02/1975], asseverou que, diante do 

direito fundamental à vida – no caso, a vida intrauterina –, cabe ao Estado não apenas se 

abster de nele intervir diretamente de forma prejudicial, como também adotar uma postura 

ativa no sentido incentivá-lo e de protegê-lo de condutas nocivas de agentes estranhos ao 

Estado.306 Esse, aliás, deve ser o proceder estatal diante de qualquer direito fundamental, não 

apenas do direito à vida e de outros direitos individuais clássicos, como também dos direitos 

sociais e dos de dimensão coletiva.

Frise-se que o Estado não deve agir, no sentido de proteger os direitos fundamentais, 

somente  após  detectar  uma  lesão  a  eles  já  ocorridas;  deve  ele  procurar  protegê-los 

preventivamente,  é  dizer,  antes  mesmo da lesão ou da tentativa de lesão,  visando,  assim, 

mantê-los a salvo de atentados tanto quanto possível – motivo pelo qual CANARIS afirma 

que os direitos fundamentais também têm a função de imperativos de tutela.307

Dentre tais medidas preventivas, destaca-se a obrigação do legislador de editar normas 

jurídicas  que favoreçam a concretização dos  direitos  fundamentais,  bem como de normas 

proibitivas de atos potencial ou efetivamente danosos àqueles direitos308, com especial ênfase 

nas  leis  penais,  editadas  pelo  Poder  Legislativo  com  a  finalidade  de  tutelar  os  direitos 

permanente busca da superação dos “fundamentalismos” hermenêuticos. Palestra proferida no dia 26 de setembro de 2008,  
por ocasião da Jornada ESMESC, 20 anos da Constituição: direitos fundamentais/cidadania – seus limites. REVISTA DA 
ESMESC, v. 15, n. 21, 2008. p. 49). Para arrematar, MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO pontua que, “Na verdade, 
o Estado contemporâneo nasce [...] de uma filosofia política que o justifica exatamente pela necessidade de dar proteção aos  
direitos fundamentais. Lembre-se o art. 2º da Declaração de 1789: 'O fim de qualquer associação política é a conservação dos 
direitos naturais e imprescritíveis do Homem'”. (Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 49).
306 “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 dessa vida, isto é,  
antes de tudo, protegê-la de intervenções ilícitas de terceiros.” (FELDENS, 2008: p. 76-77)
307 “Além das funções já referidas e dos outros desdobramentos possíveis no âmbito da dimensão jurídico-objetiva […],  
assume relevo […] a função atribuída aos direitos fundamentais e desenvolvida com base na existência de um dever geral de 
efetivação atribuído ao Estado (por sua vez agregado à  perspectiva objetiva dos direitos  fundamentais)  na condição de  
deveres de proteção (Schutzplichten) do Estado, no sentido de que a este incumbe zelar, inclusive preventivamente, pela 
proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos não somente contra os poderes públicos, mas também contra a agressões  
oriundas de particulares e até mesmo de outros Estados, função esta que muitos tratam sob o rótulo de função dos direitos  
fundamentais como imperativos de tutela, como prefere especialmente Canaris.” (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. n. 47. Editora Revista dos Tribunais: março-abril de 2004, p. 92-93)
308 “Así que sobre el legislador pesa un deber de realizar los derechos fundamentales em la íntegra vida comunitaria, deber  
que exigirá, en unos casos, una acción pública de promoción de condiciones y medios para el efectivo disfrute del derecho y,  
en otras ocasiones, su protección legal frente a agresiones que provengan de quines non son poderes públicos.” (CAMPO, 
Javier Jiménez. Derechos Fundamentales. Concepto y Garantias. Madrid: Trotta, 1999. p. 30)
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fundamentais contra as condutas mais graves imagináveis no seio social, através da tipificação 

dessas condutas e de sanções a serem sofridas por quem as levar a cabo.309

Bastante ligada ao presente estudo é a observação de SARLET, no sentido de que os 

direitos fundamentais  – inclusive os positivados constitucionalmente em normas de cunho 

programático e nas definidoras de direitos sociais – “servem de paradigma na esfera jurídico-

penal, pois impõem e legitimam a proteção de bens fundamentais de caráter social e, portanto, 

podem balizar a discussão em torno até mesmo da criminalização ou descriminalização de 

condutas no âmbito de um garantismo integral e não meramente negativo”.310

 O  dever  de  proteção  é  o  outro  lado  dos  direitos  fundamentais:  enquanto  direitos 

negativos,  protegem  a  liberdade  individual  contra  o  Estado;  como  dever  de  proteção, 

protegem os indivíduos contra ameaças e  riscos provenientes  não do Estado,  mas sim de 

atores privados ou forças sociais controláveis pela ação estatal.311

Pode-se assentar, em resumo, que o dever estatal de proteção: a) encontra sua origem 

remota  dentro  do  próprio  marco  contratualista;  b)  desenvolve-se,  hoje,  no  âmbito  da 

dogmática dos direitos fundamentais, que lhe servem de fundamento; e c) constitui o eixo 

central do que se denomina dimensão jurídico-objetiva dos direitos fundamentais.312

Se  essa  nova  visão  dos  direitos  fundamentais  e  dos  institutos  jurídicos  que  dele 

decorrem mostraram-se como uma grande novidade ao tempo da passagem do Estado liberal 

para  o  Estado  social,  com  a  transmudação  deste  último  para  o  atual  modelo,  o  Estado 

309 “O Estado – como bem lembra Dietlein – passa, de tal modo, a assumir uma função de amigo e guardião – e não de  
principal detrator dos direitos fundamentais. Esta incumbência, por sua vez, desemboca na obrigação de o Estado adotar  
medidas positivas da mais diversa natureza (por exemplo, por meio de proibições, autorizações, medidas legislativas de 
natureza penal etc.), com o objetivo precípuo de proteger de forma efetiva o exercício dos direitos fundamentais.” (Id.)
310 Ibid. p. 88-89.
311 “Un segundo aspecto de la  problemática  contemporánea  de los  derechos fundamentales  consiste  en la  necesidad de 
amparo estatal frente a perjuicios o amenazas a la libertad de las personas por poderes ajenos al Estado [...]. la jurisprudencia  
constitucional  ha  hecho extensiva  la  vigencia  de  los  derechos  fundamentales,  de  forma  abierta  y  según  el  caso,  a  las  
relaciones jurídicas en las que no participa directamente el Estado. El punto de partida ha sido la teoria de los derechos  
fundamentales como principios objetivos [...] que obligan al Estado a poner de su parte los medios necesarios para hacerlos  
efectivos. Por conseguiente, de los derechos fundamentales puede resultar directamente una obligación estatal de preservar un 
bien jurídico protegido mediante los derechos fundamentales contra lesiones y amenazas provenientes de terceros, sobre todo 
de caráter privado, pero también por otros Estados, esto es, de personas y poderes que no son destinatarios de derechos 
fundamentales. [...] En ese sentido, los derechos fundamentales obligan claramente a la acción estatal em las condiciones  
expuestas; [...]” (Ibid. 104-105)
312 FELDENS. Op. Cit. p. 77.
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Democrático  de  Direito,  ela  sedimentou-se,  apresentando-se  hoje  como  verdadeiramente 

inafastável do conteúdo daqueles direitos. 

MARIA LUIZA SCHAFER STRECK explica-nos os porquês:

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador das relações 
sociais, não se limitando a uma melhora nas adaptações de existência, como fazia 
o Estado Social. Além disso, impõe a ordem jurídica e a atividade do Estado um 
conteúdo  de  transformação  da  realidade.  Ao  contrário  do  que  acontecia  nos 
modelos  anteriores,  que  tinham  a  finalidade  de  adaptação  ao  conjunto  de 
acontecimentos da ordem estabelecida, no paradigma do Estado Democrático de 
Direito  o  objetivo  é  a  igualdade,  não  sendo  suficiente  a  “[...]  limitação  ou  a 
promoção da atuação estatal, mas referenda a pretensão à transformação do status  
quo. A lei aparece como instrumento de transformação da sociedade não estando 
mais atrelada inelutavelmente à sanção ou à promoção”.[...]313

Deveras, o Estado Democrático de Direito, diante dos direitos fundamentais, assume 

um papel compromissório e social, promovendo, inclusive através do Direito, uma política 

integral de proteção dos direitos. Esse novo modelo de Estado deve suprir as necessidades de 

segurança de todos os direitos,  inclusive dos prestacionais (direitos econômicos,  sociais  e 

culturais),  e  não  somente  das  liberdades  civis  e  políticas  clássicas  contra  agressões 

provenientes do próprio Estado. É por isto que, nesta quadra da História, a postura cobrada do 

Estado  em face  dos  direitos  fundamentais  não  é  mais  apenas  de  respeito,  significando  a 

coibição de abusos patrocinados pelo próprio Estado, mas, sobretudo, proteção, o que exige, 

também, a defesa dos mesmos contra quaisquer poderes sociais de fato. E, para tanto, deve o 

Estado recorrer aos meios preventivos e repressivos que se mostrem indispensáveis à tutela da 

segurança, dos direitos e liberdades dos cidadãos, sem o que estaria violando seu dever de 

proteção, hoje inerente, como visto, à ideia de Estado Democrático de Direito.314

313 Op. Cit. p. 35-36.
314 “Tem razão Alessandro Baratta quando esclarece que, no Estado Democrático de Direito, está-se diante de uma política  
integral de proteção dos direitos. Tal definição permite que se afirme que o dever de proteção estatal não somente vale no  
sentido clássico (proteção negativa) como limite do sistema punitivo, mas, também, no sentido de uma proteção positiva por  
parte do Estado. Isso decorre, obviamente, da evolução do Estado e do papel assumido pelo direito nessa nova forma de  
Estado, sob a direção de um constitucionalismo compromissório e social. É por isto que não se pode mais falar tão-somente 
de uma função de proteção negativa do Estado. […] esse novo modelo de Estado deverá dar a resposta para as necessidades 
de segurança de todos os direitos, também dos prestacionais por parte do Estado (direitos econômicos, sociais e culturais) e  
não somente daquela parte de direitos denominados de prestação de proteção, em particular contra agressões provenientes de 
comportamentos delitivos de determinadas pessoas. Perfeita, pois, a análise de Baratta: é ilusório pensar que a função do  
Direito (e, portanto, do Estado), nesta quadra da história, esteja restrita à proteção contra abusos estatais. No mesmo sentido,  
o dizer de João Baptista Machado, para quem o princípio do Estado de Direito, neste momento histórico, não exige apenas a  
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Dentre  esses  meios  preventivos  e  repressivos,  encontra-se,  sem dúvida  alguma,  o 

exercício  da  pretensão punitiva  da sociedade,  que  busca tutelar  criminalmente  os  direitos 

fundamentais das investidas delituosas de qualquer pessoa, agente do Estado ou não.315

De fato, a assimilação desse caráter total dos direitos fundamentais (contenedores do 

Estado  mas  ao  mesmo  tempo  carentes  de  sua  proteção),  albergando  o  dever  estatal  de 

proteção ao lado do clássico dever estatal de respeito, deve exercer inegável influência sobre a 

percepção sobre o papel do exercício, pelo Estado, da pretensão punitiva da sociedade, que 

deve ser enxergado como ferramenta de proteção àqueles direitos. 

Estas novas ideias tiveram enorme repercussão não apenas na Alemanha, mas também 

em vários outros países.316 Em Portugal, por exemplo, CANOTILHO denominou de direito de 

defesa  o  clássico  dever  estatal  de  respeito  aos  direitos  dos  indivíduos,  ao  passo  que 

denominou de direito à proteção jurídica o dever estatal de protegê-los contra as agressões uns 

dos outros, inclusive criminalizando e punindo concretamente os ilícitos penais, em perfeita 

conformação com o que ora se defende.317 

Transpondo-se esse raciocínio para a Constituição brasileira de 1988, concluir-se-á, 

garantia da defesa de direitos e liberdades contra o Estado: exige, também, a defesa dos mesmos contra quaisquer poderes  
sociais de fato. Desse modo, ainda com o pensador português, é possível afirmar que a idéia de Estado de Direito demite-se 
da sua função quando se abstém de recorrer aos meios preventivos e repressivos que se mostrem indispensáveis à tutela da 
segurança, dos direitos e liberdades dos cidadãos.” (STRECK, Lênio Luiz. O dever de proteção do estado (schutzpflicht): 
o  lado esquecido dos direitos fundamentais  ou “qual a  semelhança entre os  crimes de furto privilegiado e  o tráfico de  
entorpecentes”? p. 3)
315 “[...]  num  Estado  Social  e  Democrático  de  Direito  não  se  pode  prescindir,  direta  ou  indiretamente,  explícita  ou  
veladamente, da tutela penal como um de seus marcos basilares, responsável pela proteção daqueles núcleos axiológicos  
fundamentais sobre os quais se assentam suas estruturas.” (CALABRICH, Bruno, FISCHER, Douglas, PELLELA, Eduardo. 
Garantismo penal integral: Questões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no  
Brasil. Salvador: Editora Juspodivm, 2010. p. 14). No mesmo sentido: “O Estado agora é chamado a participar ativamente da  
tutela dos direitos fundamentais diante de agressões provenientes de particulares, sendo que em determinada medida esse 
dever de proteção se conectará a uma intervenção de caráter jurídico-penal; uma intervenção que se revela necessária por  
imposição da própria Constituição e, mais precisamente, dos direitos fundamentais.” (FELDENS, Op. Cit. p. 13)
316 SARMENTO (2007: 121).
317 Disse ele: “O direito à protecção jurídica é uma pretensão que qualquer titular de um direito fundamental pode exigir do  
Estado que o 'proteja' perante agressões de outros cidadãos; um direito fundamental de defesa é um direito cujo conteúdo se  
traduz fundamentalmente em exigir que o próprio Estado (poderes públicos) se abstenha de intervenções coactivas na esfera  
jurídica do particular.  Quer dizer:  nos  direitos à protecção,  estamos perante direitos constitucionais que apontam para a 
necessidade de o Estado conformar a ordem jurídica (exemplo: tipificando e punindo como crime as ofensas à vida, ou  
protegendo os cidadãos contra indústrias poluentes), de modo a evitar a violação dos direitos dos particulares por parte de 
outros sujeitos privados. Nos direitos fundamentais de defesa, o cidadão pretende uma abstenção dos poderes públicos. […] 
Em todos os casos, porém, é o Estado (poderes públicos) chamado à colação: nos direitos à protecção jurídica invoca-se o 
Estado como destinatário do dever de protecção de particulares; nos direitos de defesa impõe-se ao Estado o dever de não 
agredir (= dever de se abster perante) a esfera jurídica dos cidadãos.” (Estudo sobre direitos fundamentais. 1. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008. p. 76-77)
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sem dificuldade,  que o dever estatal  de proteção, além de emanar do próprio catálogo de 

direitos nela estabelecido, a demandar a tutela dos poderes públicos constituídos, encontra-se 

expresso no caput do seu art. 144, ao proclamar que “A segurança pública, dever do Estado, 

direito  e responsabilidade de todos,  é  exercida para a  preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio”, bem como decorre da ordem taxativa contida no 

art. 5º, XLI, e endereçada ao legislador pátrio, de que “a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.

Se com a Constituição Federal de 1988, a legislação penal e processual penal deve ser 

relida à luz das garantias penais e processuais penais insculpidas no texto constitucional em 

favor de quem é acusado de ilícito, parece não ser menos verdade que essas mesmas normas 

devem ser interpretadas e aplicadas também tendo como escopo a necessidade de proteção 

suficiente aos direitos fundamentais subjacentes aos tipos penais, através da tutela penal.318

Assaz, é inegável que o exercício, pelo Estado, da pretensão punitiva da sociedade, em 

todas as suas formas de manifestação (criação da lei criminal e de instituições incumbidas de 

aplicá-la,  deflagração  da  atividade  investigativa  e  persecutória  e  aplicação  concreta  e 

execução da sanção) é um dos modos mais evidentes de atendimento ao dever de proteção dos 

direitos  fundamentais  por  parte  do  Estado.319 Afinal,  o  maior  objetivo  da  atividade 

318 “Não resta a menor dúvida que o advento do Estado Democrático de Direito foi responsável por profundas e definitivas 
alterações no mundo jurídico contemporâneo. A partir do novo paradigma estabelecido pela Constituição do Brasil de 1988,  
não se pode mais analisar o Direito Penal e o Processo Penal sob o prisma de um modelo que serviu de base para as teorias  
liberal-individualistas do século XIX. A Constituição proporcionou a inserção de um arcabouço principiológico, responsável  
por  conferir,  ao  indivíduo  e  à  sociedade,  uma  “blindagem”  contra  as  arbitrariedades  estatais,  bem como  garantias  de  
efetivação dos direitos fundamentais. […] É nesse contexto que será preciso compreender que o novo constitucionalismo – e  
os princípios que o conformam e lhe são condição de possibilidade – proporciona uma profunda alteração no papel do direito.  
E parece evidente que o Direito Penal não poderia ficar imune a esses influxos. Dito de outro modo, não mais se pode pensar  
o Direito Penal como se estivéssemos no século XIX. Se o Estado passou de inimigo dos direitos fundamentais a potencial  
amigo desses direitos, parece também evidente que o Direito Penal deve ser analisado no mesmo contexto, isto é, ele também  
terá um novo papel.[...]” (STRECK, Lênio Luiz. O dever de proteção do estado (schutzpflicht)... Op. Cit. p. 53 e 63)
319 “Os desenvolvimentos doutrinários e jurisprudenciais na esfera jurídico-penal, notadamente no concernente à proteção 
penal  de  determinados  bens  fundamentais,  constituem,  em linhas  gerais,  uma  das  mais  relevantes  manifestações  desta 
dimensão dos direitos fundamentais. Por mais que se queira discutir se a finalidade primeira do direito penal é, ou não, a 
proteção de determinados bens jurídicos (e se apenas bens fundamentais são dignos de tutela por intermédio do direito penal),  
certo é que a resposta penal para condutas ofensivas a bens jurídicos pessoais sempre tem por efeito – pelo menos em  
princípio – a sua proteção, não importando (neste contexto) o quão efetiva é a proteção, quais os seus limites e até mesmo se  
existe para tanto uma justificativa. […] Na seara do direito penal (e isto vale tanto para o direito penal material quanto para o  
processo penal), resulta […] inequívoca a vinculação entre os deveres de proteção (isto é, a função dos direitos fundamentais  
como  imperativos  de  tutela)  e  a  teoria  da  proteção  dos  bens  jurídicos  fundamentais,  como  elemento  legitimador  da  
intervenção do Estado nesta seara […]” (SARLET. Constituição e proporcionalidade... p. 96 e 98)
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persecutória é inibir condutas atentatórias aos direitos fundamentais, por meio da cominação 

abstrata e da aplicação efetiva de sanções graves o suficiente para dissuadi-las.

Em  assumindo  essa  postura  declaradamente  protetiva,  o  exercício  da  pretensão 

punitiva da sociedade pelo Estado compatibiliza seus fins ao desejado dever constitucional de 

proteção de valores fundamentais, no que se coloca a selar o seu compromisso com o Estado 

Democrático de Direito.320

No  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº 3.112/DF,  o  Ministro 

Gilmar  Mendes,  em  completa  consonância  com  o  que  ora  se  sustenta,  proferiu  voto 

reconhecendo a existência do dever estatal de proteção, do princípio da proibição deficiente e 

dos  mandados  constitucionais  de  criminalização  na  Constituição  Federal  de  1988,  o  que 

evidencia que nossa maior Corte, pelo menos parcialmente, não está alheia ao caráter indutor 

que os direitos fundamentais têm sobre o exercício da pretensão punitiva.321

4.3 A PRETENSÃO PUNITIVA E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Todas as formas pelas quais se instrumentaliza e se manifesta a pretensão punitiva da 

sociedade encontram seu fundamento na Constituição Federal, mais precisamente nos direitos 

fundamentais e valores constitucionais antes mencionados exemplificativamente. Entretanto, 
320 FELDENS (2002: 41).
321 “A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que,  
antes,  determinam  a  criminalização  de  condutas.  […]  Em  todas  essas  normas  é  possível  identificar  um  mandato  de  
criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Em verdade, tais disposições traduzem uma outra  
dimensão dos direitos fundamentais, decorrente de sua feição objetiva na ordem constitucional. Tal concepção legitima a 
idéia de que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do Poder 
Público (direito fundamental enquanto direito de proteção ou de defesa – Abwehrrecht), mas também a garantir os direitos 
fundamentais  contra  agressão  propiciada  por  terceiros  (Schutzpflicht  des  Staats).  […]  A  jurisprudência  da  Corte 
Constitucional  alemã  acabou  por  consolidar  entendimento  no  sentido  de  que  do  significado  objetivo  dos  direitos 
fundamentais resulta o dever do Estado não apenas de se abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, mas  
também de proteger tais direitos contra a agressão ensejada por atos de terceiros. […] Assim, ainda que não se reconheça, em  
todos os casos, uma pretensão subjetiva contra o Estado, tem-se, inequivocamente, a identificação de um dever deste de  
tomar  todas  as  providências  necessárias  para  a  realização  ou  concretização  dos  direitos  fundamentais.  Os  direitos  
fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também 
um postulado de proteção (Schutzgebote). Utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais  
expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), mas também podem ser traduzidos como proibições de 
proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). […] a necessária defesa de uma concepção garantidora 
dos direitos fundamentais,  única compatível com os pressupostos do Estado Democrático de Direito, ainda mais se este  
Estado for sempre também um Estado Constitucional, somente se revela como legítima em sendo amiga do princípio da  
proporcionalidade na sua dúplice acepção já referida.” (ADI 3.112/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 02/05/2007)
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essas mesmas formas de instrumentalização e manifestação da pretensão punitiva também 

estão  condicionadas  à  observância  de  outras  cláusulas  constitucionais  de  não  menor 

importância, consubstanciando verdadeiras garantias em favor daquele contra quem aquela se 

dirige (legalidade, acusador e juiz imparciais, contraditório, ampla defesa, vedação de provas 

ilícitas etc.).

A identificação da infração a tais cláusulas e princípios, porém, nem sempre é tarefa 

fácil.  Isso porque uma determinada medida pode estar apenas aparentemente conforme os 

referidos  ditames  constitucionais  conformadores  daquela  atividade  persecutória,  mas,  na 

prática,  revelar-se  violadora  dos  mesmos.  É por  isso  que,  na análise  de  normas  jurídicas 

específicas ou de casos concretos, tem-se lançado mão do princípio da proporcionalidade, 

como ferramenta  auxiliar  na  verificação  da dosagem da  intervenção  estatal  na  seara  dos 

direitos fundamentais.

Historicamente, porém, tem-se lançado mão dele unicamente no sentido de identificar 

os  eventuais  excessos  praticados  pelo  Estado,  por  indevidamente  invasivos  dos  direitos 

fundamentais.322 Seu efeito prático seria a invalidação da incidência de uma medida restritiva 

de direito inadequada,  desnecessária ou cujas consequências benéficas sejam inferiores ao 

sacrifício de sua adoção.

A  noção  do  princípio  da  proporcionalidade  como  proibição  de  excesso 

(Übermassverbot)  é  fruto  da  concepção  liberal  de  Estado,  reinante  na  primeira  fase  do 

constitucionalismo do século XIX, quando o grande objetivo do direito era atuar de forma a 

permitir a defesa das garantias fundamentais do indivíduos. Por isso, a noção de bem jurídico 

carregava o conceito de proteção das liberdades negativas, operando como elemento limitador 

322 “Com efeito, para a efetivação de seu dever de proteção, o Estado – por meio de um dos seus órgãos ou agentes – pode  
acabar por afetar de modo desproporcional um direito fundamental (inclusive o direito de quem esteja sendo acusado da  
violação  de  direitos  fundamentais  de  terceiros).  Esta  hipótese  corresponde  às  aplicações  correntes  do  princípio  da 
proporcionalidade como critério de controle de constitucionalidade das medidas restritivas de direitos fundamentais que,  
nesta perspectiva, atuam como direitos de defesa, no sentido de proibições de intervenção (portanto, de direitos subjetivos em 
sentido negativo, se assim preferirmos). O princípio da proporcionalidade atua, neste plano (o da proibição de excesso), como 
um  dos  principais  limites  às  limitações  dos  direitos  fundamentais,  […]”  (SARLET,  Ingo  Wolfgang.  Constituição  e 
proporcionalidade... p. 98.
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da atuação do Estado. Nesse contexto, a defesa do sujeito contra o agir injustificado do Estado 

era a principal preocupação liberal, cabendo ao direito a função de efetivá-la, protegendo e 

assegurando o  bom desenvolvimento  da  sociedade civil.323 A noção de  então  dos  direitos 

fundamentais restringia-se à noção de bem jurídico liberal (pertencente à tradição clássica), 

surgindo como limitadores do poder estatal e representando um constitucionalismo que nessa 

quadra da história se mostra como um conjunto de restrições em favor do indivíduo. Por essa 

razão, as primeiras normas relacionadas aos direitos fundamentais são de natureza negativa, 

impondo uma obrigação de não fazer por parte do Estado e exigindo dele um comportamento 

omissivo em favor da liberdade individual.324 

O Supremo Tribunal Federal invocou, em pelo menos dois casos importantes, essa 

vertente do princípio da proporcionalidade (como proibição de excesso): quando reconheceu a 

incompatibilidade  da  prisão  civil  do  devedor-fiduciante,  na  alienação  fiduciária,  com  o 

ordenamento constitucional após a adesão do Brasil ao Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da 

Costa Rica (art.  7º, 7)325;  e quando sua 2ª Turma aplicou, em seguidos casos concretos, o 

decidido pelo Plenário no HC 97256/RS, que declarou inconstitucionais as normas da Lei n 
323 STRECK, Maria Luiza Schafer (2009: 87-88).
324 Id.
325 PRISÃO  CIVIL  DO  DEPOSITÁRIO  INFIEL EM  FACE  DOS  TRATADOS  INTERNACIONAIS  DE  DIREITOS 
HUMANOS.  INTERPRETAÇÃO  DA  PARTE  FINAL  DO  INCISO  LXVII  DO  ART.  5º  DA  CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA  DE  1988.  POSIÇÃO  HIERÁRQUICO-NORMATIVA  DOS  TRATADOS  INTERNACIONAIS  DE 
DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, 
ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de 
San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois 
o  caráter  especial  desses  diplomas  internacionais  sobre direitos  humanos  lhes  reserva  lugar  específico  no  ordenamento 
jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna.  O status normativo supralegal dos tratados  
internacionais  de  direitos  humanos  subscritos  pelo  Brasil  torna  inaplicável  a  legislação  infraconstitucional  com  ele  
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o 
Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). [...]ALIENAÇÃO  
FIDUCIÁRIA  EM  GARANTIA.  DECRETO-LEI  N°  911/69.  EQUIPAÇÃO  DO  DEVEDOR-FIDUCIANTE  AO 
DEPOSITÁRIO.  PRISÃO  CIVIL  DO  DEVEDOR-FIDUCIANTE  EM  FACE  DO  PRINCÍPIO  DA 
PROPORCIONALIDADE. 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  conformação  
constitucional,  o  que  perfaz  a  violação  ao  princípio  da  reserva  legal  proporcional.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RE 349703 / RS, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, Dje 05-06-2009)
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11.343/2006  que  interditavam  a  conversão,  pelo  juiz  sentenciante,  da  pena  privativa  de 

liberdade em restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas.326

No primeiro dos casos acima mencionados, o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, 

disseca a aplicação do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso na análise 

das normas constitucionais restritivas de direitos fundamentais, asseverando, quanto ao objeto 

específico  do  processo,  que  a  previsão  normativa  da  prisão  civil  do  devedor-fiduciante 

inadimplente  colidia  com aquele  princípio,  porque  “o  ordenamento  jurídico  prevê  outros 

meios  processuais-executórios  postos  à  disposição do credor-fiduciário para  a  garantia  do 

crédito”, tornando a prisão civil um plus demasiado.327

Entretanto, a partir do momento em que se percebeu que os direitos fundamentais, 

além de direitos subjetivos dos indivíduos – que impõe ao Estado um dever de se abster de 

lesioná-los –, são também valores objetivos – que impõem ao Estado, mediante uma postura 
326 “HABEAS CORPUS”. VEDAÇÃO LEGAL IMPOSTA, EM CARÁTER ABSOLUTO E APRIORÍSTICO, QUE OBSTA, 
“IN  ABSTRACTO”,  A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM SANÇÕES RESTRITIVAS  DE 
DIREITOS NOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, “CAPUT” E § 1º, E NOS ARTS. 34 A 37, TODOS DA LEI DE  
DROGAS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA LEGAL VEDATÓRIA (ART. 33, § 4º, E 
ART.  44)  PELO  PLENÁRIO  DESTA  SUPREMA  CORTE  (HC  97.256/RS).  OFENSA  AOS  POSTULADOS 
CONSTITUCIONAIS  DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE.  O SIGNIFICADO DO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, VISTO SOB A PERSPECTIVA DA “PROIBIÇÃO DO EXCESSO”: FATOR 
DE  CONTENÇÃO  E  CONFORMAÇÃO  DA  PRÓPRIA  ATIVIDADE  NORMATIVA  DO  ESTADO. CARÁTER 
EXTRAORDINÁRIO DO ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO. O LEGISLADOR NÃO PODE VEDAR A CONVERSÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO PENAL ALTERNATIVA, SEM A IMPRESCINDÍVEL AFERIÇÃO, 
PELO  MAGISTRADO,  DOS  REQUISITOS  DE  ÍNDOLE  SUBJETIVA  E  DOS  PRESSUPOSTOS  DE  CARÁTER 
OBJETIVO DO SENTENCIADO (CP, ART. 44), SOB PENA DE GERAR SITUAÇÕES NORMATIVAS DE ABSOLUTA 
DISTORÇÃO  E  DE  SUBVERSÃO  DOS  FINS  QUE  REGEM  O  DESEMPENHO  DA  FUNÇÃO  ESTATAL. 
PRECEDENTES. “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS 
SEUS EFEITOS À CO-RÉ.  O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  julgar  o  HC 97.256/RS,  Rel.  Min.  AYRES 
BRITTO, reconheceu a inconstitucionalidade de normas constantes da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), no ponto em que 
tais preceitos legais vedavam a conversão, pelo magistrado sentenciante, da pena privativa de liberdade em sanções restritivas  
de direitos. O Poder Público, especialmente em sede penal, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal, ainda  
mais  em tema de liberdade individual,  acha-se essencialmente  condicionada pelo princípio da razoabilidade,  que traduz 
limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. […] (HC 106442, Rel. CELSO DE MELLO, 2ª T., 23.02.2011).
327 “[...] não há dúvida de que a prisão civil é uma medida extrema de coerção do devedor-fiduciante inadimplente, que não 
passa  no  exame  da  proporcionalidade  como  proibição  de  excesso  [...],  que  se  revela  mediante  contraditoriedade,  
incongruência, e irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins. Uma lei será inconstitucional, por infringente ao princípio 
da proporcionalidade ou da proibição de excesso, [...]'se se puder constatar, inequivocamente, a existência de outras medidas 
menos lesivas'. Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a 
determinados  direitos,  deve-se  indagar  não  apenas  sobre  a  admissibilidade  constitucional  de  determinada  restrição 
eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da  
proporcionalidade. Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal [...] no princípio da reserva legal  
proporcional […], pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a  
adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos […] e a necessidade de sua utilização [...]. O subprincípio  
da adequação […] exige que as  medidas interventivas  adotadas mostrem-se aptas  a  atingir  os  objetivos pretendidos.  O  
subprincípio da necessidade […] significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz 
na consecução dos objetivos pretendidos. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser  
alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo adequada e menos gravosa. Um juízo definitivo sobre a  
proporcionalidade da medida há também de resultar da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da  
intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador (proporcionalidade em sentido estrito).



142

ativa, o dever de cuidar para que terceiros, alheios ao Estado, também não os ameacem ou os 

lesionem  –,  descortinou-se  para  o  mundo  uma  segunda  vertente  do  princípio  da 

proporcionalidade:  a  proibição  de  proteção insuficiente  (Untermassverbot).  Sob este  viés, 

exige-se  do  Estado  que  adote  medidas  que  não  sejam  completamente  inadequadas  ou 

insuficientes para o amparo dos direitos fundamentais, entendendo-se como tais medidas que, 

em termos de proteção, fiquem aquém de um padrão mínimo de exigência, uma espécie de 

“piso”, abaixo do qual ter-se-ía uma “infra-proteção”, ineficaz na missão de tutelar os direitos 

fundamentais.

CLAUS-WILHELM  CANARIS,  a  respeito,  esclarece  que  a  eficácia  da  proteção 

constitucionalmente requerida integrará o próprio conteúdo desse dever,  pois um dever de 

tomar  medidas  ineficazes  não faria  sentido.  Nesse  tom,  a  partir  do  momento  em que se 

percebe que a Constituição proíbe que se desça abaixo de um certo mínimo de proteção, a 

proporcionalidade joga como proibição de proteção insuficiente.328

A noção de proibição de proteção insuficiente  veio à  tona com a decisão do TCF 

alemão conhecida como Aborto II  [BVerfGE 88, 203],  de 28/05/1993, na qual esta Corte 

entendeu que ela decorre do dever estatal de proteção; que o Estado deveria tomar medidas 

suficientes ao cumprimento do seu dever de tutela, que façam com que se obtenha uma tutela 

adequada e, enquanto tal, eficaz; que o legislador, consequentemente, está obrigado a observar 

a  proibição  de  proteção  deficiente  no  cumprimento  do  dever  prestacional  (na  forma  de 

deveres  de  tutela  de  direitos  fundamentais),  estando  sujeito  ao  controle  jurisdicional 

constitucional;  que,  para não violar  a proibição da proteção deficiente,  a  configuração da 

tutela por parte do ordenamento jurídico deve corresponder a exigências mínimas.329

328 Apud FELDENS (2008: 90).
329 Comentando essa vertente do princípio da proporcionalidade, GILMAR FERREIRA MENDES conclui que “os direitos 
fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção [...] expressando também um postulado de proteção [...]. 
Haveria,  assim,  para  utilizar  uma  expressão  de  Canaris,  não  apenas  uma proibição  de  excesso  (Übermassverbot),  mas 
também uma proibição de omissão  (Untermassverbot).  Nos termos  da doutrina e  com base na jurisprudência  da Corte 
Constitucional alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção: [...] (b) Dever de segurança [...], que 
impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas diversas; [...]  
Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção ou, em outros termos, se haveria 
um direito  fundamental  à  proteção.  A Corte  Constitucional  acabou por  reconhecer  esse  direito,  enfatizando que  a  não 
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Percebeu-se, então, como nos ensina SARLET, que

a noção de proporcionalidade não se esgota na categoria da proibição de excesso,  
já que vinculada igualmente […] a um dever de proteção por parte do Estado, 
inclusive  quanto  a  agressões  contra  direitos  fundamentais  provenientes  de 
terceiros,  razão  pela  qual  a  proporcionalidade  também é  incompatível  com a 
ausência  de  uma  proteção  ou  com  uma  proteção  insuficiente  dos  direitos 
fundamentais,  razão  pela  qual  a  doutrina  (já  com  alguma  repercussão  na 
jurisprudência) passou a advogar a existência de uma dupla dimensão, ou, como 
preferem Luciano Feldens e Lenio Streck, de uma “dupla face”do princípio da 
proporcionalidade, operando simultaneamente como proibição de excesso e como 
proibição de insuficiência.330

A proibição da proteção insuficiente impõe ao Estado um padrão mínimo de tutela aos 

direitos fundamentais. Ao tolerar que estes permaneçam em estado de vulnerabilidade, por 

falta ou insuficiência de mecanismos oficiais de defesa contra potenciais  ataques de agentes 

não-estatais,  o Estado, por omissão,  age inconstitucionalmente,  por violação ao seu dever 

jurídico de proteção, decorrente da dimensão jurídico-objetiva daqueles direitos.

Como se vê, o dever estatal de proteção é atendido com a existência de instrumentos 

(normativos, executivos e jurisdicionais) para a tutela de direitos fundamentais, ao passo que 

o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção insuficiente é atendido quando 

esses instrumentos são hábeis e eficazes no cumprimento dessa missão. Noutras palavras, o 

dever  de  proteção  diz  respeito  à  existência  de  instrumentos  de  salvaguarda  de  direitos 

fundamentais;  a  proibição  de  proteção  insuficiente  diz  respeito  à  suficiência  desses 

instrumentos no cumprimento desse mister.

O exercício da pretensão punitiva da sociedade, ademais de ser uma emanação direta e 

imediata  do  dever  de  proteção  do  Estado,  guarda  estreita  relação  com  o  princípio  da 

proporcionalidade como proibição de proteção insuficiente, pois esta ferramenta, assim como 

auxilia o intérprete na identificação de eventuais abusos do Estado quando dessa atividade 
observância de um dever  de proteção correspondente  a uma lesão do direito  fundamental  previsto no art.  2,  II,  da Lei  
Fundamental  [...]”  (Os  direitos  fundamentais  e  seus  múltiplos  significados  na  ordem  constitucional .  Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 8, 2004, p. 131-142).
330 Direitos Fundamentais e Direito Penal: breves notas a respeito dos limites e possibilidades da aplicação das categorias 
da  proibição  de  excesso  e  de  insuficiência  em  matéria  criminal:  a  necessária  e  permanente  busca  da  superação  dos  
“fundamentalismos” hermenêuticos. Palestra proferida no dia 26 de setembro de 2008, por ocasião da Jornada ESMESC, 20 
anos da Constituição: direitos fundamentais/cidadania – seus limites. REVISTA DA ESMESC, v. 15, n. 21, 2008. p. 39-40.
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(proibição de excesso), também lhe ajuda a aferir se determinada intervenção penal, tanto no 

plano  abstrato  (normativo)  quanto  no  plano  fático,  não  seria  insuficiente  para  conferir 

proteção  a  determinado  direito  fundamental,  ou  seja,  se  ela  não  desceu  aquém  daquele 

mínimo exigido em termos de proteção.

Na linha do que se advoga, SARLET defende que o princípio da proporcionalidade 

deve  ser  aplicado  na  sua  dúplice  dimensão,  protegendo  os  direitos  fundamentais  dos 

indivíduos tanto contra intervenções excessivas quanto assegurando os direitos contra uma 

proteção inexistente ou insuficiente. Apenas atuando desta forma na consideração e aplicação 

do  princípio  da  proporcionalidade,  o  sistema  criminal  estará  em  conformidade  com  as 

exigências do Estado Democrático e Constitucional de Direito.331 

Na  dicção  de  VLAMIR  MAGALHÃES  COSTA,  é  “exatamente  o  mandamento 

proibitivo de proteção deficiente que impede que o legislador penal renuncie arbitrariamente 

ao emprego do Direito Penal e aos efeitos protetores que dele derivam quando diante de bens 

jurídicos de inquestionável magnitude”.332

A despeito de o desenvolvimento dogmático da vedação da insuficiência  da tutela 

penal só ter  tido início recentemente,  na segunda metade do século XX, CARRARA, em 

1856,  já  alertava  para  o  fato  de  que  a  proporcionalidade  entre  a  pena  (em quantidade  e 

qualidade) e a lesão ou a ameaça de lesão ao direito deveriam parametrizar o trabalho do 

legislador penal não apenas “para cima”, para conter eventuais excessos, mas também “para 

baixo”, no sentido de impedir uma tutela deficiente, o que importaria em violação ao próprio 

dever imposto ao Estado desde o contrato social. Confira-se sua lapidar lição:  

a pena, assim justificada, não é mais que uma emanação do direito, segue-se, daí, 
não poder ela auferir os seus critérios de medida no arbítrio do legislador, devendo 
submeter-se aos impreteríveis critérios jurídicos que lhe regulam a qualidade e 
quantidade, proporcionalmente ao dano sofrido pelo direito ou ao perigo que êste 
correu.

331 Direitos Fundamentais e Direito Penal... p. 37-38.
332 Op. Cit. p. 209.
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[…]
Assim, atingindo o Direito Penal os direitos dos culpados, em consequência do 
seu malefício, não consuma desrespeito, mas proteção ao mundo jurídico, desde 
que no mal que inflige não exceda às necessidades da tutela. Qualquer excesso 
não é guarda, mas violação do direito; é prepotência, tirania. Qualquer deficiência 
é traição ao dever impôsto à autoridade.333

Nessa linha de raciocínio, é possível deduzir como deveriam se comportar as esferas 

do Estado para que não violassem o dever  estatal  de proteção dos direitos  fundamentais, 

inclusive no que se refere à vertente da proibição da proteção insuficiente. 

Ao legislador cumpriria a edição de normas minimamente eficazes para colocar os 

direitos fundamentais a salvo de intervenções indevidas de terceiros, atores privados. Além 

disso,  cumprir-lhe-ia  abster-se  de  substituir  tais  leis,  quando  existentes,  por  outras  que 

reduzissem o escudo de salvaguarda para aquém daquele patamar mínimo (infra-proteção), ou 

simplesmente revogá-las, deixando um vácuo legislativo de proteção sobre certos direitos.

Executivamente, cumpriria ao Estado dar concreção às leis editadas, tomando medidas 

concretas para prevenir eficazmente lesões aos direitos fundamentais, individuais e coletivos, 

e,  inclusive,  investigando  e  buscando  responsabilizar  –  através  de  seus  vários  órgãos  de 

controle – aqueles que deram causa a lesões indevidas aos mesmos direitos, tanto como forma 

de reparar a lesão ocorrida quanto para inibir, pelo exemplo, que o comportamento se repita.

Ao Judiciário, por fim, incumbe zelar pela proteção efetiva dos direitos fundamentais 

no âmbito das ações que forem trazidas ao seu conhecimento, e isso não apenas cuidando pela 

observância  das  garantias  constitucionais  de  quem  é  acusado  de  ilícito,  como  também 

atentando para o fato de que os direitos discutidos no âmbito das ações em que a sociedade, 

representada pelo Estado, busca punir alguém pela prática de ato ilícito também têm assento 

constitucional – a exemplo da vida, nas ações penais pelo crime de homicídio; da propriedade, 

nas ações penais pelo crime de furto; do patrimônio público, nas ações penais e civis por 

desvio ou malversação de recursos públicos; do meio ambiente, nas ações penais e civis por 

333 Op. Cit. p. 13.
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lesões ao mesmo; do sistema financeiro nacional, nas ações penais por crimes atentatórios 

contra  esse  sistema,  e  assim  por  diante.  Dito  de  outro  modo,  respeita-se  e  zela-se  pela 

proteção aos direitos fundamentais no âmbito do Judiciário não apenas quando observados 

estritamente os rígidos freios condicionantes da pretensão punitiva da sociedade, mas também 

quando se permite que a punição seja efetivada.

Assim, a intervenção estatal por meio do exercício da pretensão punitiva da sociedade 

mostra-se  suficiente  quanto  à  missão  de  proteger  os  direitos  fundamentais  quando  –  em 

virtude  da  gravidade  das  sanções  cominadas,  da  existência  de  mecanismos  eficazes  na 

reparação civil do mal causado, da existência de instituições estatais aptas a buscar umas e 

outras e da eficiência destas instituições em agir quando verificada a infração – é capaz de 

desencorajar nos espíritos celerados a inclinação para a prática do ilícito. É dizer, a certeza do 

sofrimento de um mal significativo e, eventualmente, da perda dos benefícios que poderiam 

advir da infração devem representar para o sujeito tendente à violação do direito fundamental 

uma ameaça suficientemente apta a fazê-lo desistir da empreitada.

O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  considerou  o  princípio  da  proibição  da 

proteção insuficiente ao negar provimento ao Recurso Extraordinário n. 418.376-5/MS.334 Por 

meio  deste,  o  recorrente,  condenado pelo  crime de  estupro  com violência  presumida por 

haver, durante 3 anos, mantido relações sexuais com a sobrinha da sua esposa, entre os 9 e os 

12 anos de idade desta, inclusive engravidando-a, pedia que fosse declarada a extinção da 

punibilidade do fato, com base no art. 107, VII, do Código Penal, em virtude de, após isso, 

haver mantido união estável com a vítima, a qual deveria ser equiparada ao casamento, em 

homenagem ao art. 226, § 3º, da Constituição Federal. No seu voto-vista, o Ministro Gilmar 

Mendes,  dentre outros argumentos,  asseverou que: a)  “A união estável,  que se equipara a 

casamento por força do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, é uma relação de convivência e 

334 STF, RE 418.376-5 / MS, Pleno, Rel. Originário Min. MARCO AURÉLIO, Rel. Para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJ 
23.03.2007, Ementário n. 2269-4.
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afetividade em que homem e mulher de idade adulta, de forma livre e consciente, mantêm 

com o intuito de constituírem família”, não podendo se equiparar a ela a situação dos autos,  

em que “uma criança, confiada a um tutor que, em flagrante abuso de sua autoridade, manteve 

com ela relações sexuais desde que esta tinha 9 anos de idade”, em situação de “permanente 

coação psicológica e moral a uma criança, submetida pela sua condição de vida, a exploração, 

crueldade e violência por parte daquele que tinha o dever de protegê-la de tais males”; b) “se é 

dever do Estado proteger a família, também é seu dever, conforme preceituado no art. 227 da 

Constituição Federal, '[…] assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o  

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação […] à dignidade, ao respeito, à liberdade  

e  a  convivência  familiar  e  comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, de sorte que, se 

fosse reconhecida a equiparação pretendida, “estar-se-ia a blindar, por meio de norma penal 

benéfica, situação fática indiscutivelmente repugnada pela sociedade, caracterizando-se típica 

hipótese de proteção insuficiente por parte do Estado, num plano mais geral, e do Judiciário, 

num plano mais específico”; c) “A proibição de proteção insuficiente adquire importância na 

aplicação  dos  direitos  fundamentais  de  proteção,  ou  seja,  na  perspectiva  dos  deveres  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”.

O Superior Tribunal de Justiça,  de modo semelhante,  também tomou como base o 

princípio da proibição da proteção insuficiente como um dos fundamentos para não prover o 

Recurso Especial nº 1.130.103/RJ.335 Na causa, a Comissão de Valores Mobiliários aplicou a 

dois controladores de uma sociedade anônima as sanções de multa e de inabilitação para o 

exercício do cargo de administrador da companhia por dez anos, em virtude do cometimento 

de determinado ilícito civil na condução dessa sociedade. Buscavam os gestores da empresa, 

com o recurso, então, isentar-se das sanções (por suposta ilegalidade da autuação), minorar o 

335 STJ, RESP 1.130.103/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2ª Turma, DJE 30/08/2010.
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montante da multa (por suposta demasia) e/ou livrar-se da pena de inabilitação (por suposto 

bis in idem). O Relator, Ministro Castro Meira, para demonstrar a necessidade de ambas as 

sanções, aduziu, dentre outras coisas, que: a) “seria desproporcional aplicar somente a pena de 

multa, mantendo agentes como os recorrentes na direção da empresa, após terem apresentado 

comportamento ilícito na administração dos recursos da sociedade, em prejuízo dos sócios 

minoritários e da comunidade em geral”; b) “as finalidades pedagógica e repressiva da multa 

ficariam prejudicadas, visto que o sócio-administrador poderia simplesmente embutir a sanção 

no conjunto dos custos da empreitada financeira ilícita, tornando vantajoso descumprir a lei, 

já que teria a expectativa de continuar gerindo, de maneira abusiva, a sociedade, sem solução 

de continuidade, e o ilícito poderia gerar cifras tão exitosas, a ponto de compensar eventual 

sanção da Comissão de Valores Mobiliários”; c) “Por outro lado, a pura interdição temporária 

do exercício da atividade de administrador também não seria suficiente, já que, isoladamente, 

não  seria  adequada  para  repreender  e  emendar  agentes  econômicos  que,  às  expensas  da 

regularidade  do  mercado  de  valores  mobiliários,  praticaram  ilícitos  visando  ao  seu 

locupletamento.  Desse modo,  é  indispensável  a  medida  de cunho igualmente patrimonial, 

como reprimenda adequada para o intento de lucro desmedido”; e d) “Há muito que a leitura 

do princípio da proporcionalidade não mais se assenta apenas sobre a proibição do excesso, 

tendo-se expandido, também, para vedar a proteção deficiente dos bens jurídicos”.

Como se percebe, por mais que o princípio da proporcionalidade como proibição de 

proteção insuficiente não tenha experimentado um desenvolvimento dogmático tão acentuado 

quanto como proibição de excesso – talvez por ser mais recente seu estudo –, já se observa, 

também  na  jurisprudência,  que  se  começou  a  atentar  para  a  sua  existência  e, 

consequentemente, acordou-se para o fato de que qualquer decisão acerca da exclusão ou da 

demasia de uma punição trará sempre consigo a necessidade de sopesamento entre o direito 

fundamental  supostamente  afetado  pelo  ato  estatal  voltado  à  punição  e  o  bem  jurídico 
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constitucional que a pretensão punitiva da sociedade busca tutelar.336

Interessante  mencionar,  a  propósito  disso,  que,  no  julgamento  da  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade nº 3.096-5/DF337, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora não 

tenha feito menção ao princípio da proibição da proteção deficiente, considerou a proteção 

especial conferida pelo art. 230 da Constituição aos idosos quando declarou inconstitucionais 

quaisquer interpretações do art. 94 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) que permitam 

que os autores de crimes contra o idoso com penas privativas de liberdade de até quatro anos 

tenham  direito  aos  institutos  despenalizadores  da  Lei  nº 9.099/95  (transação  penal  e 

composição dos danos civis), porque isso implicaria tratamento mais favorecido àqueles que 

cometem crimes contra idosos do que àqueles que praticam crimes contra outras vítimas.

No seu voto-vista, o Ministro Carlos Ayres Brito muito bem asseverou:

[…] Acompanho o  voto  da  eminente  relatora.  E  o  faço,  na  linha  da  especial 
proteção que a Magna Carta Federal conferiu ao idoso, a partir deste emblemático 
relato:  “art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as  
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua  
dignidade  e  bem-estar  e  garantindo-lhes  o  direito  à  vida”.  Essa  é  a  lógica 
perpassante  de  toda  a  Constituição,  na  matéria,  desde  o  seu  preâmbulo  até  o 
capítulo que porta o sistêmico nome “da Família, da criança, do adolescente e do  
idoso”.  Isso  no  capítulo  de  n.  VI  do  Título  VIII,  consagrador  do  que  tenho 
chamado de “constitucionalismo fraternal”. E a cujas coordenadas o Estatuto do 
Idoso tem que prestar reverência, inclusive quanto às suas preceituações de caráter 
penal e processual penal.
5. Nessa medida, o art. 94 do Estatuto do Idoso é de ser interpretado em favor do 
seu específico destinatário: o próprio idoso. Não de quem lhe viole os direitos. 
[…]
6. Sendo assim, também considero inconstitucional a interpretação do dispositivo 
legal  ora  impugnado,  na  medida  em  que  estenda  aos  agentes  criminosos  os 
benefícios  despenalizadores da Lei  nº 9.099/95.  Isso por  afronta  ao invariável 

336 Acompanhando essa tendência, o Anteprojeto do novo Código de Processo Penal, ainda em tramitação no Congresso  
Penal, fez constar no seu artigo 5º que “A interpretação das leis processuais penais orientar-se-á pela proibição de excesso, 
privilegiando a máxima proteção dos direitos fundamentais, considerada, ainda, a efetividade da tutela penal.” Na exposição 
de  motivos,  esclareceu-se  que  “o  anteprojeto  explicita  referenciais  hermenêuticos  contemporâneos,  aqui  e  no  direito  
comparado,  traduzidos  na  proibição  de  excesso  na  aplicação  do  Direito  Penal  e  do  Direito  Processual  Penal,  a  ser 
compatibilizado com a efetiva tutela penal dos direitos fundamentais. A positivação do aludido critério – da efetividade da 
proteção penal – de interpretação para o processo penal tem grande importância prática. A Constituição da República, em 
diversos espaços,  reporta-se à determinadas categorias inerentes à intervenção penal,  como se verifica  nas referências à  
inafiançabilidade do racismo, da tortura,  do tráfico de entorpecentes e dos crimes hediondos (art.  5o,  XLII e XLIII);  à  
privação da liberdade (art. 5o, XLVI) e à ação privada subsidiária da pública (art. 5o, LIX), a comprovar juízo de maior  
reprovabilidade em relação a relevantes questões.” (Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal. Comissão de 
Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2009)
337 STF, Pleno, ADI 3096 / DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 03-09-2010.
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sentido  tutelar  da  Constituição,  na  matéria,  assim  como  aos  postulados  da 
proporcionalidade e da razoabilidade, além do princípio da isonomia (art. 5º, CF). 
É  que  autores  de  crimes  do  mesmo  potencial  ofensivo  serão  submetidos  a 
tratamentos  diversos,  sendo  que  o  tratamento  mais  benéfico  está  sendo 
paradoxalmente  conferido  ao  agente  que  desrespeitou  o  bem  jurídico  mais 
valioso: a incolumidade e a dignidade do próprio idoso. [...]

4.4  O  RECONHECIMENTO  DO  DEVER  DE  PROTEÇÃO  NA  ORDEM 

INTERNACIONAL E O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  e  o  Tribunal  Europeu  de  Direitos 

Humanos  vêm  reconhecendo  que  os  Estados  têm  a  obrigação  de  proteção  dos  direitos 

afirmados na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no Convênio Europeu para a 

Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, de 04/11/1950.  A terminologia 

empregada,  porém,  tem  sido  a  de  “positive  obligations”,  em  referência  à  doutrina  das 

obrigações positivas do Estado, que nada mais é, todavia, do que uma formulação congênere 

da teoria dos deveres de proteção quando reconduzida ao plano dos direitos humanos.338

Com efeito,  quando examinado o conteúdo da doutrina  das  “positive obligations”, 

percebe-se que o integra o dever estatal de proteger os direitos humanos através, no plano 

interno, da edição de normas inibitórias de comportamentos danosos a esses direitos e da 

atividade concreta de combate e responsabilização dos autores desses comportamentos.339

No  plano  interamericano,  a  existência  do  dever  de  proteção,  do  qual  emanam 

obrigações positivas para o Estado (legislativas e executivas), é encontrada, por exemplo, nos 

arts. 1º e 2º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, os quais obrigam os Estados-

Partes, entre outras coisas, a garantir os direitos e liberdades nela reconhecidos e, inclusive, 

para tanto, adotando medidas legislativas para torná-los efetivos.340

338 FELDENS. p. 99.
339 Nesse sentido é o escólio de LUCIANO FELDENS: “As obrigações positivas desdobram-se nos planos substantivo e  
procedimental, impondo-se aos Estados a elaboração de uma legislação adequada a promover a dissuasão de atos atentatórios  
às liberdades fundamentais, bem 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.” (Ibid. p. 100)
340 “Art. 1º Obrigação de respeitar os direitos: 1. Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
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Analisando  o  primeiro  dos  dispositivos,  VALÉRIO  DE  OLIVEIRA MAZZUOLI 

identifica nas expressões respeitar e garantir o caráter ambivalente das obrigações impostas a 

qualquer  Estado diante  dos  direitos  humanos:  não  violá-los  por  conduta  própria  e  adotar 

medidas – preventivas e repressivas – para que não sejam violados por terceiros.341

FELDENS,  sobre  as  mesmas  normas,  afirma  que,  ao  assinar  a  Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, “os Estados se obrigam a lutar contra as violações de 

direitos humanos havidas no âmbito de suas respectivas áreas territoriais (jurisdições)”, sendo 

categórico  quando  assevera  que,  para  tanto,  deve  adotar  “todas  as  ações  necessárias  à 

investigação e punição daqueles que tenham praticado atentados dessa ordem”. Aliás, afirma 

ele que, “em situações determinadas, para fazer efetiva a tutela dos direitos, o Estado deve 

sancionar  penalmente  aqueles  que  agridam  os  direitos  protegidos  pelas  respectivas 

Convenções (vida, integridade física e moral etc.).”342

ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS acrescenta que o reconhecimento dessa obrigação 

estatal de garantir e assegurar os direitos humanos termina por consolidar a eficácia horizontal 

dos direitos humanos,  já que o Estado,  para se desincumbir dessa obrigação, deve adotar 

medidas ativas e concretas tendentes a inibir e reprimir, inclusive, os ataques de agentes não-

estatais, ou seja, particulares.343

discriminação alguma por motivo de raça,  cor,  sexo,  idioma, religião,  opiniões políticas ou de qualquer outra natureza,  
origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. […] Art. 2º – Dever de adotar  
disposições de direito interno: Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no art. 1º ainda não estiver garantido por  
disposições legislativas  ou de outra natureza,  os Estados-Partes comprometem-se a  adotar,  de acordo com suas normas  
constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias  
para tomar efetivos tais direitos e liberdades.”
341 “A obrigação de respeitar […] é obrigação de cunho negativo (obrigação de não-fazer), e a de garantir o livre e pleno 
exercício dos direitos é obrigação positiva (obrigação de fazer). […] Para além da obrigação genérica que os Estados têm de  
respeitar os direitos e liberdades consagrados na Convenção, também existe o dever dos Estados em garantir o livre e pleno  
exercício desses direitos e liberdades “a toda pessoa que esteja sujeita a sua jurisdição”, sem excluir da proteção qualquer  
cidadão. Tal obrigação de garantia é obrigação de fazer, consistindo na criação, pelo Estado, dos meios necessários para  
prevenir, investigar e punir toda e qualquer violação (pública ou privada) de direitos humanos contrária à Convenção. […]  
Frise-se  que  a  locução  “garantir  seu  livre  e  pleno  exercício  a  toda  pessoa”  requer  atuação  estatal  positiva,  que  traga 
efetividade à proteção desses mesmos direitos e liberdades. […] Os Estados passam a ter então obrigações tanto negativas  
quanto positivas em relação aos tratados de direitos humanos que ratificaram. Por um lado, têm os estados o dever de abster-
se de violar os direitos das pessoas (como não torturar, não matar, não privá-las de um julgamento justo etc.) e, de outro, a  
obrigação  (positiva)  de  assegurar  que  esses  direitos  sejam respeitados,  adotando  as  medidas  necessárias  à  sua  efetiva 
salvaguarda.” In GOMES, Luiz Flávio. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: Pacto de San José 
da Costa Rica/ Luiz Flávio Gomes, Valério de Oliveira Mazzuoli. - 2ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 22, 24 e 25.
342 Ibid. p. 101.
343 “[...] a proteção internacional dos direitos humanos não se descurou da análise da ação ou omissão de agentes privados.  
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4.5 A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO POR VIOLAÇÃO 

AO DEVER DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS/FUNDAMENTAIS

Bem  assentado  que  os  Estados  têm  o  dever  de  adotar  medidas  legislativas,  para 

dissuadir,  preventivamente,  quem  pretende  atentar  de  qualquer  forma  contra  os  direitos 

humanos/fundamentais;  e  executivas344,  tendentes  à  punição  daqueles  que,  em  concreto, 

perpetraram algum ato  malferidor  desses  direitos,  torna-se  inquestionável  que,  quando se 

omite no cumprimento desse dever, pode ser responsabilizado, inclusive internacionalmente.

MARCELO  D.  VARELLA345 explica-nos  que  “Os  Estados  podem  ser 

responsabilizados  internacionalmente  em caso  de violações  ao  direito  internacional  ou de 

danos provocados a outros Estados ou a particulares”, desde que presentes três requisitos: um 

ato passível de responsabilização, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Quanto  ao  ato  passível  de  responsabilização,  este  pode  consistir  tanto  numa ação 

quanto numa omissão. A omissão compromete o Estado quando este, por exemplo, não tomou 

as providências necessárias para evitar o dano, mormente porque os Estados não podem se 

esconder atrás de sua inércia.346 Desse modo, cumpre-lhe envidar esforços para prevenir o 

dano, de sorte que a obrigação do Estado não é só de resultado (evitar o dano) como também 

Há, com efeito, duas modalidades de eficácia horizontal de normas de tratados internacionais de direitos humanos. A primeira 
modalidade consiste em reconhecer, no corpo do próprio tratado, a vinculação dos particulares aos direitos protegidos. [...] A 
segunda  modalidade  [...]  consiste  em fiscalizar  o  cumprimento,  pelo  Estado,  de  sua  obrigação  de  garantia  de  direitos 
humanos. Assim, […] busca-se impor o dever do Estado de garantir os direitos humanos, impedindo que particulares os  
violem. Tal obrigação de garantia consiste, como visto acima, no dever do Estado de prevenir ou reprimir as violações de  
direitos humanos. Assim, no tocante ao direito à vida, por exemplo, deve o Estado assegurar juridicamente o livre e pleno  
exercício dos direitos humanos, impedindo que particulares o violem. Caso haja determinada violação, deve o Estado zelar  
pela punição dos autores do ilícito, impedindo que a impunidade estimule novas violações do direito protegido. No caso de 
convenções internacionais de direitos humanos, há exemplos cada vez mais numerosos de dispositivos que criam obrigações 
de garantia aos Estados.  Citem-se a  Convenção Americana de Direitos  Humanos (artigo 2º),  a Convenção Européia  de 
Direitos Humanos (artigo 1º), a Convenção contra a tortura (artigo 2º e 4º), entre outros. Com isso, a consolidação da eficácia  
horizontal dos direitos humanos no plano internacional é fruto da obrigação do Estado de garantir e assegurar os direitos  
humanos.  Neste ponto,  diante do dever  de prevenir  violações de direitos  humanos,  é  necessário que o Estado,  por  sua 
omissão, não permita que um particular viole direitos de outro particular. A devida diligência deve ser aferida como uma  
obrigação de meio ou de conduta. Caso o Estado tenha agido de modo razoável no sentido de garantir os direitos humanos, os 
atos de particulares rompem, de regra, o nexo causal, já que não há omissão que tenha contribuído para a ocorrência do  
resultado lesivo. […]” (Op. Cit. p. 250-252)
344 Neste particular, a expressão “medidas executivas” foi utilizada para designar qualquer ação da alçada dos órgãos públicos  
ligados à investigação ou aplicação de sanções aos responsáveis por tais atos ilícitos, especificamente, a polícia judiciária, o  
Ministério Público e o Poder Judiciário.
345 Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 363-364.
346 Id.
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de meio (tentar evitar o dano).347

MAZZUOLI  esclarece  que  a  ação  ou  a  omissão  passível  de  responsabilização 

internacional pode advir de agentes de quaisquer dos poderes do Estado: do Legislativo, por 

exemplo,  quando  edita  normas  incompatíveis  com os  direitos  humanos/fundamentais,  ou 

quando não cria legislação adequada quando isso se faz necessário; do Executivo, quando 

seus  agentes  violam direitos  por  ato  próprio  (ato  comissivo)  ou  quando  não  reprime  as 

violações privadas de direitos (ato omissivo); do Judiciário, quando, nos casos concretos que 

aprecia, não tutela devidamente os direitos em jogo – inclusive os subjacentes à pretensão 

punitiva –,  inclusive quando inobserva tratados de direitos humanos em vigor  no país ou 

aplica lei interna incompatível com o tratado.348

Quanto ao  nexo de causalidade, o dano poderá ser imputado ao Estado quando foi 

provocado por seus agentes ou simplesmente porque o incentivou ou tolerou.

Tendo em conta tais  premissas,  é de se considerar que a omissão estatal  quanto à 

obrigação de proteção ativa dos direitos humanos quase sempre guarda relação de causalidade 

com as  ações  danosas  a  esses  direitos,  mesmo  quando  tais  ações  sejam perpetradas  por 

particulares, agentes não-estatais. A não edição de legislação repressiva quanto a determinado 

comportamento  inquestionavelmente  danoso  a  direito(s)  humano(s)  ou,  ainda  quando 

existente a lei, a inércia ou ineficácia das instituições estatais incumbidas de sua aplicação 

tanto importam na não reparação à lesão ao direito violado quanto têm um efeito encorajador 

de atos futuros da mesma natureza.

347 “Para evitar a responsabilidade, exige-se não apenas uma obrigação de resultado por parte dos Estados, como também uma 
obrigação em relação ao procedimento para evitar o dano. Não basta não praticar a ação, sendo necessário envidar esforços  
para prevenir o dano.” (Ibid. p. 365)
348 “Os três poderes do Estado podem ser causadores de responsabilidade nesse âmbito: o Legislativo, por editar normas  
incompatíveis com os direitos e liberdades consagrados na Convenção, ou por não criar legislação adequada, quando isso se  
faz necessário; o Executivo, por não respeitar fielmente (e não fazer com que se respeitem) os direitos e garantias previstos  
no tratado, podendo tal conduta (de não violar os direitos) ser positiva (quando viola direitos por ato próprio ou dos seus  
agentes) ou negativa (v.g., quando não reprime as violações privadas de direitos humanos); e o Judiciário, em não contribuir  
para a aplicação prática da Convenção Americana (e de todos os outros tratados de direitos humanos em vigor no país) na  
esfera da Justiça,  aplicando lei interna (inclusive a Constituição) incompatível com o tratado ou não aplicando a norma  
internacional quando isso se faz necessário. […] Dessa forma, passa a ser ilícita toda forma de ato do governo, órgão ou  
funcionário seu que indevidamente viole os direitos assegurados pelo art. 1º, 1, da Convenção Americana […]” (Op. Cit. p.  
25)
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Desse modo, a observância pelo Estado do seu dever de garantir os direitos humanos, 

mediante medidas legislativas e executivas, tem importância não apenas  repressiva dos atos 

pretéritos,  que  importaram  na  infringência  in  concreto  de  algum  direito,  mas  também 

preventiva de atos futuros de mesma índole. 

ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS349 explica que “A prevenção consiste em medidas 

de caráter jurídico, político e administrativo, que promovam o respeito aos direitos humanos e 

que sancionem os eventuais violadores.” E acrescenta que

A falta da devida diligência para prevenir ou para reprimir e reparar as violações 
de direitos humanos realizadas por particulares, pode ensejar a responsabilidade 
internacional do Estado.  É o caso de omissão na prevenção ou na repressão de  
atos ilícitos  e  particular,  ou ainda,  no estímulo ou na edição de medidas  que 
encorajam particulares para a violação de direitos.
A Corte Européia de Direitos já firmou posição favorável à aplicação direta, às 
relações  privadas,  dos  direitos  contidos  na  Convenção  Européia  de  Direitos 
Humanos.  Em  vários  julgados  da  Corte  estabeleceu-se  que  os  Estados  são 
responsabilizados caso sejam omissos na prevenção e repressão de violações dos 
direitos  humanos  cometidas  por  particulares,  devendo tomar  todas  as  medidas 
para garantir o respeito aos direitos humanos, mesmo nas relações privadas.

É  preciso  esclarecer,  como  o  fez  FRANCISCO  REZEK,  que  a ação  hostil  dos 

particulares  não  acarreta,  por  si  só,  a  responsabilização  internacional  do  Estado.  Isto  só 

acontecerá quando este se omitir quanto aos deveres de reprimir e prevenir lesões a direitos 

humanos/fundamentais.350

Interessante pontuar que a  Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no seu 

art. 1.1351, possui dispositivo com redação semelhante ao do art. 1.2 da Constituição alemã352 

no que se refere aos deveres de respeito – consistente numa obrigação de não-fazer, que se 

traduz na limitação do poder público face aos direitos do indivíduo – e de garantia dos direitos 

349 Op. Cit. p. 253 e 254.
350 Direito internacional público: curso elementar. 10ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 272.
351 “1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a  
garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo  
de  raça,  cor,  sexo,  idioma,  religião,  opiniões  políticas  ou  de  qualquer  natureza,  origem nacional  ou  social,  posição  
econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.” 
352 “Art.  1.1: A dignidade da pessoa humana é inviolável.  Todas as autoridades públicas têm o dever de respeitá-la e  
protegê-la.”
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humanos/fundamentais. Segundo ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS, esse dever de garantia 

consiste numa obrigação de fazer, que é atendida quando o Estado organiza estruturas capazes 

de  prevenir,  investigar  e  mesmo  punir  toda  violação,  pública  ou  privada,  dos  direitos 

fundamentais da pessoa humana. E o Estado será responsabilizado internacionalmente todas 

as vezes que não atender este comando.353

Naturalmente, para atender ao seu dever de garantir os direitos humanos/fundamentais, 

no  qual  se  inclui,  como  visto,  a  obrigação  de  organizar  estruturas  capazes  de  prevenir, 

investigar e punir toda violação desses direitos, cumpre ao Estado, dentre outras medidas, 

criminalizar suficientemente comportamentos lesivos aos mesmos direitos e instrumentalizar 

instituições estatais aptas à deflagrar e conduzir com rapidez e eficácia a pretensão punitiva da 

sociedade. Além disso, uma vez verificado um ilícito penal, incumbe ao Estado, ainda, apurá-

lo e sancionar o(s) seu(s) autor(es), prevenindo assim novas lesões pela inibição da repetição 

desse ato.

Quando o Estado dá causa à impunidade – entendida como a não punição do autor de 

crime em virtude de falhas na investigação, persecução, captura, processo e/ou condenação –, 

isso vem sendo considerado pelas Cortes internacionais de direitos humanos (a exemplo da 

Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos e  do Tribunal  Europeu de  Direitos  Humanos) 

violação ao seu dever de proteção, estando passível, portanto, de responsabilização no âmbito 

internacional,  por  não  tutelar  o  direito  da  vítima  e  a  pretensão  punitiva  da  sociedade, 

interessada  na  responsabilização  criminal  como  forma  de  reafirmação  do  ordenamento 

jurídico violado e na proteção prospectiva dos direitos fundamentais.354

353 “O art. 1.1 da Convenção estabelece que o Estado fica obrigado a zelar pelo respeito dos direitos humanos reconhecidos e 
de garantir o exercício dos mesmos por parte de toda pessoa que é sujeita à sua jurisdição. Essa obrigação de respeito fornece 
o primeiro elemento para a futura responsabilização do Estado violador. De fato, existe uma obrigação de não-fazer, que se 
traduz na limitação do poder público face aos direitos do indivíduo. Como já assinalou a Corte Interamericana, o exercício da 
função pública tem limites que derivam dos direitos humanos, atributos inerentes à dignidade humana e em conseqüência,  
superiores ao poder do Estado. Já a obrigação de garantia concretiza uma obrigação de fazer, que consiste na organização,  
pelo Estado, de estruturas capazes de prevenir, investigar e mesmo punir toda violação, pública ou privada, dos direitos  
fundamentais  da  pessoa  humana.  Toda  vez  que  o  Estado  falha  com  este  comando,  emerge  sua  responsabilidade  
internacional.” (Direitos humanos em juízo. Comentários em casos contenciosos e consultivos da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 71-72)
354 “o Estado tem o dever de proteger os direitos fundamentais, impedindo a sua violação por quem quer que seja. Isso inclui,  
muitas vezes, o dever de criminalizar e de punir as violações aos direitos fundamentais. Aliás, é o que se extrai do art. 5º, inc.  
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No caso “Velásquez Rodriguez v. Honduras”, de 29/07/1988, tratou-se do sequestro, 

tortura e “desaparecimento” do estudante universitário Manfredo Velásquez Rodrigues pelas 

Forças  Armadas  de  Honduras.  Tal  fato,  além  de  não  investigado  devidamente,  foi 

peremptoriamente negado pelo governo hondurenho, sendo que três testemunhas convocadas 

para depor sobre o episódio foram misteriosamente assassinadas. A Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, então, acusou o governo de Honduras de violação dos direitos à vida, à 

integridade pessoal e à liberdade pessoal (arts. 4º, 5º e 7º, respectivamente, da Convenção 

Interamericana  de  Direitos  Humanos).  A Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  em 

resposta, condenou o governo hondurenho, assentando, de importante para este trabalho, que: 

a) o dever estatal de garantir aos cidadãos o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos 

na Convenção inclui a obrigação de organizar estruturas governamentais capazes de prevenir, 

investigar e sancionar toda violação daqueles mesmos direitos e procurar, se possível, sua 

reparação; b) cumpre ao Estado, assim, investigar seriamente todas as violações aos direitos 

humanos protegidos pela Convenção 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;  c)  um fato  ilícito  de  violação  de  direitos  humanos  que 

inicialmente não resulte imputável diretamente a um Estado – por exemplo, por ser obra de 

um  particular  –  pode  acarretar  a  responsabilidade  internacional  do  Estado  quando 

demonstrado  que  este  tolerou  que  os  particulares  agissem  livre  ou  impunemente  em 

menoscabo dos direitos humanos e/ou agiu de modo que tal violação ficasse impune e não se 

restabelecesse, enquanto possível, a vítima na plenitude dos seus direitos.355

XLI, da Constituição de 88: 'a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais'. A Corte  
Interamericana  de  Direitos  Humanos  vem  sistematicamente  considerando  como  violação  ao  dever  de  proteção  a  não-
apuração,  de  forma  rápida,  dos  crimes  praticados  em detrimento  dos  direitos  humanos/fundamentais.  Para  a  Corte,  a  
impunidade  dos  criminosos,  entendida  como a  falha em seu conjunto de investigação,  persecução,  captura,  processo e 
condenação, ofende os direitos das vítimas. Há, portanto, obrigação do Estado de “investigar seriamente, com os meios ao 
seu alcance, as violações cometidas no âmbito de sua jurisdição, a fim de identificar os responsáveis, impor-lhes as sanções  
pertinentes e assegurar à vítima uma adequada reparação”. E mais: 'Se o aparelho do Estado agir de modo que tal violação  
fique impune e não se restabeleça, enquanto possível, a vítima na plenitude dos seus direitos, poe-se afirmar que não cumpriu  
o dever de garantir o livre e pleno exercício às pessoas sujeitas à sua jurisdição. O mesmo é válido quando tolerar que os  
particulares  ou  grupos  dos  mesmos  ajam livre  ou  impunemente  em menoscabo dos  direitos  humanos  reconhecidos  na 
Convenção.'” (MARMELSTEIN, George. Op. Cit. p. 421-422).
355 Ver ANEXO XIII.
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No caso  “Gomes  Lund  e  outros  vs.  Brasil”,  mais  conhecido  como “Guerrilha  do 

Araguaia”,  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  em 26  de  março  de  2009, 

denunciou  o  Estado  brasileiro,  dentre  outras  coisas:  a)  pela  detenção  arbitrária,  tortura  e 

desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil e 

camponeses, resultado de operações do Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 

com o objetivo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar do Brasil 

(1964–1985); b) porque, em virtude da Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia), não realizou uma 

investigação penal com a finalidade de julgar e punir os responsáveis por tais atos; c) porque 

os recursos judiciais de natureza civil,  com vistas a obter informações sobre os fatos, não 

foram efetivos para assegurar aos familiares dos desaparecidos e das pessoas executadas o 

acesso  a  informação;  e  d)  porque  o  desaparecimento  das  vítimas,  a  impunidade  dos 

responsáveis e a falta de acesso à justiça, à verdade e à informação afetaram negativamente a 

integridade pessoal dos familiares dos desaparecidos. 

Importante esclarecer, no tópico, que a Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia), com base na 

qual o Estado brasileiro justificava sua inação em perseguir a punição dos responsáveis pelos 

aludidos atos, concedia anistia àqueles que, entre outras pessoas, cometeram crimes políticos, 

crimes de qualquer natureza relacionados ou conexos com crimes políticos ou praticados por 

motivação política, entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso em 24 de novembro de 

2010,  acolhendo  a  demanda.  Como  principal  fundamento  da  decisão,  reafirmou  que  os 

Estados têm a obrigação de investigar e, se for o caso, punir violações de direitos humanos, 

devendo dispor, para tanto, de aparato normativo e executivo adequado para levar a efeito tal 

dever,  acrescentando  que  esse  entendimento  é  compartilhado  com praticamente  todos  os 

organismos internacionais de proteção a direitos humanos, a exemplo do Comitê de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, do Comitê contra a Tortura das Nações Unidas, da Comissão de 
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Direitos Humanos das Nações Unidas, da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Comissão 

Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos.356

Sobre a Lei de Anistia, entendeu que a mesma não pode servir de escudo para que o 

Estado se desonere daquele dever persecutório, argumentando no ponto, de importante, ser 

uníssono entre os outros organismos universais e regionais de proteção dos direitos humanos 

que  as  leis  que  anistiam graves  violações  de  direitos  humanos  são  incompatíveis  com o 

Direito Internacional e as obrigações internacionais dos Estados, porque contribuem para a 

impunidade  e  constituem  um  obstáculo  para  o  direito  à  verdade,  ao  opor-se  a  uma 

investigação aprofundada dos fatos.357

Em seu voto fundamentado, o Juiz da Corte Roberto de Figueiredo Caldas lembrou 

que a jurisprudência, o costume e a doutrina internacionais consagram que nenhuma lei ou 

norma de direito interno, como as disposições acerca da anistia, as normas de prescrição e 

outras  excludentes de punibilidade,  deve impedir que um Estado cumpra a sua obrigação 

inalienável  de  punir  os  crimes  de  lesa-humanidade,  por  serem  eles  insuperáveis  nas 

existências de um indivíduo agredido, nas memórias dos componentes de seu círculo social e 

nas transmissões por gerações de toda a humanidade. Foi categórico quando afirmou que a 

Justiça deve demonstrar que age de forma igualitária na punição de quem quer que pratique 

graves crimes contra a humanidade, deixando claro que tais práticas não podem se repetir, 

jamais  serão  esquecidas  e  a  qualquer  tempo  serão  punidas.  Somente  assim,  concluiu,  se 

entrará em um novo período de respeito aos direitos da pessoa, contribuindo para acabar com 

o círculo de impunidade no Brasil.358

Importantíssimo acrescer  que,  além de atender  ao  seu dever  de  investigar  e  punir 

eficazmente todas as lesões aos direitos fundamentais – no que se incluem os ilícitos penais, 

pois  que  representam  violações  a  estes  direitos  –,  cumpre  ao  Estado  fazê-lo  o  mais 

356 Ver ANEXO XIV.
357 Id.
358 Id.
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rapidamente possível. Assaz, só se pode afirmar que o aparato estatal agiu eficazmente na 

reparação de direitos lesados e na responsabilização dos respectivos autores quando os efeitos 

da lesão ainda repercutiam, quando ainda eram sentidos de forma significativa. A demora na 

prestação jurisdicional, ao contrário, é incompatível com a noção de justiça, porque geradora 

de uma sensação de impunidade, e muitas vezes pode levar ao fenômeno da prescrição dos 

atos ilícitos. Diga-se o mesmo da demora do Legislativo em editar normas jurídicas internas 

indispensáveis à tutela de determinados direitos humanos. 

É por isso que a demora na resposta estatal equivale à negação de justiça e vem sendo 

causa de responsabilização internacional do Estado tanto no âmbito interamericano quanto no 

europeu  –  embora  raramente  seja  reconhecida  como  tal  no  Brasil359,  a  despeito  de 

recentemente, a Emenda Constitucional nº 45/2004 ter trazido ao rol do art. 5º da Constituição 

Federal o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, nos âmbitos judicial e administrativo (LXXVIII).

No caso “Damião Ximenes v. Brasil”, julgado em 04/07/2006, o Brasil foi condenado 

por não averiguar  adequadamente a tortura seguida de morte  de Damião Ximenes Lopes, 

portador  de  doença  mental,  ocorrida  em  um  estabelecimento  privado  de  tratamento 

psiquiátrico situado em Sobral/CE. A Comissão Interamericana acusou o Brasil de violar seu 

dever de garantir os direitos à vida, integridade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial 

ao referido cidadão, previstos, respectivamente, nos arts. 1.1, 4º, 5º, 8º e 25 da Convenção 

Interamericana  de  Direitos  Humanos,  por,  em  síntese:  a)  não  apurar  efetivamente  as 

responsabilidades  administrativas  das  autoridades  que  deixaram  de  realizar  investigações 

fundamentais para recolher provas possíveis no sentido de elucidar a verdade dos fatos; b) 

359 “Exemplo constante de responsabilização do Estado é a demora na prestação jurisdicional. Tal circunstância raramente é  
reconhecida como violação aos direitos humanos no Brasil e, assim, é insuficiente para obter uma responsabilidade do Estado 
no Judiciário brasileiro. No entanto, é consagrada como uma violação indenizável pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. O Brasil apenas não foi condenado em um maior número de casos porque ratificou o Pacto de São José há poucos  
anos, e ainda não é muito conhecida pelos operadores jurídicos a existência dessa instância internacional, além das nacionais.  
A responsabilidade pode dar-se por omissão inclusive do Legislativo, em cumprir um compromisso internacional, em que  
este  é  obrigatório.  As diretivas  européias,  por exemplo,  devem ser internalizadas pelos  Estados-membros em um prazo  
razoável. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias tem um histórico de condenações dos Estados pela demora em 
tornar internas as diretivas comunitárias. [...]” (VARELLA, Marcelo D. Op. Cit. p. 373-374)
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irregularidades na investigação policial que comprometeram a elucidação da morte da vítima; 

c)  inexistência  de  uma  investigação  imediata,  séria  e  exaustiva;  d)  inexistência  de  uma 

sentença de primeiro grau depois de passados seis anos da morte violenta da vítima.360

No célebre “caso Maria da Penha”, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

apreciou a omissão do Estado brasileiro em efetivamente tomar as medidas necessárias para 

processar e punir o agressor da senhora Maria da Penha Maia Fernandes, a saber, seu próprio 

marido. Segundo a denúncia apresentada à Comissão, este último, em 29 de maio de 1983, 

após uma série de agressões durante os anos de convivência matrimonial, tentou assassinar 

Maria da Penha com um tiro, em decorrência do que esta sofre de paraplegia irreversível e 

outras enfermidades. Em 28 de setembro de 1984, o Ministério Público do Ceará ofereceu 

ação penal contra o agressor perante a 1º Vara Criminal de Fortaleza.  No entanto,  o caso 

tardou oito anos para ir a Júri, que, somente em 4 de maio de 1991, condenou o agressor. 

Contra esta decisão, a defesa interpôs uma apelação que pedia a anulação do julgamento com 

base em matéria já preclusa – vícios na formulação de perguntas aos jurados, as quais não 

foram impugnadas na sessão de julgamento. O recurso só foi julgado quatro anos depois, em 4 

de maio de 1995, tendo o Tribunal de Justiça do Ceará, aliás, conhecido-o e provido-o, a 

despeito do vício processual. Outro ano mais tarde, em 15 de março de 1996, um novo Júri 

condenou o agressor a dez anos e seis meses de prisão. Contra esta, no entanto, foi interposta 

nova  apelação,  a  qual,  em 13 de  março  de  2001,  quando a  Comissão  Interamericana  de 

Direitos Humanos apreciou o caso, ainda não havia sido decidida pelo Tribunal de Justiça do 

Ceará, já estando o crime, na oportunidade, em vias de prescrever.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesta última data, examinou o caso, 

entendendo, em resumo, que: a)  desde o momento em que Maria da Penha foi vítima da 

tentativa de homicídio em 1983, transcorreram mais de 17 anos e continua aberto o processo 

contra  o  acusado,  não  se  chegando  à  uma  sentença  definitiva  nem  foram  reparadas  as 

360 Ver ANEXO XV.
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consequências do delito; b) durante todo esse lapso, o acusado continua em liberdade e há o 

risco sério de ficar definitivamente impune, devido à prescrição do delito; c) a demora judicial 

e a prolongada espera para decidir recursos de apelação configura, no particular, um ato de 

tolerância, por parte do Estado, para com a violência que Maria da Penha sofreu e agrava as 

consequências diretas por ela sofridas, pondo em risco definitivo a possibilidade de punir o 

acusado, pela possível prescrição do delito que não faz senão perpetuar as raízes e fatores 

psicológicos, sociais e históricos que mantêm e alimentam a violência contra a mulher361; d) as 

decisões judiciais internas neste caso apresentam uma ineficácia, negligência ou omissão por 

parte das autoridades judiciais brasileira e uma demora injustificada no julgamento de um 

acusado; e) no geral, essa tolerância por parte do Estado não é exclusiva deste caso, mas uma 

pauta sistemática,  é um padrão geral de negligência e falta de efetividade do Estado para 

processar e condenar os agressores de direitos humanos, conduta das autoridades judiciais que 

constitui uma violação do direito a obter um recurso rápido e efetivo contra tais investidas.362

A Comissão,  na  oportunidade,  recomendou  ao  Brasil  a  adoção  de  uma  série  de 

providências  tendentes  a  uma maior  repressão  aos  casos  de  violência  doméstica  contra  a 

mulher, o que levou à edição, no Brasil, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).363

A reiterada jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos também é no 

sentido de que os Estados têm obrigações positivas voltadas a garantir, perante ataques de 

terceiros,  o  efetivo  respeito  aos  direitos  consagrados  no  Convênio  Europeu  de  Direitos 

361 FLÁVIA PIOVESAN, ao criticar o fato de, até a edição da Lei Maria da Penha, serem aplicados aos casos de violência  
contra a mulher os dispositivos da Lei nº 9.099/95, do que resultava a condenação do agressor “a pagar à vítima uma cesta 
básica ou meio fogão ou meia geladeira”, medidas absolutamente ineficazes na repressão desses casos e na prevenção de 
futuros, afirma, acertadamente, que isso se dava porque, até então, “Os casos de violência doméstica ora eram vistos como 
mera 'querela doméstica', ora como reflexo de ato de 'vingança ou implicância da vítima', ora decorrentes da culpabilidade da 
própria vítima, no perverso jogo de que a mulher teria merecido, por seu comportamento, a resposta violenta.” (Litigância 
internacional e avanços locais: violência contra a mulher e a Lei “Maria da Penha”. In: Temas de direitos humanos. 3ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 233)
362 Ver ANEXO XVI.
363 “[…] A Comissão recomenda particularmente o seguinte: a) Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários 
judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica; b) Simplificar  
os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de 
devido  processo;  c)  O  estabelecimento  de  formas  alternativas  às  judiciais,  rápidas  e  efetivas  de  solução  de  conflitos  
intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às conseqüências penais que gera; d) Multiplicar  
o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à  
efetiva tramitação e  investigação  de todas as  denúncias  de violência  doméstica,  bem como prestar  apoio ao Ministério  
Público na preparação de seus informes judiciais; […]”
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Humanos, o que exigirá, inclusive, o recurso à proteção por meio de normas penais.364

Em “Osman vs. The United Kingdom” (87/1997/871/1083, Strasbourg, 28/10/1998), 

por exemplo, a Corte Europeia assentou que “os Estados têm o dever primordial de assegurar 

o  direito  à  vida,  estabelecendo  uma  legislação  penal  tendente  a  dissuadir  a  prática  de 

atentados às pessoas, a qual encontre apoio em um mecanismo de prevenção, repressão e 

sanção de agressões dessa natureza.”365

Em “X and Y vs. The Netherlands” (8978/80, Strasbourg, 23/03/1985), uma garota de 

16 anos de idade (“Y”), portadora de problemas mentais, fora estuprada no interior de uma 

instituição reservada a pessoas acometidas de moléstias dessa natureza pelo genro da própria 

diretora  do  estabelecimento.  Para  a  persecução do delito,  todavia,  a  legislação holandesa 

exigia  representação  do  ofendido  para  vítimas  com idade  superior  a  16  anos,  o  que  era 

inviável  na  hipótese,  em  virtude  da  doença  mental  da  vítima.  Visando  suprir  essa 

incapacidade,  o  pai  da  vítima  (“X”)  representou  por  providências  perante  a  polícia  e  o 

promotor  locais.  Os  tribunais  holandeses,  entretanto,  considerando  que  a  legislação  não 

contemplava expressamente que outrem poderia representar em nome da vítima, decidiram 

que o silêncio do legislador não poderia ser suprido por uma interpretação analógica (“in 

malam partem”), de sorte que o autor da agressão sexual foi absolvido.

“X”, então,  acionou o Tribunal  Europeu de Direitos Humanos,  o qual  condenou a 

Holanda a pagar uma indenização a “Y”, por entender, em resumo, que: a) o art. 8º do CEDH 

não apenas impede interferências arbitrárias praticadas pelo Estado, mas também impõe ao 

Estado  obrigações  positivas  tendentes  ao  efetivo  respeito  à  vida  privada  no  âmbito  das 

relações entre particulares; b) no caso, estavam em questão valores essenciais da vida privada, 

para o que medidas civis eram insuficientes como resposta estatal à modalidade de agressão 

sofrida  por  “Y”,  de  modo  que  apenas  sanções  penais  seriam adequadas  para  dissuadir  a 

364 FELDENS. p. 106-107.
365 Ibid. p. 107.
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prática de fatos da espécie; e c) a lei local era insuficiente à proteção efetiva da vítima.366 

No caso “M. C. vs. Bulgária” (“application” nº 39272/98, Strasbourg, 04/03/2004), 

“M. C.”, então com 14 anos de idade e ainda virgem, fora vítima de estupro perpetrado por 

dois homens. A Suprema Corte da Bulgária, nada obstante, possuía jurisprudência no sentido 

de que a condenação pelo crime de estupro exigia firme comprovação de que a vítima resistira 

ao ato sexual ou que estava incapacitada fisicamente de resistir por debilidade física, idade 

avançada, doença, efeito de álcool, medicamentos ou drogas. Por isso, absolveu os agressores, 

por entender que, na hipótese, não fora provada nem uma coisa nem outra.

A vítima, então, acionou a Comissão Europeia de Direitos Humanos, que demandou a 

República da Bulgária por violação aos direitos inscritos nos arts. 3º, 8º, 13 e 14 do CEDH. O 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos acolheu a demanda, por considerar, em resumo, que: 

a) de acordo com os padrões e tendências atuais, os Estados têm a obrigação, à luz dos artigos 

3º e 8º da Convenção, de adotar medidas penais de modo a punir efetivamente o estupro, 

aplicando-se a partir  de uma investigação e  uma ação criminal  eficazes; b) interpretações 

restritivas no sentido da exigência de prova de resistência física como requisito à condenação 

por violação sexual deixariam impunes certos tipos de estupros e comprometeria a efetiva 

proteção do direito à autonomia sexual; c) no caso, a Bulgária violou o direito de “M. C.” a 

não sofrer tratos desumanos e degradantes.367

Por  fim,  em  “A.  vs.  The  United  Kingdom”  (100/1997/884/1096,  Strasbourg, 

23/09/1998), cuidou-se do caso de uma criança de 6 anos de idade (“A”) que costumava ser 

espancada por seu padrasto com um pedaço de madeira e uma espécie de cano de jardim. 

Embora o “Children and Young People Persons Act 1933” previsse uma pena de até 10 anos 

de prisão para a prática de maus-tratos contra criança, ocasionando-lhe lesões ou sofrimento 

desnecessários à sua saúde, o autor das agressões praticadas contra “A” foi absolvido pela 

366 Ibid. p. 107-108.
367 Ibid. p. 108-109.
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justiça  inglesa,  por  considerar  que  os  castigos  infligidos  eram  “razoáveis”  (“reasonable 

chastisement”), não constituindo castigos injustos ou ilícitos (“lawful punishment”).

Provocada por  “A”,  a  Comissão Europeia  de  Direitos  Humanos acionou o Estado 

britânico perante o Tribunal  Europeu de Direitos  Humanos,  alegando que este  falhou em 

protegê-lo contra tratos desumanos e degradantes (arts.  3º e 8 do CEDH). A Corte julgou 

procedente  o  pedido  e  condenou  o  Reino  Unido  ao  pagamento  de  uma  significativa 

indenização à vítima, por entender, em suma, que a lei inglesa, ao admitir a tese defensiva de 

que foram infligidos “castigos razoáveis”, e de que o ônus da prova em contrário pertenceria à 

Promotoria, não proveu adequadamente o direito de “A” de não ser submetido a tratamentos 

desumanos e degradantes, violando, assim, o art. 3º do CEDH. Paralelamente à condenação, o 

Estado britânico adotou medidas no sentido de alterar a legislação doméstica.368

Como  se  percebe,  no  âmbito  das  Cortes  internacionais  de  direitos  humanos  – 

diferentemente do que aparentemente ocorre no Brasil –, não há dúvidas de que, a par de se 

abster de violar os direitos humanos/fundamentais  por atos comissivos (obrigação de não-

fazer),  emana  desses  mesmos  direitos  outra  obrigação  igualmente  dirigida  ao  Estado 

(obrigação de fazer), consistente em editar normas jurídicas de conteúdo repressivo suficiente 

para  inibir  comportamentos  lesivos  àqueles  direitos,  inclusive,  se  for  o  caso,  de natureza 

penal; e investigar e punir, por meio de suas instituições, os responsáveis por tais condutas, de 

modo célere e  eficaz.  Se,  ao contrário,  o  Estado não atende a  tais  comandos,  poderá ser 

responsabilizado internacionalmente. 

Tomando-se como parâmetro os julgados acima, isso ocorreria, por exemplo, quando 

não edita normas penais ou de outra ordem (improbidade administrativa, por exemplo) de 

conteúdo repressivo suficiente para inibir comportamentos lesivos aos direitos humanos, ou 

quando suas instituições não apuram e punem os responsáveis por tais condutas, quer porque 

não dotadas dos meios necessários, quer porque simplesmente foram inertes ou negligentes, 

368 Ibid. p. 109-110.
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quer porque sobrelevaram a importância de meros requisitos processuais ou procedimentais 

de modo a obstaculizar a efetiva reparação da vítima ou a punição do autor da conduta, quer 

porque  aquelas  instituições  o  fizeram  de  forma  demasiadamente  demorada,  quando  a 

reparação e/ou punição já não eram mais possíveis ou viáveis.

4.6 O FUNDAMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA OBRA DE BECCARIA

A  obra que celebrizou BECCARIA – Dos delitos e  das penas – é  frequentemente 

lembrada  pela  sua  contribuição  na  concepção  das  garantias  penais  e  processuais  penais 

limitadoras da pretensão punitiva da sociedade. No entanto, nesta mesma obra, BECCARIA 

também  se  mostrou  ferrenho  defensor  do  exercício  da  pretensão  punitiva  como  ato 

potencialmente  protetor  dos  direitos  das  pessoas,  por  ser  capaz  de  refrear  os  espíritos 

inclinados a práticas criminosas.

A menção a BECCARIA nesta altura deste trabalho – quando já visitadas doutrina e 

jurisprudência  recentes  –  dá-se  propositalmente,  para  que  se  perceba  com nitidez  que  os 

aspectos ligados à efetividade do exercício da pretensão punitiva por ele abordados encontram 

perfeita consonância com os posicionamentos mais atuais acerca da sua importância como 

instrumento de salvaguarda dos direitos fundamentais, alguns dos quais citados acima. 

Ele,  por exemplo,  ao mesmo tempo em que apregoou a moderação das penas,  foi 

enfático em asseverar a necessidade de garantia da punibilidade, ou seja, a certeza de que 

seriam  aplicadas  todas  as  vezes  que  o  infrator  violasse  o  preceito  que  as  trazia  como 

consequência. Noutras palavras, advogou que a aplicação das sanções pelo Estado – ainda que 

fossem brandas – teria que se dar sempre, havendo uma certeza no apenamento – evitando-se 

a todo custo a impunidade –, para que permanecesse na consciência de todos que a pena 

sempre acompanhará o crime de perto, como sua consequência certa e inevitável.369 

369 De modo semelhante, afirma BETTIOL: “A pena atinge o homem na sua individualidade concreta, determina nele um 
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Assim  o  sendo,  seria  altíssima  a  eficácia  do  sistema  criminal  na  missão  de 

desestimular, inclusive a priori, os comportamentos delituosos, por serem poucos os homem 

que  ousariam  cometê-los  se  tivessem  a  certeza  de  que  seus  atos  seriam  punidos 

criminalmente. Do contrário, se o exercício da pretensão punitiva for falho e o sancionamento 

dos autores dos delitos for apenas eventual ou diminuto, nutre-se nos homens a esperança da 

impunidade,  gera-se  nos  seus  espíritos  a  cogitação  de  que  os  bônus  prováveis  do  crime 

desejado talvez valham a pena a assunção dos riscos da improvável punição.370

Proclamou ainda BECCARIA que “Os efeitos do castigo que se segue ao crime devem 

ser em geral impressionantes e sensíveis para os que o testemunharam”371. Naturalmente, não 

defendeu  ele  o  retorno  dos  suplícios  e  das  penas  cruéis,  senão  apenas  pregou  que  a 

reprimenda deve ser apta a causar no homem um temor suficiente para demovê-lo da ideia de 

levar ao plano executivo a empreitada criminosa que mentalmente arquitetou. 

Logo,  conclui-se  que  moderação  da  pena  não  é  sinônimo  de  pena  desprovida  de 

eficácia intimidatória ou de pena de eficácia intimidatória incapaz de desencorajar a prática 

ilícita  (pelo  caráter  demasiadamente  diminuto  do  mal  prometido,  inferior  até  mesmo aos 

benefícios que do crime podem advir). Até mesmo porque, tal como frisado por LUIZ LUISI, 

“através da pena a sociedade responde às agressões que sofre com o cometimento de um 

delito”, daí porque “não se pode deixar de enfatizar que o indeclinável respeito ao princípio 

sofrimento, como correspondente do sofrimento por ele infligido a outros com a ação delituosa, sacode uma alma talvez já 
endurecida no vício, desperta o sentimento da dignidade humana. Ela é a expressão mais típica e vincada daquela exigência  
de que ao mal deve seguir-se outro mal, como ao bem deve seguir-se o bem, a qual está, realmente, gravada no coração dos  
homens […]. O homem tem direito à pena, assim como tem direito ao reconhecimento da sua dignidade de pessoa. O grito 
angustioso dos acusados que se reconhecem culpados e pedem aos juízes a pena pelos delitos cometidos é o reconhecimento  
de  uma  realidade  moral,  que  nenhuma  lógica  intelectual  poderá  jamais  negar  ou  ocultar  nas  profundezas  do  coração 
humano.” (O problema penal... p. 144-145).
370 “Não é o rigor dos castigos que previne os crimes com maior segurança, mas a certeza do castigo, o zelo vigilante do  
magistrado e essa severidade inflexível que só é uma virtude no juiz quando as leis são brandas. A perspectiva de um castigo 
moderado, mas inevitável causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação 
ao  qual  se  apresente  alguma  esperança  de  impunidade.  O  homem  treme  à  ideia  dos  menores  males,  quando  vê  a  
impossibilidade de evitá-los; ao passo que a esperança, doce filha do céu, que tantas vezes nos proporciona todos os bens, 
afasta sempre a ideia dos tormentos mais cruéis, por pouco que ela seja sustentada pelo exemplo da impunidade, que a 
fraqueza ou o amor do ouro tão frequentemente concede. […] se se deixar ver aos homens que o crime pode ser perdoado e  
que o castigo nem sempre é sua consequência necessária, nutre-se neles a esperança da impunidade; faz-se com que aceitem 
os suplícios não como atos de justiça, mas como atos de violência. […] Sejam, pois, as leis inexoráveis, sejam os executores 
das leis inflexíveis; seja, porém, o legislador indulgente e humano. […]” (Ibid. p. 113 e 115)
371 Ibid. p. 110.
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da  humanidade  não  deve  obscurecer  a  natureza  aflitiva  da  sanção  penal”.372 É  dizer,  a 

necessidade de inibir os potenciais infratores e de a sociedade reagir à violação sofrida em si 

já justificam o conteúdo aflitivo da sanção, a qual,  não sendo vedada pela Constituição e 

sendo moderada, não atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Afinal, na 

precisa lição de HANS HEIRICH JESCHECK:

O direito penal não pode se identificar com o direito relativo à assistência social. 
Serve  em  primeiro  lugar  à  Justiça  distributiva,  e  deve  por  em  relevo  a 
responsabilidade do delinquente por haver violentado o direito, fazendo com que 
receba a resposta merecida da Comunidade. E isto não pode ser atingido sem dano 
e  sem dor principalmente nas  penas  privativas de liberdade,  a  não ser  que se 
pretenda subverter a hierarquia dos valores morais, e fazer do crime uma ocasião 
de prêmio, o que nos conduziria ao reino da utopia.373

Volvendo a BECCARIA, noutras passagens de sua obra, ele sustentou a necessidade 

da máxima celeridade na aplicação da pena, ou seja, o tempo que medeia o crime e o castigo 

deve ser  mínimo,  a fim de que,  no espírito  tanto do criminoso quanto no do restante  da 

população, fique patente a ideia de que a pena é a consequência inexorável do delito.374

Por óbvio, ao pedir celeridade, BECCARIA não descurou da observância das garantias 

processuais daquele a quem se acusa de delito, cujo exercício, naturalmente, demanda um 

certo tempo no curso do processo. Entretanto, é interessante ressaltar que, paralelamente ao 

reconhecimento de que, entre o crime e a pena, deve necessariamente haver espaço para a 

tramitação do devido processo legal,  garantindo-se ao  acusado o contraditório  e  a  ampla 

defesa,  BECCARIA defendeu  que  o  tempo  destinado  ao  desenvolvimento  desses  atos 

defensivos não pode se estender exageradamente (como se fossem um fim em si mesmos), 

para evitar que a pena não passe a ser vislumbrada como consequência remota do delito, 

372 Op. Cit. p. 50.
373 Apud LUISI, Luiz. Ibid. p. 50-51.
374 “Quanto mais pronta for a pena e mais de perto seguir o delito, tanto mais justa e útil ela será. […] quanto menos tempo 
decorrer entre o delito e a pena, tanto mais os espíritos ficarão compenetrados da ideia de que não há crimes sem castigo;  
tanto mais se habituarão a considerar o crime como a causa da qual o castigo é o efeito necessário e inseparável. […] É, pois,  
da maior importância punir prontamente um crime cometido, se se quiser que, no espírito grosseiro do vulgo, a pintura  
sedutora das vantagens de uma ação criminosa desperte imediatamente a ideia de um castigo inevitável.  Uma pena por  
demais retardada torna menos estreita a união dessas duas ideias: crime e castigo.” (Op. Cit. p. 109-111)
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aplicada quando este já tenha caído no esquecimento – isto para não mencionar o risco de o 

fato cair na impunidade pela ocorrência da prescrição.375

Enfim,  o  contributo  de  BECCARIA não  se  deu  unicamente  na  construção  das 

garantias  penais  e  processuais  penais  limitadoras  da  pretensão punitiva  da  sociedade.  Da 

leitura mais atenta, integral e imparcial de sua obra, constata-se sem dificuldade que a defesa 

dessas  garantias  não  foi  ao  ponto  de  retirar  toda  a  legitimidade  jurídica  do  exercício  da 

pretensão punitiva, ou seja, não se deu em prejuízo da continuidade desse exercício, nem teve 

por escopo torná-la uma ferramenta impotente diante do réu. Com efeito, não olvidou ele para 

a  importância  desse  ato  no  seio  de  qualquer  Estado  –  mesmo  daquele  que  então  os 

revolucionários liberais pretendiam inaugurar –, para cuja eficácia não se poderia prescindir, 

pelo  menos,  do  caráter  suficientemente  intimidatório  da  pena  (sem  que  deixasse  de  ser 

moderada), da certeza do apenamento e da prontidão deste em relação ao crime (sem que, 

para tanto, fosse suprimida a observância do contraditório e da ampla defesa, por exemplo).

375 “Quando o delito é constatado e as provas são certas, é justo conceder ao acusado o tempo e os meios de justificar-se, se  
lhe for possível; é preciso, porém, que esse tempo seja bastante curto para não retardar demais o castigo que deve seguir de 
perto o crime, se se quiser que o mesmo seja um freio útil contra os celerados.” (Ibid. p. 74)
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5.  UMA  CONFORMAÇÃO  CONSTITUCIONAL  POSSÍVEL  ENTRE  A 

EFICÁCIA  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  E  AS  GARANTIAS  PENAIS  E 

PROCESSUAIS QUE A LIMITAM E CONDICIONAM SUA VALIDADE

Viu-se no curso do presente trabalho que tanto os bens jurídicos mais importantes dos 

indivíduos  e  da  coletividade  (bloco  indutor  da  pretensão  punitiva),  que  legitimam  e 

impulsionam o exercício da pretensão punitiva, quanto aquelas regras penais e processuais 

limitadoras do exercício dessa pretensão (bloco limitador da pretensão punitiva), como forma 

de conter eventuais abuso e arbitrariedades que os agentes estatais possam querer praticar, 

foram  insculpidos  nas  cartas  constitucionais,  sob  a  forma  de  direitos  fundamentais.  A 

necessidade de observância das Constituições democráticas, desse modo, impõe o respeito a 

ambas as ordens de direitos fundamentais. Seria inconstitucional, assim, tanto o exercício da 

pretensão punitiva que ignorasse aquelas garantias inafastáveis, erigidas em favor de quem é 

acusado  de  crime,  quanto  a  defesa  dessas  garantias  como  um  fim  em  si  mesmo,  com 

indiferença à necessidade de efetividade daquela pretensão.

O exercício da pretensão punitiva, assim, não é ato que se opõe àquelas garantias, 

tampouco  a  observância  destas  importa  na  anulação  daquela  pretensão.  Na  realidade,  as 

garantias penais e processuais penais insculpidas nas constituições democráticas são apenas 

requisitos, pressupostos ou condições de validade do exercício da pretensão punitiva; é dizer, 

esse exercício só será válido se atendidas rigorosamente essas garantias/requisitos. “Mutatis 

mutandis”, uma vez observadas, a pretensão punitiva pode e deve ser exercitada pelo Estado 

do modo mais efetivo e célere possível, de modo a alcançar, tanto quanto possível, a tutela 

dos direitos diretamente atingidos e do direito coletivo ao sancionamento do infrator. 

Há, portanto, que se buscar um equilíbrio entre essas duas forças normativas em cada 

uma das etapas de materialização da pretensão punitiva da sociedade – edição de leis penais e 
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processuais penais e aplicação concreta das mesmas. Tece-se, a seguir, considerações sobre 

cada uma delas.

5.1 QUANTO À EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL

É inquestionável que a atividade legislativa do Estado em matéria penal e processual 

penal  está  condicionada,  para  ter  validade  constitucional,  à  observância  das  princípios 

constitucionais, explícitos e implícitos, reitores dessa atividade.

Por um lado, partindo-se dos axiomas de LUIGI FERRAJOLI, cumpre ao legislador, 

quando da tipificação penal de condutas, por exemplo, atentar para a estrita observância dos 

seguintes parâmetros limitadores da pretensão punitiva: a) só é crime o que assim for definido 

em lei (“nulla crimen sine lege”); b) a lei penal somente poderá criminalizar uma conduta se 

houver absoluta necessidade de proteger bens jurídicos, por sua fundamentalidade ao convívio 

em sociedade (“nulla lex sine necessitate”); c) as lesões provocadas pelas condutas tipificadas 

pela lei penal devem, obrigatoriamente, ultrapassar a pessoa do agente, isto é, não poderão se 

restringir à sua esfera pessoal, à sua intimidade, ou ao seu particular modo de ser, somente 

havendo possibilidade de proibição da comportamentos quando estes vierem a atingir bens de 

terceiros  (“nulla  necessitate  sine  injuria”);  d)  o  comportamento  consiste  numa  conduta 

comissiva ou omissiva e não num pensamento (“nulla injuria sine actione”)376; e) apenas ações 

culpáveis poderão ser reprovadas (“nulla action sine culpa”).377

376 Na lição de GIUSEPPE BETTIOL, “na nossa ordem jurídico-penal não pode ter lugar qualquer punição se o acusado não  
tiver agido. […] O direito penal vigente é um direito penal todo voltado para a ação, pelo que qualquer atitude ou maneira de  
ser do homem, que não possa inscrever-se sob o paradigma da ação, escapa a qualquer valoração penal. Um movimento  
reflexo, uma doença, o estado de sonolência, não podem, realmente, constituir matéria suficiente para constituir in nuce uma 
responsabilidade penal.  A ação supera estes  modos de ser  da personalidade humana para olhar mais para diante;  […] é 
indispensável, para haver a ação, que o homem atue sobre o ambiente, que se manifeste deixando uma marca no mundo 
exterior, isto é, alterando as condições objetivas que existiam antes da sua intervenção. Falando em linguagem penalística; é  
necessária  a  lesão de um bem protegido  […] Historicamente,  o  direito  penal  apresenta-se  como reação à  ação lesiva, 
entendida precipuamente na sua materialidade de fato. A pena segue-se à verificação de que o acusado ocasionou, com a sua  
conduta externa, um dano social; e quando se fala de conduta externa, quer dizer-se a moldura, a morfologia da ação sob o  
aspecto da sua materialidade” (O problema penal. Tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN Editora, 
2003. p. 108).
377 “A culpabilidade é, precisamente, esse elemento psicológico da infração. Não há crime sem que o sujeito tenha tido  
consciência e voluntariedade do fato, nos limites correspondentes ao dolo, à negligência ou à preter-intenção, porque todo 
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Há que  atentar  também para  o  seguinte:  a)  o  comportamento  criminalizado  deve 

necessariamente lesar ou, pelo menos, colocar em perigo concreto de lesão o bem jurídico 

protegido (princípio da ofensividade do fato); b) a lei não poderá prever penas de morte (salvo 

em caso de guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou 

cruéis (art. 5º, XLVII), nem penas que ultrapassem a pessoa do condenado (salvo a obrigação 

de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, as quais, nos termos da lei, poderá 

ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio 

transferido) (art. 5º, XLV); c) deve haver proporcionalidade entre os montantes abstratamente 

cominados para a pena e o fato praticado e suas consequências negativas para o bem jurídico.

Tendo  em mente  tais  parâmetros,  seria  inconstitucional,  por  exemplo,  um decreto 

(norma infralegal) que tipificasse um comportamento como crime; uma lei que criminalizasse 

atitudes privadas tidas como desconformes apenas os valores predominantes morais (manter 

relação  homossexual,  tatuar  o  corpo,  não  trabalhar);  uma  norma  que  responsabilizasse 

criminalmente de forma objetiva o dono da empresa por atos dolosos ou culposos de seus 

empregados configuradores de crimes; uma norma penal que autorizasse o juiz a impor ao 

apenado cumprir uma pena alternativa (prestação de serviços à comunidade, por exemplo) 

vestindo uma roupa de palhaço, com uma placa pendurada no pescoço identificando-o como 

réu em processo penal ou em outra situação inquestionável e desnecessariamente humilhante.

Há inúmeras outras hipóteses de normas inconstitucionais imagináveis, algumas mais 

óbvias e diretas (como, por exemplo, uma norma que cominasse pena de prisão perpétua ou 

uma pena  que  poderia  ser  estendida  aos  familiares  do  réu  ou  aos  seus  sucessores  numa 

empresa),  outras  a  merecer  uma  análise  mais  subjetiva,  a  demandar  maior  exercício 

hermenêutico (como, por exemplo, aferir se a pena é desproporcional ao delito). 

crime supõe uma ação, e não há ação sem um impulso voluntário. […] O dado psicológico, ou seja, o laço psíquico que une o 
sujeito ao fato é a culpabilidade: este é dolo, se o agente previu e quis o evento lesivo como consequência da sua ação ou  
omissão; é preter-intenção se o evento lesivo produzido é mais grave que o previsto e querido como consequência da própria  
atividade; e é negligência, se o evento ocasionado, ainda que previsto, é consequência involuntária de uma conduta contrária  
a regras ou a disciplinas.” (Ibid. p. 124-125)
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No tocante à legislação processual, é dever do legislador observar, por exemplo, os 

seguintes parâmetros constitucionais: a) deve existir um ou mais ritos procedimentais traçados 

inteiramente em lei (art. 5º, LIV), nos quais devam ser necessariamente previstos em favor de 

quem é acusado o direito ao silêncio (no que se inclui o de não produzir  prova contra si  

mesmo)  (art.  5º,  LXIII),  ao  contraditório  (conhecer  a  acusação  que  contra  si  pesa  e  a 

possibilidade  de  a  ela  reagir)  e  a  ampla  defesa  (tentar  provar  a  inverdade  da  acusação 

mediante toda a sorte de argumentos e de elementos de prova que desejar produzir) (art. 5º, 

LV)  e  no  qual  não  pode  ser  admitida  a  produção de  provas  ilícitas  (art.  5º,  LVI);  b)  os 

dispositivos  que  regularem  o  cumprimento  de  medidas  cautelares  restritivas  de  direitos 

individuais  (v.g., busca e  apreensão domiciliar,  prisão provisória,  interceptação telefônica, 

quebra de sigilos fiscal e bancário) devem obedecer aos requisitos e limites constitucionais 

sobre cada caso (v.g., art. 5º, XI, XII, LXI); c) são vedadas normas que deleguem a outras 

pessoas ou instituições as atribuições privativas do Ministério Público (o ajuizamento da ação 

penal pública – art. 5º, LIII, e art. 129, I) e do Judiciário (processar e julgar esta ação – art. 5º, 

XXXV e LIII).

Seriam inconstitucionais, nessa ordem de ideias, normas jurídicas que, por exemplo, 

permitissem  ao  juiz  julgar  antecipadamente  a  lide  penal,  ignorando  o  desejo  do  réu  de 

produzir  provas  na fase instrutória;  atribuíssem ao réu,  “ab initio”,  o ônus de provar  sua 

inocência;  permitissem  à  polícia,  sem  ordem  judicial,  prender  pessoas  sem  estado  de 

flagrância, interceptar comunicações telefônicas, realizar buscas e apreensões domiciliares, ter 

acesso  a  informações  fiscais  e  bancárias  de  pessoas  físicas,  sob  alegação  de  situação  de 

urgência ou extrema gravidade do crime investigado; permitissem à polícia judiciária ou aos 

órgãos  de  representação judicial  das  pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno (como a 

Advocacia-Geral da União e a Procuradoria da Fazenda Nacional) ajuizar ações penais em 

determinadas hipóteses; permitissem ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou à OAB 
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“resolver”  lides  penais  e/ou  estabelecer  penas  com exclusão  do  Judiciário;  admitissem a 

validade da prova obtida sob tortura diante da extrema gravidade do crime investigado e do 

altíssimo interesse público em puni-lo.378

Por outro lado, a atividade do legislador também deve ser balizada pela necessidade de 

que o exercício da pretensão punitiva da sociedade efetivamente  previna lesões aos direitos 

fundamentais,  como emanação  do dever  estatal  de  proteção  a  estes  direitos.  E,  para  que 

cumpra esse desiderato, é mister que: a) as normas repressivas de comportamentos prevejam 

sanções que,  ao mesmo tempo em que respeitem os limites constitucionais  na cominação 

abstrata de penas, sejam também aptas a intimidar quem se encontra tendente à adoção do 

comportamento vedado; b) haja também normas prevendo a existência de instituições estatais 

dotadas de mecanismos de atuação eficazes na elucidação de fatos ilícitos, na identificação de 

seus responsáveis e na busca de sua responsabilização; c) sejam previstas, também, medidas 

cautelares penais aptas a garantir a interrupção do crime em andamento, amealhar provas de 

sua ocorrência e dos seus autores e assegurar a preservação de meios efetivos e suficientes 

(em bens ou valores) pertencentes aos infratores para permitir a reparação do direito lesado e 

o pagamento das penas pecuniárias a serem aplicadas; d) os ritos procedimentais a serem 

observados pelo Judiciário nas lides penais sejam “desenhados” pelo legislador de modo a, 

primeiramente, permitir ao Ministério Público a apresentação da causa penal em juízo e a 

produção das provas que entender hábeis ao seu acolhimento; e, segundo, proporcionar que o 

processo  seja  concluído,  inclusive  com trânsito  em julgado,  no  menor  espaço  de  tempo 

possível, com número de fases processuais, incidentes e recursos suficientes à garantia da 

observância  dos  direitos  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  mas  que  não  inviabilizem a 

concretização da pretensão punitiva pelo alcance da prescrição.

Naturalmente, a necessidade de efetividade da pretensão punitiva da sociedade, com a 

378 “O combate ao crime não pode ocorrer com atropelo da ordem jurídica nacional,  sob pena de vir  a grassar  regime  
totalitário, com prejuízo para toda a sociedade” (STF, HC 74639-0/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 2ª T., DJ 31/10/1996)
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aplicação concreta  das  sanções  cominadas  aos  infratores  da  lei  penal,  não  impede  que  o 

Estado se valha de outras medidas legais com o mesmo escopo de prevenir lesões aos direitos 

fundamentais por particulares, inclusive de caráter extrapenal ou que importem abrandamento 

do rigor penal em determinado instituto jurídico, a exemplo do tratamento do delinquente por 

meio  de  medidas  educativas  ou  curativas  buscando  recuperar  suas  possibilidades  morais, 

evitando  que  recaia  na  criminalidade,  sustentado  pela  Escola  da  Nova  Defesa  Social.379 

Entretanto, tais medidas só podem ser concebidas como complementares ao sancionamento 

penal  e  não  como  alternativas  a  este,  do  qual  não  se  pode  prescindir  como  um  dos 

instrumentos de tutela dos direitos fundamentais.

Tendo em conta este segundo parâmetro, poder-se-ia cogitar de inúmeras hipóteses de 

inconstitucionalidade  normativa,  a  exemplo  da  inexistência  de  normas  tipificadoras  e 

sancionadoras de comportamentos lesivos a determinados direitos ou valores constitucionais. 

Cuidar-se-ia de situação em que, a despeito do comando constitucional expresso ou implícito 

no sentido da necessidade de repressão normativa da conduta nociva a um certo bem ou valor 

jurídico  resguardado constitucionalmente,  bem como em virtude  da repetição  fática dessa 

conduta sem que haja responsabilização dos seus autores, o legislador infraconstitucional: a) 

não edita os tipos criminais, negligenciando quanto ao seu dever de coactar abstratamente a 

conduta, de proibi-la sob pena de sanção380; ou então b) revoga as normas criminais existentes, 
379 “defesa social é uma política ativa de prevenção que tenciona proteger a Sociedade protegendo também o delinquente, e  
que visa a assegurar-lhe, através de condições e vias legais, um tratamento apropriado ao seu caso individual. A defesa social 
vista sob este ângulo repousa portanto, em grande parte, na substituição da pena retributiva pelo  tratamento; […] 1.º – A 
Defesa Social supõe inicialmente uma concepção geral do sistema anticriminal que não visa unicamente à expiação de uma 
falta por meio de um castigo, mas busca proteger a Sociedade contra as ações criminais; […] 2.º – Essa proteção social, a 
Defesa Social tenciona realizá-la graças sobretudo a um conjunto de medidas extrapenais […] destinadas a neutralizar o  
delinquente, seja pela 'eliminação' ou pela segregação, seja através da aplicação de métodos curativos ou educativos; […] 3.º  
– A Defesa Social conduz assim à promoção de uma Política Criminal que atribui uma importância particular à prevenção 
individual e que se esforça por tornar operante um sistema de 'prevenção do crime e tratamento dos delinquentes';  essa 
política  criminal  racional  tende  consequentemente  à  uma  ação  sistemática  de  ressocialização  […];  4.º  –  Essa  ação  de 
ressocialização não pode se desenvolver senão por meio de uma humanização, sempre crescente, do novo direito penal que 
deverá fazer apelo a todos os recursos do indivíduo; buscará torná-lo confiante em si mesmo e restituir-lhe o sentimento de  
responsabilidade pessoal, ou, mais precisamente, talvez, de responsabilidade social, bem como o senso dos valores humanos.  
[…] As causas,  sempre complexas,  do delito e as possibilidades de reinserção social  deverão,  portanto,  ser levadas em  
consideração no processo penal renovado […] (ANCEL, Marc. A nova defesa social... Op. Cit. p. 12 e 17-19)
380 LUÍS ROBERTO BARROSO, embora pondere, acertadamente, que “legislar é uma faculdade do legislador”, atividade 
que se insere “no âmbito de sua discricionariedade ou, mais propriamente, de sua  liberdade de conformação a decisão de 
criar ou não lei acerca de determinada matéria”, assevera que configura omissão inconstitucional “o descumprimento de um 
mandamento constitucional no sentido de que atue positivamente,  criando uma norma legal”,  comportamento,  portanto,  
“contrastante com uma obrigação jurídica de conteúdo positivo.” Assim, nos casos em que a “Constituição impõe ao órgão  
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a exemplo de leis que descriminalizassem a corrupção, a lavagem de dinheiro e os crimes 

fiscais381. Nestes casos, as instituições estatais encarregadas do exercício da pretensão punitiva 

ficariam impossibilitadas de agir contra os infratores, em virtude do princípio da legalidade.

Uma segunda hipótese seria a de  insuficiência intimidatória da legislação existente. 

Neste  exemplo,  embora  houvesse  norma  penal proibindo  a  conduta  lesiva  ao  direito 

fundamental sob pena de sanção, esta sanção é demasiadamente branda, incapaz de gerar no 

homem médio qualquer receio de infringi-la, de desestimular, assim, o comportamento ilícito. 

Consequentemente,  a  balança  entre  as  vantagens  da  ilicitude  e  as  desvantagens  de  uma 

eventual punição penderia, desse modo, para o lado daquele, influenciando decisivamente na 

cabeça de quem se encontra propenso à sua prática, no sentido de concretizá-la. E, assim, o 

comportamento terminaria sendo levado a efeito, e o bem jurídico, portanto, seria violado. 

Uma terceira  hipótese de inconstitucionalidade seria  no sentido de  impossibilitar  a 

atuação das instituições estatais incumbidas do exercício da pretensão punitiva da sociedade. 

Imagine-se,  por  exemplo,  que  o  legislador:  a)  não  edita  normas  infraconstitucionais  para 

regulamentar  as  previsões  constitucionais  acerca  de  determinada  instituição,  quando  essa 

regulamentação se fizer necessária; ou b) adota iniciativas normativas tendentes a esvaziar-

lhes  os  poderes  ou  instrumentos  de  atuação.  Cuidar-se-iam  de  tentativas  de  tolher  as 

atribuições  dessas  instituições,  de  dificultar-lhes  o  desempenho  de  suas  atividades, 

prejudicando, consequentemente, a defesa dos direitos fundamentais para o que foram criadas.

SARLET explica a relação entre a infra-proteção normativa e a inconstitucionalidade 

por  violação do princípio da proteção insuficiente,  ao asseverar  que a  tutela  do Estado é 
legislativo o dever de editar norma reguladora da atuação de determinado preceito constitucional, sua abstenção será ilegítima 
e configurará caso de inconstitucionalidade por omissão.” Desse modo, embora não mencione expressamente a legislação  
penal,  a  posição  de  BARROSO  parece  avalizar  adequadamente  nosso  ponto  de  vista,  no  sentido  de  que  se  revelaria 
inconstitucional  a  inexistência  de  tipificação  de  um comportamento  diante  de  um mandado constitucional  expresso  ou 
implícito  de criminalização,  a  exemplo  do  art.  5º,  XLII,  XLIII  e  LIV.  (O controle  de constitucionalidade  no  direito 
brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.  
p. 33 e 34) 
381 Sobre a revogação de normas criminais, protetivas de certos direitos constitucionais, LÊNIO LUIZ STRECK defende, tal  
como ora se defenda, que seriam inconstitucionais tais leis, estando sujeitas a serem assim declaradas pelo Judiciário em sede 
de controle de constitucionalidade. (Bem jurídico e Constituição: da proibição de excesso (Ubermassverbot) à proibição de 
proteção  deficiente  (Untermassverbot)  ou  de  como  não  há  blindagem  contra  normas  penais  inconstitucionais.  In: 
(Neo)Constitucionalismo. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre, IHJ, 2004. p. 6).
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considerada  insuficiente  quando  fica  aquém  dos  níveis  mínimos  de  proteção  exigidos 

constitucionalmente, o que implica frustração, pelo Estado, do seu dever de proteção.382

5.2 QUANTO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO ESTADO EM 

CASOS CONCRETOS 

No  plano  do  exercício  da  pretensão  punitiva  em  casos  concretos,  sempre  que  a 

sociedade pretender que alguém sofra sanções que importem na perda de sua liberdade ou dos 

seus bens, cumpre às autoridades estatais (polícia, Ministério Público e Judiciário) exercer 

seus respectivos misteres com obediência inflexível aos limites e condicionamentos contidos 

nas normas constitucionais aqui denominadas bloco limitador da pretensão punitiva383, bem 

como nas leis ordinárias editadas em consonância com aquelas, sob pena de nulidade.

Entretanto,  para  que  o  exercício  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  efetivamente 

previna  lesões  aos  direitos  fundamentais,  também  é  preciso  que  a  ameaça  estatal  de 

382 “o Estado – também na esfera penal – poderá frustrar o seu dever de proteção atuando de modo insuficiente (isto é,  
ficando aquém dos níveis mínimos de proteção constitucionalmente exigidos) ou mesmo deixando de atuar, hipótese, por sua  
vez,  vinculada  […]  à  problemática  das  omissões  inconstitucionais.  É  nesse  sentido  que  –  como  contraponto  à  assim 
designada proibição de excesso – expressiva doutrina e inclusive jurisprudência têm admitido a existência daquilo que se 
convencionou batizar de proibição de insuficiência (no sentido de insuficiente implementação dos deveres de proteção do 
Estado e como tradução livre do alemão Untermassverbot). Com efeito, a partir de desenvolvimentos teoréticos formulados 
especialmente por Claus-Wilhelm Canaris e Josef Isensee, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, por ocasião da sua 
segunda decisão sobre o aborto, em maio de 1993, considerou que o legislador, ao implementar um dever de prestação que  
lhe foi imposto pela Constituição (especialmente no âmbito dos deveres de proteção), encontra-se vinculado pela proibição de 
insuficiência,  de  tal  sorte  que  os  níveis  de  proteção  (portanto,  as  medidas  estabelecidas  pelo  legislador)  deveriam ser  
suficientes para assegurar um padrão mínimo (adequado e eficaz) de proteção constitucionalmente exigido. A violação da  
proibição de insuficiência, portanto, encontra-se habitualmente representada por uma omissão (ainda que parcial) do Poder 
Público, no que diz com o cumprimento de um imperativo constitucional, no caso, um imperativo de tutela ou dever de 
proteção […]”. (Entre proibição de excesso... Op. Cit. p. 98-99) 
383 Por exemplo, os seguintes incisos do art. 5º da Constituição: a) deve haver um promotor e um juiz competentes para,  
respectivamente, promover a ação e julgá-la, sendo inadmissível a designação casuística de qualquer deles após o crime 
(LIII);  b) só o Judiciário pode aplicar a sanção penal,  ao cabo de um processo a ser instaurado por ação do Ministério  
Público, incumbido do ônus de provar a culpabilidade do acusado, a quem o juiz deve assegurar o direito ao silêncio (LXIII),  
ao contraditório e à ampla defesa (LV), sendo vedadas provas ilícitas (LVI); c) a perda da liberdade ou dos bens do acusado 
só ocorrerá após o trânsito em julgado da condenação (LVII), antes do que é possível àquele pleitear do Judiciário a revisão  
do  caso,  por  meio  dos  recursos  previstos  em  lei;  d)  se  definitivamente  condenado  à  prisão,  deverá  cumpri-la  em 
estabelecimento prisional adequado à sua idade, ao seu sexo e à natureza do delito praticado (XLVIII), garantindo-se às 
mulheres condições de permanecer com os filhos na fase de amamentação (L); e) antes da condenação definitiva, alguém só  
pode ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz competente (salvo transgressão militar ou 
crime militar, definidos em lei) (LXI) e, em qualquer caso, essa prisão e o seu local serão comunicados imediatamente ao juiz  
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada (LXII), sendo-lhe assegurado a ciência de seus direitos, inclusive o de  
permanecer calado, a assistência da família e de advogado (LXIII) e a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por 
seu  interrogatório  policial  (LXIV);  f)  quando  a  lei  admitir  a  liberdade  provisória,  com ou  sem fiança,  esta  deve  ser 
necessariamente concedida (LXVI), e quando o juiz verificar que a prisão foi ilegal, deverá imediatamente relaxá-la (LXV); e  
g) independentemente do motivo da prisão, garante-se ao preso o respeito à sua integridade física e moral (XLIX).
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sancionamento de quem atentar contra estes seja séria, certa e eficaz. E, para que assim seja 

considerada, é mister que, além da existência de normas penais e processuais penais editadas 

formal e materialmente conforme a Constituição, aquelas instituições estatais, sempre que se 

depararem com a infração às normas penais, deflagrem rapidamente a atividade persecutória e 

a  exerçam em toda  a  sua  plenitude,  de modo a,  efetivamente,  obter  o  sancionamento  do 

infrator e, quando possível,  a reparação ao direito violado, sem qualquer malferimento às 

garantias constitucionais de quem se investiga, é processado ou é apenado.

Somente com tal configuração será possível garantir que haverá a efetiva punibilidade 

dos comportamentos nocivos aos direitos fundamentais, e não sua impunidade. E, por sua vez, 

só  havendo  a  certeza  do  sancionamento  (punibilidade),  aquela  ameaça  estatal  poderá  ser 

levada minimamente a sério.

Se,  ao  contrário,  os  representantes  do  Estado,  por  qualquer  motivo,  não  se 

desincumbem de dar efetividade à pretensão punitiva, permitindo que as violações ocorridas 

fiquem impunes, haveria aí uma situação de patente inconstitucionalidade, quiçá ensejadora 

de responsabilização estatal na órbita internacional. Imagine-se, por exemplo, que a legislação 

criminal é suficiente em termos de tutela abstrata dos bens jurídicos constitucionais e que as 

instituições estatais são dotadas de todos os instrumentos adequados de atuação, porém estas 

instituições não agem quando deveriam, agem de forma ineficaz ou agem dissociadas  do 

dever de proteção dos direitos fundamentais.

Haveria,  então,  uma proteção eficiente dos direitos  fundamentais  quando afastados 

tanto  excessos  quanto  déficits  de  proteção.  E  alcançar  essa  proteção  eficiente  é  o  maior 

objetivo do sistema de proteção dos direitos fundamentais. Nas palavras de CLAUS ROXIN, 

“o poder estatal de intervenção e a liberdade civil devem ser levados a um equilíbrio, de modo 

que garanta ao indivíduo tanta proteção estatal quanto seja necessária, assim como também 

tanta liberdade individual quanto seja possível.”384

384 A proteção de bens jurídicos como função do Direito penal. org. e trad. André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli. 
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5.3 O CASO CONCRETO E A NORMA JURÍDICA

A verificação da conformação do exercício estatal da pretensão punitiva à Constituição 

é tarefa de diferentes graus de subjetividade, tudo a depender do tipo de normas jurídicas 

envolvidas (regras e/ou princípios) e da situação concreta em que aparentemente incidentes.

Como se  sabe,  as  normas  jurídicas  que  compõem o  ordenamento  jurídico  podem 

assumir duas configurações básicas: regras e princípios. Tratando-se de espécies do gênero 

norma, são igualmente dotadas de normatividade. Nada obstante, há diferenças entre elas, 

sendo de importância capital identificá-las, diante das consequências jurídicas que se propõem 

a realizar no mundo fático.

As regras são normas destinadas a regular certos atos ou fatos, sendo seu campo de 

incidência restrito a essas hipóteses específicas. Seu enunciado normativo, por isso, é descrito 

de forma direta e objetiva, determinando que se faça ou não se faça algo e as consequências 

de seu desatendimento, com baixo grau de generalidade e abstração. Segundo a clássica lição 

de DWORKIN, o seu cumprimento se dá por subsunção, dentro do esquema “tudo-ou- nada”: 

se uma regra é valida (conforme a Constituição), o proceder do agente será considerado legal 

se  for  conforme  seu  enunciado,  ou  ilegal,  se  desconforme  ao  mesmo.385 São,  assim, 

mandamentos definitivos.386

Já os princípios  são normas destinadas a revelar os valores jurídicos e políticos do 

sistema, as opções políticas do constituinte. Seu enunciado normativo é descrito de forma 

genérica, com alto grau de generalidade e abstração, sem que sejam descritas precisamente as 

condutas necessárias para a sua consecução e os efeitos pretendidos.  Por isso, têm amplo 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. p. 39.
385 “As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e  
neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.”  
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 39.
386 “Regras são normas que, sempre, só ou podem ser cumpridas ou não-cumpridas. Se uma regra vale, é ordenado fazer  
rigorosamente  aquilo  que  ela  pode,  não  mais  e  não  menos.  Regras  contêm,  com isso,  fixações  no  espaço  do  fática  e 
juridicamente  possível.  Elas  são,  por  conseguinte,  mandamentos  definitivos.”  (ALEXY,  Robert.  Constitucionalismo 
discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. p. 64)
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campo de incidência, comportando uma série indefinida de aplicações. O seu cumprimento 

não se dá por subsunção, mas admite gradações, já que o que eles determinam é a realização 

de algo na maior medida possível, a depender tanto das possibilidades jurídicas quanto das 

possibilidades do mundo fático.387 São, assim, mandamentos de otimização.388

Para os fins do presente estudo, interessa que, na Constituição brasileira de 1988, parte 

das normas de direitos fundamentais que induzem e/ou limitam o exercício, pelo Estado, da 

pretensão punitiva da sociedade tem a forma de princípios, enquanto outra parte tem a forma 

de  regras  ou delas se aproxima devido ao baixo grau de abstração e generalidade de seus 

enunciados.  E  disso  decorrerão  consequências  quanto  à  forma  de  solução  de  conflitos 

surgidos em casos concretos.

Inicialmente,  as  normas  de  direitos  fundamentais  que  induzem  e  fundamentam  o 

exercício,  pelo  Estado,  da  pretensão punitiva  da  sociedade (o bloco indutor  da  pretensão 

punitiva) têm maciçamente alto grau de generalidade e abstração, com enunciados normativos 

similares aos dos princípios. Ora, é que o dever estatal de proteção através da tutela penal 

decorre da faceta objetiva dos próprios direitos fundamentais, que funcionam como mandados 

implícitos  de  criminalização  (a  exemplo  dos  direitos  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à 

segurança, à propriedade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, meio ambiente, ao 

patrimônio  público  etc.),  bem  como  de  mandados  explícitos,  os  quais,  a  despeito  de 

consubstanciarem comandos dirigidos ao legislador no sentido da criminalização de certos 

comportamentos – a exemplo do art. 5º, XLI, XLII, XLIII e XLIV389, do art. 7º, X390, do art. 

387 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2007. p. 64.
388 ALEXY, Robert.  Teoria dos Direitos Fundamentais.  Tradução (da 5a. edição) de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 90.
389 “Art. 5º (…) XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII – a  
prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII – a lei  
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e  
drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos; (…) LIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a  
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;”
390 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  
(…) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”
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225, § 3º 391 e do art. 227, § 4º 392 –, não chegam a configurar regras, porque deixam àquele 

certa dose de discricionariedade para decidir sobre o momento da edição do tipo (respeitada a 

razoabilidade) e a intensidade da intervenção penal (sem excessos ou déficits de proteção).

A seu  turno,  das  normas  de  direitos  fundamentais  que  limitam  e  condicionam  a 

validade  do  exercício  estatal  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  (o  bloco  limitador  da 

pretensão  punitiva),  algumas  têm  alto  grau  de  generalidade  e  abstração,  similar  ao  dos 

princípios, e outras têm baixo grau de generalidade e abstração, similar ao das regras.

Dentre as primeiras, poder-se-ia colocar os princípios explícitos do juiz e do promotor 

natural (art. 5º, LIII),  do devido processo legal (art.  5º, LIV), do contraditório e da ampla 

defesa (art. 5º, LV), da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, LVI), da presunção de 

não-culpabilidade (art. 5º, LVI), do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII)393, da individualização 

da  pena  (art.  5º,  XLVI,  caput);  proibição  da  pena  cruel  e  indigna  e  humanidade  na  sua 

aplicação  e  execução  (art.  5º,  III,  XLVII,  “e”,  e  XLIX)394;  e  os  princípios  implícitos  da 

intervenção mínima, da exclusiva proteção de bens jurídicos, do criminalização do fato (e não 

do  autor),  da  ofensividade  do  fato,  da  responsabilidade  subjetiva  (dolo  ou  culpa)  e  da 

culpabilidade do agente (exigibilidade de conduta diversa), da proporcionalidade da pena.

Dentre as segundas, poder-se-ia colocar as cláusulas da inviolabilidade do domicílio 

(art. 5º, XI); da inviolabilidade da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 

e telefônicas (art. 5º, XII); da legalidade penal (art. 5º,  XXXIX); da irretroatividade da lei 

penal, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL); da vedação das penas de morte, de caráter 

perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento (art. 5º, XLVII); da taxatividade das hipóteses 

391 “Art. 225. (…)  § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas  
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas.”
392 “Art. 227. (…) § 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.”
393 “Art. 5º (…) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será  
privado  da  liberdade  ou  de  seus  bens  sem  o  devido  processo  legal;  LV  -  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou  
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela  
inerentes; LVI -  são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; LVII - ninguém será considerado  
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; (…) ”
394 “Art. 5º (…) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; XLVI - a lei regulará a  
individualização da pena (…); XLVII - não haverá penas: (…) e) cruéis; (…) XLIX - é assegurado aos presos o respeito à  
integridade física e moral;”
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de prisão (em flagrante delito ou mediante ordem judicial, salvo transgressão militar ou crime 

militar definido em lei – art. 5º, LXI); da necessidade da comunicação da prisão de alguém ao 

juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada (art. 5º, LXII); do direito do 

preso à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial e à 

assistência de sua família e de um advogado (art. 5º, LXIII e LXIV); e da obrigatoriedade de o 

juiz relaxar imediatamente a prisão ilegal (art. 5º, LXV).395

Na maior parte dos casos envolvendo a aplicação de regras no exercício da pretensão 

punitiva da sociedade, não há ou não deve haver maiores dificuldades em se identificar se o 

Estado  as  respeitou  ou  não.  É  que  o  mecanismo  tradicional  de  sua  aplicação  é  o  da 

subsunção396, de sorte que o trabalho do exegeta se limitará a verificar a identidade do fato 

(premissa  menor)  ao  preconizado  abstratamente  pela  regra  (premissa  maior),  decorrendo 

dessa operação sempre uma consequência simples e direta, no esquema tudo-ou-nada: não 

havendo identidade entre fatos e regra, esta não incide na hipótese; havendo identidade, a 

regra deve incidir, regulando o caso concreto; se houver identidade mas o agente não observar 

a norma, tem-se o seu desatendimento, com as consequências nela previstas.

Imagine-se,  por  exemplo,  que  a  polícia  efetuasse  a  prisão  de  alguém sem ordem 

judicial e sem que estivesse em situação de flagrante delito, ou uma lei ordinária que lhe 

permitisse  assim  proceder.  A violação  ao  art.  5º,  LXI,  da  Constituição  Federal  –  que 

nitidamente regula a hipótese – é evidente, e a consequência seria a anulação do ato de prisão 

ou a declaração de inconstitucionalidade da suposta lei ordinária.

E  quando  duas  regras  constitucionalmente  válidas  entram em aparente  conflito,  a 

395 É  verdade  que  a  doutrina  costuma  se  referir  a  muitas  dessas  normas  como  se  fossem  princípios,  mas  o  fazem 
equivocadamente,  devido à  estrutura certa e objetiva dos seus enunciados normativos,não sujeitos,  portanto,  a  qualquer  
espécie de ponderação. LUÍS VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA menciona esse equívoco quando a doutrina trata das regras da 
legalidade penal  e da  irretroatividade da lei penal: “Assim, falar em princípio do  nulla poena sine lege, em princípio da 
legalidade, em princípio da anterioridade, entre outros, só faz sentido para as teorias tradicionais. Se se adotam os critérios 
propostos por Alexy, essas normas são regras, não princípios. Todavia, mesmo quando se diz adotar a concepção de Alexy, 
ninguém ousa deixar esses 'mandamentos fundamentais' de fora da classificação dos princípios para inclui-los na categoria  
das  regras.”  (Princípios  e  regras:  mitos  e  equívocos  acerca  de  uma  distinção.  Revista  Latino-Americana  de  Estudos 
Constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 613).
396 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo... Op. Cit. p. 64
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antinomia, no geral, resolve-se pelos tradicionais critérios cronológico, que postula que, entre 

duas  normas  incompatíveis,  deve  prevalecer  a  posterior  (“lex  posterior  derogat  priori”); 

hierárquico, que determina que, no confronto entre regras jurídicas inconciliáveis, deve ser 

aplicada a de estatura superior; e da especialidade, pelo qual a regra especial prevalece sobre a 

geral (“lex especialis derogat generalis”).397

Por  exemplo,  o  art.  396  do  Código  de  Processo  Penal  estabelece  que,  nos 

procedimentos  ordinário  e  sumário,  uma  vez  oferecida  a  denúncia  ou  queixa,  o  juiz, 

primeiramente, recebê-la-á e, só em seguida, ordenará a citação do acusado para responder à 

acusação. Já os arts. 4º e 6º da Lei nº 8.038/90 preconizam que, nas ações penais originárias 

no STF e no STJ, oferecida a denúncia ou queixa, o tribunal, primeiramente, fará a notificação 

do  acusado  para  oferecer  resposta  e  só  em  seguida  decidirá  acerca  do  recebimento  da 

denúncia. O momento do recebimento da denúncia no processo penal tem vital importância 

para a pretensão punitiva,  uma vez que é  o primeiro marco interruptivo da prescrição.  O 

conflito entre essas regras, naturalmente, é apenas aparente, haja vista que a Lei nº 8.038/90 é 

especial em relação ao Código de Processo Penal. Logo, o rito estabelecido na primeira (com 

o recebimento da denúncia posteriormente à notificação para defesa preliminar) só tem lugar 

quando o réu tiver foro por prerrogativa de função perante o tribunal; do contrário, aplicam-se 

as regras gerais do Código de Processo Penal.

A mesma simplicidade na solução de casos penais não ocorre quando eles envolvem 

exclusivamente a aplicação de princípios. É que os princípios, como já dito, contêm relatos 

com maior grau de abstração, não especificam a conduta a ser seguida e se aplicam a um 

conjunto amplo, por vezes indeterminado, de situações.398 Quando o legislador ainda não lhe 

deu densidade normativa, detalhando e limitando, através de uma regra legal, os modos de 

exercer o(s) direito(s) consagrado(s) no princípio, abre-se ampla margem de discussão acerca 
397 Cf. SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. In MELLO, Celso de Albuquerque... 
[et al.]. Teoria dos direitos fundamentais. Org.: Ricardo Lobo Torres. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 40. 
398 Cf.  BARROSO,  Luís  Roberto.  Interpretação  e  aplicação  da  Constituição:  fundamentos  de  uma  dogmática 
constitucional transformadora. 7. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 354.
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de determinada lei ou ato concreto se encontraria ou não em conformidade com ele, sendo 

frequente,  inclusive,  o  surgimento  de  posicionamentos  contrapostos,  todos  aparentemente 

sensatos e com argumentos juridicamente defensáveis.

Suponha-se um réu em um processo penal que, após a fase de instrução, na qual as 

provas  colhidas  lhe  foram  majoritariamente  desfavoráveis,  requer  do  juiz  na  fase  das 

“diligências  finais”  (art.  402  do  Código  de  Processo  Penal)  a  oitiva  de  uma  testemunha 

residente no exterior, a qual foi referida por outra em seu depoimento, alegando que a mesma 

seria seu álibi, esclarecendo a verdade e provando sua inocência. Fundamenta seu pleito no 

direito  à  ampla  defesa.  Ouvido,  o  Ministério  Público  opõe-se  ao  deferimento  do  pedido, 

argumentando para tanto que, devido à proximidade do alcance da prescrição, esta fatalmente 

se operaria devido às formalidades que cercam o cumprimento das cartas rogatórias (arts. 783 

a 786 do Código de Processo Penal). Acrescenta que o pretenso depoimento da testemunha 

referida não alteraria o quadro probatório desfavorável ao réu, de sorte que sua única intenção 

com a diligência seria provocar o atingimento da prescrição, e que a chancela estatal para tal 

situação, que redundaria na impunidade do crime imputado (calúnia), violaria o dever estatal 

de proteção do direito fundamental subjacente à lide penal (vida), lesado pelo crime e não 

reparado/punido indevidamente pelo Estado.

O caso imaginado revela uma tensão entre, de um lado, o princípio constitucional da 

ampla defesa e, do outro, o direito à vida (subjacente ao delito de homicídio) e o dever estatal 

de protegê-lo contra lesões, inclusive através do exercício eficaz da pretensão punitiva. Todos 

os valores em conflito têm assento constitucional, há argumentos razoáveis em prol tanto da 

pretensão defensiva (a cláusula da ampla defesa confere ao réu o direito de tentar provar sua 

inocência por meio das provas que julgar aptas a tanto, direito este que não pode ser tolhido 

pelo fato de o Estado não ter exercido sua pretensão punitiva em tempo hábil)  quanto da 

acusatória  (ampla defesa não equivale  a defesa sem limites,  de sorte  que o réu não pode 
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controlar a marcha processual a pretexto de exercê-la dos modos e nos momentos que, a seu 

critério, julgar convenientes; fosse a testemunha referida fundamental à comprovação da tese 

defensiva,  o  réu a  teria  arrolado desde  o início)  e  os  tradicionais  critérios  de solução de 

antinomias  normativas  (cronológico,  hierárquico  e  da  especialidade)  não  se  mostram 

adequados para resolvê-lo. Há que se buscar, portanto, um outro método.

Esse método, segundo a doutrina, há de ser a técnica da ponderação.399 

Acerca dela, ANA PAULA DE BARCELLOS desenvolve seu raciocínio partindo da 

acepção  etimológica  do  verbo  ponderar – que,  segundo o  Dicionário  Houaiss  da  Língua 

Portuguesa, significa “atribuir pesos a diversas grandezas para calcular a média ponderada; 

examinar com atenção e minúcia; avaliar, apreciar (p. as vantagens e as desvantagens); levar 

em consideração; ter atenção sobre; sopesar” –, para, em seguida, afirmar que toda decisão 

humana minimamente racional envolve algum tipo de ponderação, de avaliação das vantagens 

e  desvantagens  de  certas  decisões.  Do  mesmo  modo,  na  esfera  pública,  o  raciocínio 

ponderativo será o principal instrumento lógico de trabalho do Legislativo (quando avalia 

vantagens e desvantagens, “prós” e “contras”, e decide acerca da melhor disciplina aplicável 

às matérias que lhe cabe regular), do Executivo (quando, embora majoritariamente vinculado 

às  escolhas  do  legislador,  atua  nos  seus  espaços  de  competência  discricionária),  e  do 

Judiciário (quando, por exemplo, pondera as provas produzidas e as razões apresentadas pelas 

partes,  para decidir  se  os  fatos  ocorreram, quais  as disposições aplicáveis  ao caso e  suas 

consequências).400

Mas a técnica da ponderação possui um sentido mais restrito do que o simples ato de 

ponderar.  Ela  consiste  numa “técnica de solução de determinados  conflitos  normativos,  a 
399 Neste sentido, afirma ALEXY: “O procedimento para a solução de colisões de princípios é a ponderação. Princípios e  
ponderações são dois lados do mesmo objeto. […] Quem efetua ponderações no direito pressupõe que as normas, entre as 
quais é ponderado, têm a estrutura de princípios e quem classifica normas como princípios deve chegar a ponderações.”  
(Constitucionalismo discursivo...  Op. Cit. p. 64). DWORKIN, também a propósito, justifica a necessidade de sopesamento 
pelo fato de que os “princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou importância. Quando 
os princípios se intercruzam […], aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um. […]  
essa dimensão é uma parte integrante do conceito de um princípio, de modo que faz sentido perguntar que peso ele tem ou  
quão importante ele é” (Levando os direitos à sério... Op. Cit. p. 42-43).
400 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. In: BARROSO... p. 259-260.
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saber, aqueles que envolvem colisões de valores ou de opções político-ideológicas e que não 

são superáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais.”401 

DANIEL SARMENTO esclarece que essa técnica deve ser empregada na solução de 

conflitos entre normas constitucionais que possuem a estrutura de princípios, que, pelos seus 

enunciados abertos e flexíveis, não possuem um campo de incidência rigidamente delimitado, 

tornando-se  por  vezes  muito  árdua,  senão  impossível,  a  tarefa  de  estabelecer  a  priori  as 

fronteiras dos seus âmbitos normativos com seus congêneres.402 Não é por outra razão que 

BARROSO afirma que se trata de uma técnica destinada à solução de casos difíceis, para os 

quais  a  subsunção  se  mostrou  insuficiente.403 Para  estes,  não  se  prestam  os  métodos 

cronológico (porque as normas constitucionais são editadas em um único momento, com a 

promulgação  da  Lei  Maior,  salientando  que  se  a  emenda  constitucional  colidir  com um 

princípio  que  configure  cláusula  pétrea  –  o  que  é  o  caso  dos  direitos  fundamentais  que 

legitimam ou limitam a pretensão punitiva –,  esta  será inconstitucional),  da especialidade 

(porque, na mesma matéria, não há princípio constitucional especial em relação a outro; o que 

ocorre, quando muito, é uma “interseção parcial” entre os domínios normativos dos cânones 

constitucionais)  e  hierárquico (porque todas  as  normas constitucionais  têm formalmente a 

mesma estatura, o que é corolário inafastável do princípio da unidade da Constituição).404 

Ao empregar a  técnica da ponderação, o hermeneuta deve percorrer três etapas: na 

primeira,  cabe-lhe  identificar  todos  os  enunciados  normativos  aparentemente  em conflito, 

agrupando-os  em  função  da  solução  que  sugerem  para  o  caso;  na  segunda,  cumpre-lhe 

agrupar os fatos e circunstâncias concretas do caso  e  considerar, abstratamente, as soluções 

possíveis diante da incidência de cada grupo de enunciados tomados na fase anterior e as 

repercussões  relevantes  de  casa  uma  delas;  na  terceira,  ele  decide  o  caso,  apresentando, 

401 Ibid. p. 264.
402 Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. In MELLO, Celso de Albuquerque... [et al.]... p. 39. 
403 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição:... p. 360.
404 SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. In MELLO, Celso de Albuquerque... [et 
al.]... p. 43.
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necessariamente,  a solução prevalecente e as razões da sua escolha e  qual a intensidade da 

restrição a ser imposta às soluções preteridas.

Na primeira etapa, é importante atentar para o seguinte: 1. é fundamental identificar 

todos os enunciados normativos envolvidos, não se ignorando algum, sob pena de se conferir 

indevidamente um peso maior à posição contrária; 2. devem ser colocados na balança apenas 

os enunciados normativos envolvidos e não meros interesses, pretensões ou conveniências das 

partes ou de certos grupos, desejosos na solução em dado sentido. Interesses genericamente 

considerados só podem ser  levados  em conta  se  puderem ser  reconduzidos  a  enunciados 

normativos,  implícitos  ou explícitos.  Do contrário,  admitindo-se a  consideração de meros 

interesses no processo, a ponderação transformar-se-ia numa avaliação puramente política, 

terreno no qual todas as vantagens e desvantagens de uma determinada decisão para certos 

grupos são levadas em conta; e 3. quando confrontada uma situação individual com algum 

tipo de política de interesse geral, a primeira não deve ser considerada uma mera pretensão 

individual, mas uma pretensão em abstrato na qual podem incorrer todos aqueles que estejam 

em situação equivalente, sob pena de desequilíbrio indevido da ponderação sempre em prol 

do interesse geral.405

Na segunda etapa, na qual o intérprete, além de agrupar os fatos relevantes, antecipará 

as soluções e repercussões possíveis diante da incidência de cada enunciado normativo em 

conflito sobre aqueles, assume especial relevo o método de hermenêutica constitucional da 

concordância  prática,  o  qual,  na  dicção  de  CANOTILHO,  “impõe  a  coordenação  e 

combinação dos bens jurídicos em conflito ou em concorrência de forma a evitar o sacrifício 

(total)  de  uns  em relação aos  outros.”406 A concordância  prática  permite  que  o  intérprete 

considere  não  apenas  duas  soluções  extremadas  e  rigorosamente  opostas,  mas  também 

soluções intermediárias, que conciliem ainda que parcialmente os enunciados em conflito, 

405 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. In: BARROSO... p. 265-272.
406 Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1992. p. 234.
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evitando o sacrifício total de qualquer deles.407

Na  terceira  e  última  etapa,  antes  de  decidir  a  questão,  o  intérprete  deve  estar 

consciente  que  a  sua  solução deve:  1)  ter  pretensão de  universalidade,  que  significa,  em 

primeiro lugar, que ela deve poder ser generalizada para todas as outras situações semelhantes 

ou equiparáveis, o que decorre do dever de isonomia aplicado à prestação jurisdicional (todos 

aqueles que se encontrem em situação equivalente devem receber a mesma resposta do Poder 

Judiciário); e, em segundo lugar, que o aplicador do direito, sobretudo o juiz, deve empregar 

uma  argumentação  universal,  assim entendida  aquela  aceitável  de  forma  geral  dentro  da 

sociedade e do sistema jurídico no qual ela está inserida e racionalmente compreensível por 

todos;408 e 2) dar preferência à solução que promova e/ou proteja à dignidade humana de 

forma  direta,  em detrimento  daquela  que  apenas  indiretamente  esteja  associada  com esta 

finalidade.409 

Trazendo  tais  considerações  ao  objeto  deste  estudo,  resta  claro  que  a  técnica  da 

ponderação deve ser aplicada para solucionar conflitos entre normas de direitos fundamentais 

com estrutura de princípios ligadas ao exercício estatal da pretensão punitiva, a exemplo do 

caso hipotético mencionado anteriormente. Na realidade, o campo de aplicação dessa técnica 

em questões penais e processuais penais – quer no controle da constitucionalidade das leis, 

quer na resolução de questões de direito material ou processual surgidas no curso de lides 

concretas –, é demasiadamente vasto, sendo inúmeras as hipóteses de que se poderia cogitar. 

Entende-se inadequado apresentá-las e apontar uma solução para cada uma delas, porque o 

propósito  do  presente  trabalho  não  é  direcionar  o  leitor  para  a  sua  adoção  quando 

eventualmente com ela se defrontasse, mas apenas conscientizá-lo de que tanto o exercício da 

pretensão punitiva quanto os princípios que a limitam e condicionam sua validade têm assento 

constitucional, encontrando seu fundamento nos direitos fundamentais, o que, por si só, já 

407 Cf. BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. In: BARROSO... p. 274-276.
408 Ibid. p. 277-278.
409 Ibid. p. 286-287.
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indica uma necessidade de sopesamento de ambos quando em aparente conflito, através da 

técnica da ponderação. Sendo assim, o respeito à Constituição, de modo integral, impõe a 

observância  estrita  quer  destes  limites,  quer  da  necessidade  de  efetividade  da  pretensão 

punitiva, não se podendo ignorar ou subestimar a importância de qualquer dessas normas e 

valores constitucionais.410

Para  tal  fim,  entende-se  suficiente,  por  ora,  o  oferecimento  de  parâmetros  de 

ponderação  que  emanam  dos  princípios/valores  constitucionais  ligados  ao  exercício  da 

pretensão punitiva, sem prejuízo de outros a serem considerados pelo intérprete. Assim, por 

exemplo, quando numa determinada lide houver a possibilidade de  anulação um ato estatal 

por suposta violação a princípio limitador do exercício da pretensão punitiva da sociedade, 

deve o Judiciário considerar:

a) na primeira fase da ponderação:

- que os direitos fundamentais não apenas limitam e condicionam a validade do 

exercício estatal da pretensão punitiva da sociedade como também o justificam 

e mesmo o impõem, como forma de tutelar esses mesmos direitos, de sorte que 

o respeito à Constituição dá-se não apenas quando se proíbem os excessos do 

Estado nesse exercício, mas também quando se proíbe a proteção insuficiente 

desses mesmos direitos;

- que a vítima de um ato criminoso também é titular de um direito fundamental 

que foi  lesado com a prática daquele ato,  fazendo jus a  que a causa penal 

movida para a punição do agente infrator seja julgada em tempo razoável e a 

410 Neste sentido, ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA afirma que a teoria do garantismo penal, para se 
adequar  a  uma  perspectiva  integral de  proteção  aos  direitos  e  garantias  constitucionais,  e  não  apenas  das  cláusulas 
construídas  como  limitadoras  da  pretensão  punitiva,  deve  atentar  para  “a  necessidade  de  precisa  ponderação  entre  a 
indispensável  tutela  da  dignidade  da  pessoa,  mediante  a  proteção  dos  direitos  fundamentais  individuais,  e  a  adequada  
preservação dos mecanismos e instrumentos investigatórios e processuais capazes de propiciar condições para que o Estado 
de desincumba de modo eficaz do dever de prestar segurança aos cidadãos.” (In  Garantismo penal integral:  Questões 
penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: Juspodivm, 2010. p. 17)
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que, em caso de condenação, seja a sanção efetivamente implementada411;

-  que  a  falta  de  resposta  penal  (adequada)  à  prática  de  um crime  importa 

sempre  em  lesão  à  Constituição  Federal,  porque  o  não  sancionamento 

representa, por um lado, a não reparação da lesão ao direito fundamental da 

vítima e, por outro, a fragilização do efeito inibidor da sanção penal, pelo qual 

se  pretende  desencorajar  terceiros  a  violar  novamente  os  bens  jurídicos 

tutelados;

b) na segunda fase da ponderação:

- a gravidade e a extensão do direito fundamental do réu supostamente violado;

- as possíveis repercussões que a anulação do ato estatal traria para a efetivação 

da pretensão punitiva no caso concreto;

- se o precedente firmado com a decisão implicaria na anulação de atos estatais, 

investigações  ou  processos  penais  em casos  semelhantes  passados  e/ou  na 

impossibilidade de o Estado agir eficazmente em casos semelhantes futuros, 

prejudicando  de  forma  generalizada  a  tutela  penal  e  causando,  com  isso, 

desproteção sistêmica.  

411 Nesse sentido, conferir interessante monografia escrita por JOSÉ APARECIDO RIGATO, intitulada A persecução penal 
frente à(s) dignidade(s) humana(s), em que o autor assevera que, ocorrido um delito, há que se considerar não apenas a  
dignidade da pessoa humana do infrator, mas também a dignidade da pessoa humana da vítima, que teve o bem violado pelo 
crime, e a dignidade difusa da coletividade, que tem interesse na punição da infração: “é preciso assentar o que aqui se  
denomina  de  tridimensionalidade  da  dignidade  humana,  em sua  pluralidade  subjetiva.  Para  isso,  basta  considerar  que 
ocorrido um crime, cabe investigá-lo, acusar seu autor e sentenciá-lo. Surge assim o direito-poder-dever na persecução penal 
que não deve ofender a dignidade individual do infrator. Daí a dignidade humana na individualidade do acusado. E se de um  
lado do crime posta-se o infrator, do outro não pode ser esquecida a vítima, a cuja dignidade também concerne a persecução 
penal. Daí a dignidade humana na individualidade da vítima. Igualmente, a persecução penal deve respeitar a dignidade  
difusa da comunidade ao investigar, acusar, julgar e executar as decisões. Ou seja, o imperativo do devido processo penal  
aqui também se faz presente, em respeito a dignidade difusa da comunidade, ao sentimento e exigência social de justiça. Daí  
a dignidade humana na difusidade da comunidade. […] A dignidade humana é una e indivisível, porém várias são suas  
dimensões.  Longe de representar um exagero pensá-la no plural (em função de três perspectivas:  comunidade,  vítima e 
infrator), é antes uma exigência de clareza tratá-la em suas múltiplas singulares subjetividades. Consequentemente, cabe  
assim reconhecer que múltiplas são as dignidades.” (p. 4)
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Naturalmente, os fatores apontados, mais ligados à efetividade da pretensão punitiva, 

não devem impedir que o Judiciário coacte os atos estatais realmente lesivos a princípio(s) 

limitador(es) do exercício daquela. Apenas servem para alertar o intérprete para a necessidade 

de serem levados em consideração, ponderados em relação àquele(s), colocados na balança 

antes da decisão a ser tomada.412

Com essa mútua preocupação, crê-se que a solução a ser extraída pelo intérprete para 

o caso de que cuidar preservará ambos os valores/normas constitucionais em jogo, atenderá à 

Constituição em sua inteireza,  permitindo uma eficiente  tutela  penal,  sem malferimento a 

qualquer garantia fundamental.

412 ALEXANDRE  DE  MORAES  afiança  nosso  posicionamento:  “Os  direitos  humanos  fundamentais  não  podem  ser 
utilizados  como um verdadeiro  escudo protetivo  da  prática  de  atividades  ilícitas,  nem tampouco como argumento  para 
afastamento  ou  diminuição  da  responsabilidade  civil  ou  penal  por  atos  criminosos,  sob  pena  de  total  consagração  ao 
desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito […] Os direitos e garantias fundamentais  consagrados pela Constituição  
Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela  
Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) […] Dessa forma, quando houver conflito 
entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da  
harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação  
aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição de princípios), sempre em 
busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas.” (Direitos 
humanos fundamentais:  teoria geral,  comentários  aos arts.  1º  a 5º  da Constituição da República Federativa do Brasil,  
doutrina e jurisprudência. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 46-47)
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6.  A PROBLEMÁTICA DO DEVER  DE PROTEÇÃO/TUTELA PENAL NO 

CENÁRIO JURÍDICO BRASILEIRO. 

O exercício da pretensão punitiva, como visto, está umbilicalmente ligado à defesa dos 

valores  máximos  de  qualquer  ordem  jurídica,  quer  no  plano  internacional,  no  particular 

aspecto  dos  direitos  humanos,  quer  no  plano  interno,  no  que  se  refere  aos  direitos 

fundamentais plasmados na Constituição Federal. Em virtude disso, os Estados têm o dever de 

organizar todo o aparato governamental e, em geral, todas as estruturas por meio das quais se 

manifesta o exercício dessa pretensão, prevenindo, investigando e punindo toda violação de 

direitos humanos/fundamentais, e procurando o restabelecimento, quando possível, do direito 

violado,  sempre  com a  rígida  observância  dos  limites  e  condicionamentos  impostos  pela 

Constituição a esse exercício.

Nada  obstante  a  clareza  dessas  afirmações,  grande  parte  dos  juristas  brasileiros 

encontram-se dissociados delas, uma vez que aparentam possuir uma visão pessimista acerca 

do Estado e do exercício da pretensão punitiva. Com efeito, tais juristas parecem partir da 

premissa – equivocada – de que o exercício da pretensão punitiva não teria fundamento na 

Constituição Federal,  senão somente as normas e princípios que limitam, condicionam ou 

restringem esse exercício. Ou, na melhor das hipóteses, que as normas constitucionais que dão 

guarida àquela pretensão são de menor estatura que aquelas que a limitam.

Essa concepção parece ter como causas, primeiramente, o atrelamento da dogmática 

penal  pátria  a  um  paradigma  de  feição  liberal-individualista,  reeditado  pela  teoria  do 

garantismo penal e, em segundo lugar, certos aspectos culturais não-republicanos do povo 

brasileiro (baixo senso cívico, aversão à lei e às autoridades estatais que primam pelo seu 

cumprimento e forte mentalidade hierárquica). 

Sua propagação acrítica tem trazido reflexos negativos substanciais para a efetividade 
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do  exercício  da  pretensão  punitiva  da  sociedade,  na  sua  missão  de  tutelar  os  direitos 

fundamentais, a exemplo de decisões judiciais que, ignorando a técnica da ponderação e sem 

argumentos racionais para justificá-las (“decisionismo judicial”), anulam investigações, ações 

penais ou mesmo condenações já exaradas pelo Judiciário, em virtude de toda e qualquer 

alegação de violação de garantias constitucionais; da inadequação dos tipos penais para o 

enfrentamento da criminalidade atual, em virtude do foco na proteção sobre bens jurídicos 

individuais;  e,  por  fim,  da  multiplicação  de  iniciativas  legislativas  e  posicionamentos 

doutrinários  ou  jurisprudenciais  que,  sem  maiores  preocupações  com  a  manutenção  ou 

incremento  da  tutela  penal  dos  direitos  fundamentais,  pretendem  reduzir  os 

poderes/possibilidades das instituições estatais quando do exercício da pretensão punitiva.

Abordo a seguir brevemente essas causas e consequências.

6.1  O  PARADIGMA PENAL  LIBERAL-INDIVIDUALISTA.  O  GARANTISMO 

PENAL  

O paradigma penal liberal-individualista remonta ao período posterior às revoluções 

iluministas, no qual se deu a positivação dos direitos humanos de primeira geração (direitos 

civis e políticos) no corpo das Constituições promulgadas após tais movimentos.

Já foi visto neste trabalho que, nesse momento histórico, havia um acentuado temor 

quanto à repetição das atrocidades até então exercidas em nome do Estado. E, por isso, a 

intenção dos homens de então ao corporificar os direitos do homem nas cartas de direitos e 

nos  textos  constitucionais  foi,  eminentemente,  defender-se  do  próprio  Estado,  até  então 

enxergado como o grande algoz  do povo,  existindo fundamentalmente  para  limitar  o  seu 

poder, para restringir sua liberdade de atuação em face do indivíduo. Existia sobre os direitos 

fundamentais, inicialmente, uma noção de liberdade negativa, ou seja, de defesa do indivíduo 
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contra as arbitrariedades do Estado, de sorte que se acreditava que deles emanava unicamente 

uma obrigação de não fazer por parte do Estado, exigindo dele um comportamento omissivo 

em favor da liberdade individual. A obediência, pelo Estado, dos direitos fundamentais dar-se-

ia, simplesmente, através de uma conduta negativa, um não-fazer, ou seja, abster-se de violar 

tais direitos de modo comissivo.

Embora passados cerca de dois  séculos  desde que o Estado transitou da figura de 

“inimigo” dos direitos fundamentais  para a de seu principal  protetor – com as sucessivas 

mudanças  do  seu  modelo:  de  liberal  a  social,  e  deste  para  Democrático  de  Direito  –,  o 

paradigma penal liberal-individualista parece ter sido ressuscitado nos postulados da teoria do 

garantismo  penal,  nascida  na  segunda  metade  do  século  XX  e  que  tem  em  LUIGI 

FERRAJOLI seu maior expoente, apresentada na sua obra maior, Direito e razão.413

O  surgimento  dessa  teoria  coincidiu  com  um  período  em  que  diversos  países 

ocidentais  –  exemplificativamente,  Itália,  Espanha,  Portugal  e  Alemanha,  na  Europa; 

Argentina, Chile e Brasil, na América do Sul – superaram períodos de regimes autoritários, 

através de movimentos de redemocratização, acompanhados ou não da promulgação de novas 

constituições.  Passou-se  a  desenvolver,  então,  uma nova dogmática  jurídica  que  pregava, 

numa síntese inicial, que “não mais poderiam ser aplicáveis inúmeros dispositivos legais e 

entendimentos jurisprudenciais que se apresentassem completamente incompatíveis com as 

garantias  fundamentais  dos  cidadãos  e  que  estivessem  estampadas  numa  Constituição 

democrática.”414  

O garantismo penal de FERRAJOLI parte de uma concepção minimalista do Direito 

Penal, eminentemente nuclear, cuja legitimidade apenas se perfaria na exclusiva proteção de 

bens jurídicos primários, que equivalem aos direitos fundamentais individuais ou de primeira 

geração, estabelecidos precipuamente na Constituição. 

413 Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 926 p.
414 In Garantismo penal integral... p. 25-26.
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FERRAJOLI defende a  construção,  reconstrução ou releitura  dos  Direitos  Penal  e 

Processual Penal, tendo como parâmetros dez axiomas que dão suporte ao seu raciocínio.415 

Ditos axiomas coincidem com os princípios vitais do moderno Direito Penal e Processual 

Penal,  plasmados  na  Constituição  Federal  brasileira  e  na  da  maior  parte  dos  Estados 

constitucionais de Direito sob a forma de direitos fundamentais, sem os quais não haveria que 

se falar em aplicação do Direito Penal com justiça, senão com a força, com o arbítrio.

Todavia,  malgrado  a  aceitação  que  possui  e  o  festejo  que  se  faz  em  torno  do 

garantismo penal  de  FERRAJOLI,  esta  teoria,  por  si  só,  não  é  suficiente  para  balizar  a 

construção e a condução de um sistema punitivo estatal efetivamente protetor dos direitos 

fundamentais, uma vez que algumas das premissas de que parte – a visão do Estado como 

inimigo dos direitos fundamentais, a interpretação destes unicamente como contenedores do 

“jus puniendi” (direitos negativos) e a resistência à ampliação da tutela penal sobre outros 

bens jurídicos além dos clássicos direitos individuais – vão de encontro, segundo se sustenta, 

às bases em que deve se assentar essa atividade em um Estado Democrático de Direito.

Como primeira problemática, tem-se que a concepção que FERRAJOLI fez de direitos 

fundamentais  é  unidirecional:  eles  seriam  dotados  de  uma  eficácia  meramente  negativa, 

porque  oponíveis  apenas  contra  o  Estado.  Cuida-se  de  um  modelo  de  Direito  Penal 

estruturado  à  base  de  uma  concepção  parcial  das  funções  dos  direitos  fundamentais,  na 

medida em que lhes atribui uma eficácia meramente negativa, a qual não corresponde, como 

visto, à multifuncionalidade que o constitucionalismo atual empresta àqueles direitos.

415 ROGÉRIO GRECO assim os descreve: a) Nulla poena sine crimine (somente será possível a aplicação de pena quando 
houver, efetivamente, a prática de uma infração penal; b) Nulla crimen sine lege (só é crime o que assim for definido em lei); 
c)  Nulla lex (poenalis) sine necessitate (a lei penal somente poderá proibir ou impor comportamentos, sob a ameaça de  
sanção, se houver absoluta necessidade de proteger determinados bens, tidos como fundamentais ao convívio em sociedade,  
em atenção ao chamado direito penal mínimo); d) Nulla necessitate sine injuria (as condutas tipificadas pela lei penal devem, 
obrigatoriamente, ultrapassar a pessoa do agente, isto é, não poderão se restringir à sua esfera pessoal, à sua intimidade, ou ao 
seu particular modo de ser, somente havendo possibilidade de proibição da comportamentos quando estes vierem a atingir 
bens de terceiros); e) Nulla injuria sine actione (a injúria deve se manifestar mediante condutas, comissivas ou omissivas, e 
não por pensamentos); f)  Nulla action sine culpa (somente ações culpáveis poderão ser reprovadas); g)  Nulla culpa sine  
judicio (deverá haver  um juiz imparcial  e competente para o julgamento da causa);  h)  Nulla judicium sine accusatione 
(deverá, também, haver um órgão acusador, distinto do julgador, mas com as mesmas garantias deste); i) Nulla accusatio sine  
probatione (fica a cargo do órgão acusador o ônus probatório, que não poderá ser transferido para o acusado da infração 
penal); j)  Nulla probatio sine defensione (deverá ser assegurada ao acusado a ampla defesa, com todos os recursos a ela  
inerentes). (Curso de Direito Penal. 8ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007. p. 12-13)
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A razão da visão unilateral de FERRAJOLI, aparentemente, é a mesma que inspirou o 

surgimento das primeiras normas jurídicas penais e processuais penais: a premissa de que o 

Estado é um “mal”,  um violador inato das mais básicas liberdades dos indivíduos.  Como 

visto, em virtude dessa premissa, a criação daquelas normas deu-se, inicialmente, não para 

legitimar ou tampouco aparelhar o exercício, pelo Estado, da pretensão punitiva da sociedade, 

senão para contê-la, restringi-la.

Esclarece ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS que

A  possível  limitação  do  âmbito  de  alcance  dos  direitos  fundamentais, 
restringindo-os somente para alcançar entes públicos é verdadeiro resquício da 
origem  dos  direitos  fundamentais.  Com  efeito,  a  citada  limitação  é  uma 
consequência  do  antagonismo  entre  sociedade  e  Estado  da  primeira  fase  do 
constitucionalismo,  pois  se  baseia  no  pressuposto  de  que  a  sociedade  civil  é 
separada da sociedade política organizada, que é o Estado, verdadeiro inimigo e 
mal necessário. Nesse ponto, CLAPHAM sustenta a necessidade de redefinição da 
clássica distinção entre o público e o privado, com a introdução do dano analítico 
novo, que vem a ser o surgimento do moderno Estado do Bem-Estar social.416

Para  bem  compreender  o  porquê  desse  viés  unilateral  do  garantismo  penal  de 

FERRAJOLI,  bem  como  sua  visão  preconceituosa  do  Estado,  é  importante  situá-lo  no 

momento e no contexto históricos em que foi desenvolvido.

VLAMIR COSTA MAGALHÃES explica-nos que, embora tenha surgido na Europa 

continental como uma corrente da criminologia crítica, a teoria garantista só veio mesmo a 

ganhar força na Itália, onde constituiu instrumento acadêmico-doutrinário de reação em face 

do uso flexível do Direito Penal pelo Poder Público. Esclarece ele que, na década de 1970, o 

governo italiano travou intenso combate a grupos políticos que se valeram de práticas tidas 

como terroristas para tentar emplacar suas ideias e intenções, dentre eles, as “Brigate Rose” 

(Brigadas Vermelhas). E, para tanto, editou uma legislação antiterrorista de emergência, que, 

sob  a  justificativa  de  ser  o  único  modo  de  combater  de  igual  por  igual  aqueles  grupos 

insurgentes, relativizava ou afastava alguns direitos fundamentais.417

416 Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 249-250.
417 Op. Cit. p. 204.
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Assim, toda a teorização consubstanciada pelo garantismo penal surgiu como esboço 

de resposta à referida legislação e às medidas estatais concretas dela decorrentes. “A exemplo 

dos iluministas que outrora tentaram limitar os abusos punitivos de governos absolutistas, o 

movimento garantista tentou, mais recentemente, impor limites às manifestações penais de 

regimes governamentais com resquícios fascistas.”418

Para reforçar a influência que os eventos havidos na Itália daquele período teve sobre a 

tese de FERRAJOLI, na introdução da sua célebre obra, NORBERTO BOBBIO já chamava a 

atenção  para  a  corajosa  batalha  vivida  pelo  autor  em meio  a  debates  políticos  e  artigos 

jornalísticos tidos e havidos no seio da explosão de violência entre o governo italiano e grupos 

políticos opositores.419 “A batalha de Ferrajoli, citada por Bobbio, acabou por dar origem à sua 

festejada tese. Portanto, o garantismo penal foi construído no contexto de uma legislação de 

urgência elaborada em um Estado que buscava reprimir atos terroristas”420, usando essa boa 

intenção como justificativa para a inobservância de alguns direitos fundamentais.

É muito possivelmente por essa razão que o garantismo de FERRAJOLI parece partir 

sempre de uma visão pessimista do Estado e do exercício do seu poder. Imaginando o Estado 

italiano daquele momento, FERRAJOLI, em verdade, colocou o Estado, aprioristicamente, 

ainda que de forma não declarada, sempre em posição antagônica em relação aos direitos 

fundamentais, como inimigo da sociedade e da liberdade de seus indivíduos.421 E, certamente, 

também esse é o motivo pela qual sua abordagem do papel dos direitos fundamentais limita-se 

à visão de contenção dos excessos estatais.

418 Ibid. p. 205.
419 Diz-nos textualmente BOBBIO na introdução de  Direito e razão: “Quem seguiu a corajosa batalha vivida pelo autor, 
quase dia após dia, através de debates públicos e artigos de jornal em defesa do respeito à legalidade nos anos em que uma  
improvisada e imprevista explosão de violência política em nosso país provocou a legislação de emergência, não pode ter  
dúvidas sobre a ocasião que induziu o autor a tentar esta grande empresa, que nesta dimensão e com esta completude, não  
tem precedente, de estabelecer os fundamentos teóricos e os princípios axiológicos de um sistema global do garantismo.”  
(Op. Cit. p. 12).
420 Op. Cit. p. 207.
421 Afirma VLAMIR MAGALHÃES que “A teoria garantista parte de uma visão pessimista das relações de poder, em que o 
Estado figura como entidade intrinsecamente má, o que leva a uma ingênua concepção do homem como bom selvagem 
(CARVALHO, 2008,  p.  259).  Pois  é  a essa  equivocada premissa que se  contrapõe a  escorreita  advertência  de Bobbio,  
segundo o qual: “não é verdade que o aumento da liberdade seja sempre um bem ou o aumento do poder seja sempre um 
mal” (BOBBIO, 2004, p. 87).” (Op. Cit. p. 210)
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FERRAJOLI,  noutros  termos,  prega  o  garantismo  como  uma  visão  pessimista  do 

poder, entendendo-o, sempre, como um mal. Tal como FELDENS, cuida-se de uma premissa 

com  a  qual  definitivamente  não  se  pode  concordar,  pois  uma  coisa  é  admitir  que  um 

determinado governo pode descambar “para o mal”, achando-se exposto a “degenerar-se em 

despotismo”; outra, bem diferente, é acreditar que todo o poder é mal e que necessariamente 

descambará para o despotismo.422

Compreender o Estado como sempre um mal, assinalando-lhe um irreduzível grau de 

ilegitimidade  política,  além  de  ser  ilógico,  revela  uma  grande  contradição  da  teoria  de 

FERRAJOLI, como observa GARCIA FIGUEROA. É que os propósitos transformadores do 

projeto garantista  não têm como ser  alcançados  sem uma mínima confiança nas  próprias 

possibilidades morais do Estado e do Direito, o que parece ser impraticável para quem perdeu 

toda a esperança em redimir o Direito e o Estado de sua “intrínseca imoralidade”.423

Como  decorrência  dessa  premissa,  é  perceptível  na  teoria  de  FERRAJOLI  uma 

abordagem preconceituosa do exercício da pretensão punitiva da sociedade pelo Estado: seria 

este um ato potencialmente malferidor dos direitos fundamentais de quem é acusado de ilícito 

penal,  e  a  missão  do garantismo seria  justamente  a  de  conter  o  seu  exercício.  O jurista 

garantista,  assim,  seria aquele que deveria  escolher  um lado – o lado do réu,  acusado de 

ilícito, e oposto ao do Estado – e seu papel deveria ser exatamente o de analista crítico dos 

atos de persecução penal, a fim de verificar eventual violação das garantias do réu.424

O  “tomar  partido”  pela  defesa  do  réu  –  pensamento  nutrido,  ainda  que 

422 Op. Cit. p. 70.
423 Apud FELDENS. Id.
424 MARCO AURÉLIO DUTRA AYDOS assim pinta  a  imagem da  qual  parece  partir  FERRAJOLI  na  sua  análise  da  
aplicação da justiça criminal: “Na 'cruz da justiça' parece estar dependurado o réu, acossado pelo povo vingador e pela lei  
absolutista do rei (o promotor de justiça, na origem, era procurador do rei).  Não fica difícil  a quem tenha essa imagem  
gravada no inconsciente querer andar do lado ensolarado da rua, andar longe do rei, mas aqui isso quer dizer igualmente 
longe do povo, visto como turba sanguinária e irracional. Então não é incompreensível que uma teoria promova uma ideia  
supostamente humanitária de que a missão primordial de um juiz justo não é a de alcançar a justiça, mas unicamente a de  
resgatar  o  acusado desse cenário de aflições.  Esse é  o  imaginário inconsciente da teoria do garantismo penal  de Luigi  
Ferrajoli, que não apenas lhe dá uma forma mas o conduz até o extremo em que se torna imoral e irresponsável. (Disponível:  
http://marcoaydos.wordpress.com/2011/02/26/paradoxos-da-liberdade-dia-8-o-evangelho-de-luigi-ferrajoli  /  ,  acesso  em 
03/12/2012.

http://marcoaydos.wordpress.com/2011/02/26/paradoxos-da-liberdade-dia-8-o-evangelho-de-luigi-ferrajoli/
http://marcoaydos.wordpress.com/2011/02/26/paradoxos-da-liberdade-dia-8-o-evangelho-de-luigi-ferrajoli/
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inconscientemente, pelo garantismo penal, em detrimento do ato pretensamente opressor e 

injusto do Estado ao tentar punir aquele – encontra terreno fértil de profusão no Brasil, onde 

os portugueses nos legaram, além de um severo desapego pelas leis,  uma tendência a ter 

compaixão e solidariedade por todos aqueles que se encontram em condições desfavoráveis, 

situação na qual muitos podem enxergar o réu, contra quem o Estado volta suas armas quando 

pretende responsabilizá-lo,  especialmente quando já decorrido algum tempo da infração – 

fazendo arrefecer a revolta pela mesma – e sobretudo quando esta teve como vítima o Estado 

ou um bem coletivo – cuja importância é menosprezada por enorme parcela dos brasileiros.425

Além disso, lembra-nos VLAMIR MAGALHÃES, “o garantismo encontrou perfeito 

ambiente de difusão numa América Latina assolada por governos autoritários que, a partir da 

década de 1960, geraram, em especial no Brasil e na Argentina, vigorosa restrição penal a 

direitos  individuais”.426 Ou  seja,  oprimidos  por  regimes  ditatoriais,  os  países  latino-

americanos, incluindo o Brasil, foram terreno fértil para o conforto acrítico do garantismo; 

afinal, essa teoria oferecia à comunidade jurídica embasamento científico para o combate às 

violações dos direitos humanos promovidas pelo Estado de então.

O discurso  brasileiro  acerca  do  que  se  entende  por  “garantismo”  ainda  parte  da 

premissa de que haveria uma contradição insolúvel entre Estado e sociedade ou entre Estado e 

indivíduo, parecendo desconhecer toda a evolução dogmática que os direitos fundamentais 

experimentaram no decorrer do século XX, no decorrer do qual se percebeu que o Estado, 

antes um Leviatã, era na realidade, como diz FELDENS, um “companheiro de armas dos 

cidadãos, disposto a defendê-los dos perigos e dos grandes problemas da época”.427

425 A empatia para com o infrator é denominada por KEITH S. ROSENN de “complexo do coitado” e assim comentada por 
ele: “Se forçado a optar entre ajudar alguém de quem sente pena ou respeitar uma norma legal, o brasileiro provavelmente  
esquecerá a lei. […] o brasileiro aceita e tolera solidariamente as debilidades humanas. Um transgressor da lei, especialmente  
se muito jovem ou motivado por sentimento de ciúme ou vingança, é frequentemente tratado como um “coitado” pelo povo e  
ajudado a fugir. O “coitado” é alguém que precisa ser protegido, e uma vez protegido, aquela obrigação direta e pessoal surge  
e  supera a  norma jurídica abstrata  e  impessoal.  Esse sentimento nacional  tende a  atenuar  o rigor  da lei  e multiplica  a  
incidência do jeito.” (Op. Cit. p. 47-48)
426 Op. Cit. 211-212.
427 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. n. 47. Editora Revista dos Tribunais: março-abril de  
2004, p. 118.
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Para eles, o Estado é necessariamente mau, opressor, e o direito (penal) teria a  
função de “proteger” o indivíduo dessa opressão. Por isso, em pleno século XXI e 
sob os auspícios do Estado Democrático de Direito – no interior do qual o Estado 
e o Direito assumem (um)a função transformadora – continuam a falar na mítica 
figura  do  Leviatã,  repristinando  –  para  mim  de  forma  equivocada  –  antiga 
problemática que contrapõe o Estado (mau) à (boa) sociedade (sic).

A despeito  da superação dessa antiga  premissa e  da  sua  completa  inadequação ao 

modelo de Estado Democrático de Direito, o fato é que ela parece ter sido assimilada com 

amplo  acolhimento  no  Brasil,  uma  vez  que,  como  adverte  ALBERTO  CARLOS  DE 

ALMEIDA, “Em uma situação como a brasileira, em que sociedade e Estado são separados 

de forma muito clara  e  na qual  a  sociedade se vê explorada pelo Estado,  é  lógico nutrir 

sentimentos não republicanos.”428 Que se dizer, então, de uma sociedade cujos componentes, 

além de não se enxergarem como parte do Estado, ainda associam a figura desse Ente à dos 

militares que subjugaram o povo brasileiro durante recente período de ditadura?

Todavia, uma análise cautelosa da problemática recomenda não confundir a figura do 

Estado com a dos seus governantes momentâneos; os Atos Institucionais da ditadura militar e 

as Constituições de 1967 e 1969 com a Constituição Federal de 1988; a inobservância das 

garantias individuais pelos representantes do Estado nesse período e noutros de opressão com 

o exercício da pretensão punitiva no Estado Democrático de Direito – suficiente e eficaz na 

missão de tutela dos direitos fundamentais  e,  ao mesmo tempo,  zeloso e  intransigente na 

observância das garantias constitucionais de quem é alvo do “jus puniendi”. Afinal, como 

adverte VLAMIR MAGALHÃES,

o erro anterior não deve justificar outro atual, de mesmas proporções ou, quiçá, 
até  maiores.  […] o  pêndulo  que,  na  época  da  ditadura,  estava  voltado  para  a 
suposta  proteção  do  Estado  em  prejuízo  das  garantias  individuais,  não  pode 
oscilar totalmente para o outro lado, descurando do interesse comunitário.429

428 Op. Cit. p. 117.
429 Op. Cit. p. 211-212.
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É por tal razão que AFRÂNIO SILVA JARDIM sustenta, com veemência, que é

preciso combater-se, em todas as frentes, a visão liberal-individualista de que o 
cidadão deve opor-se ao Estado,  como se este  não existisse  justamente para a 
realização do bem comum. Certo que, historicamente, temos presenciado muitos 
desvios neste desiderato, nada obstante, em assim ocorrendo, cabe democratizar o 
Estado  e  não  combatê-lo  como se  fosse  um inimigo  comum.  Na  realidade,  é 
justamente a progressiva intervenção estatal na vida social que tem impedido que 
as  desigualdades  de  classes  tornem ainda  mais  opressora  a  ordem econômica 
vigente nos países de Terceiro Mundo.430

Nada obstante essas questões, o fato é que uma “versão brasileira do garantismo” tem 

sido veiculada com profusão, por diversos setores jurídicos, tanto no ambiente forense quanto 

no  acadêmico,  não  raramente  de  maneira  um  tanto  descriteriosa  e  sem  profundidade 

científica.431 Em verdade, a expressão garantismo, no Brasil, tem sido associada a posições 

contrárias  à  intervenção  do  Estado  no  âmbito  jurídico-penal,  as  quais  têm  servido  para 

justificar  discursos  puramente  deslegitimadores  desse  tipo  de  intervenção,  mediante  a 

invocação exclusiva  da dimensão negativa  dos  direitos  fundamentais  (direitos  de  defesa), 

frequentemente com apelo genérico e emotivo a princípios constitucionais ou penais, como o 

da dignidade da pessoa humana, o da ampla defesa, o da presunção de inocência e o do direito 

penal mínimo. Os profissionais do Direito, inclusive, têm sido rotulados de garantistas ou 

antigarantistas,  a  depender  da  postura  mais  ou  menos  liberal  que  assumam em relação à 

intervenção penal estatal.

Todavia, consoante ressalta FELDENS:

Ser  garantista  não  significa  adotar  uma  postura  refratária,  em  gênero,  à 
intervenção  jurídico-penal,  e  tampouco militar  pela  aplicação  da  solução  mais 
benéfica ao acusado. Em primeiro lugar, e por dizer o óbvio, para ser titular de 
direitos fundamentais  e desfrutar  de suas correlatas  garantias  não é  necessário 
tornar-se réu em uma ação penal; os direitos e suas garantias  também socorrem 

430 Bases constitucionais para um processo penal democrático.  In: Direito processual penal.  11. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 309-310.
431 VLAMIR COSTA MAGALHÃES assim comenta esse fato: “[…] no cotidiano da jurisdição criminal brasileira,  tem 
ocorrido frequentemente uma cega e mecanizada importação da tese garantista. Pode-se afirmar até mesmo que as ideias  
embutidas no garantismo penal têm sido muito mais citadas do que efetivamente estudadas e conhecidas a fundo, inclusive 
pela parcela da jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros […]. A falta do devido aprofundamento teórico se faz  
sensível, a começar, pela ausência de análise ou mesmo menção sobre o comentado contexto histórico-político de formação  
da teoria garantista.” (Op. Cit. p. 206-207).
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àqueles que não se vejam envolvidos em um tal ou qual relação jurídica. […] Em 
terceiro lugar, porque a própria Constituição, de cuja superlegalidade extrai-se a 
teoria  garantista,  ademais  de  autorizar,  exige,  em  determinados  âmbitos,  a 
intervenção  jurídico-penal.  Nesse  tom,  uma  tentativa  de  salvamento  das 
generalíssimas e imprecisas rotulações acima mencionadas se iniciaria, também 
de uma forma muito genérica, com os seguintes complementos: a assunção de 
uma  postura  garantista  implicaria  adotar  uma  posição  contrária  à  intervenção 
jurídico-penal,  quando esta se revele constitucionalmente ilegítima; decidir pela 
solução mais favorável ao acusado,  quando o banco de provas não indique em  
sentido  contrário,  revertendo  a  garantia  da  presunção  de  inocência  que  
acompanha este acusado. [...]432

Parte considerável da doutrina desconfia que a exaltação unidirecional do garantismo 

penal, em vez de ser fruto apenas do desconhecimento da multifuncionalidade dos direitos 

fundamentais e da necessidade da plenitude do exercício da pretensão punitiva da sociedade 

para a proteção dos mesmos, serviria também intencionalmente de pretexto para colocar a 

salvo  da  responsabilização  penal  uma  elite  brasileira  habituada  à  prática  de  crimes  do 

“colarinho branco” (sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, peculato, quadrilha, contrabando 

ou descaminho, entre outros), em regra formada por pessoas abastadas e influentes, contra as 

quais,  talvez  pela  primeira  vez  na  história  brasileira,  algumas  iniciativas  das  instituições 

estatais têm alcançado certa efetividade.433

CANOTILHO também já advertiu sobre os riscos contidos no hipergarantismo que, ao 

erigir-se como cultura dominante, tem-se convertido em ideologia de suporte de organizações 

criminosas.434 De  igual  modo,  STRECK  ressalta  que  “a  recente  emergência  de  um 

432 FELDENS (2008: 66).
433 VLAMIR DA COSTA MAGALHÃES aduz: “É em meio a tais circunstâncias que o movimento de cunho filosófico-
jurídico conhecido como garantismo penal vem ganhando espaço, sendo, não raras vezes, invocado com ares de panaceia  
defensiva. Pode-se afirmar, inclusive, que se vivencia no Direito Penal contemporâneo do Brasil um autêntico fetichismo 
sobre  os  direitos  individuais  e,  mais  especificamente,  sobre  o  direito  à  liberdade.  Por  outro  lado,  a  banalização  e  a 
promiscuidade com que vem sendo tratada a teoria garantista no Brasil têm contribuído para a deturpação de seu autêntico  
sentido. Em verdade, o extremismo na visualização dos preceitos garantistas vem sendo concebido com o notório propósito  
de servir de escudo para a delinquência econômico-empresarial, expressão moderna da criminalidade do colarinho branco  
vislumbrada a partir  da terceira década do século passado.” Mais adiante,  chama a atenção para a curiosa coincidência 
temporal entre o louvor acrítico em torno do garantismo penal e as iniciativas do aparato estatal contra esse nicho especial da  
sociedade, que não costuma frequentar as páginas policiais e para os quais as teses garantistas à brasileira vieram em muito  
boa  hora:  “É  importante  salientar  que  se  trata  de  tema  que  vulnera  interesses  de  grupos  poderosos,  sendo  esta  uma  
circunstância cuja influência não pode ser desconsiderada no âmbito da discussão acadêmica. Ademais, é interessante notar  
que todo esse esforço contrário ao estabelecimento da tutela penal em face dos abusos cometidos no âmbito econômico-
empresarial surge, com fachadas falsamente garantistas, exatamente no momento histórico em que o Direito Penal começa a 
abordar não só os microinfratores de outrora (em regra, negros, miseráveis e analfabetos), mas também a macrodelinquência 
no seio da qual avultam criminosos dotados de grande potencial econômico-político e infrações de larga nocividade social.”  
(Op. Cit. p. 204 e 209)
434 Apud MAGALHÃES, Vlamir Costa. In SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Inovações no direito penal econômico...  Op. 
Cit. p. 212.
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pseudogarantismo tem o evidente propósito de proteger da incidência da lei penal toda uma 

classe  de  agentes  que  sempre  gozou –  e,  de  certa  forma,  ainda  goza  –  das  benesses  do 

aparelho punitivo estatal.” E para DANIEL SARMENTO, “o ultragarantismo penal aplicado 

aos crimes do colarinho branco seria exemplo da tentativa das elites econômicas e culturais, 

que perderam espaço na política majoritária, de manterem o seu poder, reforçando no arranjo 

institucional do Estado o peso do Judiciário, no qual elas ainda têm hegemonia.”435 

ANDRÉ LENART tece incisivas críticas, como reflexo do garantismo à brasileira, à 

desmedida exaltação da liberdade individual (inclusive para aqueles que comprovadamente 

cometeram crimes), o que tem levado à rotulação de juízes como garantistas ou não, conforme 

o teor de suas decisões acerca da prisão, bem como à propagação da ideia de que essa medida 

só  poderia  ter  lugar  para  os  praticantes  de  crimes  violentos,  o  que  dela  elidiria  toda  a 

criminalidade  do  “colarinho  branco”,  eis  que  esses  crimes,  de  regra,  são  praticados  sem 

violência.436

VLAMIR  COSTA  MAGALHÃES  alerta  que  “se  resumindo  em  sua  dimensão 

meramente  negativa,  o  movimento  garantista  acaba  privilegiando  criminosos  poderosos, 

deixando imunes delitos de elevado potencial ofensivo ao interesse público”. E adverte que 

não há dúvida de que este caminho hermenêutico,  seja ele advindo do Poder Legislativo, 

Executivo  ou  Judiciário,  “é  inconstitucional  à  luz  da  teoria  do  dever  estatal  de  proteção 

(eficiente  e  efetiva)  a  todos  os  interesses  fundamentais,  inclusive  os  titulados  pela 

435 O  neoconstitucionalismo  no  Brasil:  riscos  e  possibilidades.  In:  Por  um  constitucionalismo  inclusivo:  história 
constitucional brasileira, teoria da constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 259.
436 “É moda no Brasil: o juiz que manda prender é invariavelmente tachado de 'fascista', o que manda soltar é enaltecido  
como humanista, defensor das liberdades individuais, o sábio que 'dá aulas sobre como se comportar' ou proferir decisões,  
orientando os 'inexperientes' ou de 'poucas luzes', como uma espécie de Moisés, portador das leis divinas, na dura travessia  
rumo à terra prometida. […] Diante de tantas barricadas e empecilhos neste campo minado que é o combate à delinquência  
dourada, seria mais sincero e coerente que os Tribunais renunciassem de uma vez por todas aos contorcionismos retóricos que 
tanta perplexidade causam, e simplesmente se opusessem em tom categórico à prisão preventiva de acusados de crimes do  
colarinho  branco  por  ausência  de  risco  socialmente  relevante.  Isso  corresponde  a  uma  ardente  reivindicação  de  não 
desprezível parcela dos estudiosos brasileiros pertencentes à chamada escola da defesa social,  que não veem na livre  e  
desenvolta atuação de empreendedores desonestos, corruptos empedernidos e roedores de recursos públicos uma ameaça 
significativa à ordem pública. Seu lema: onde não há sangue, não há realmente crime, mas apenas deslizes e contratempos 
fiscais.”  (Prisão  preventiva:  análise  de  caso  de  colarinho  branco.  05  de  fevereiro  de  2010.  Disponível  em:  
http://reservadejustica.wordpress.com/2010/02/05/pprev-analise-de-caso-de-colarinho  -branco/  , acessado em 20/09/2011.

http://reservadejustica.wordpress.com/2010/02/05/pprev-analise-de-caso-de-colarinho-branco/)A
http://reservadejustica.wordpress.com/2010/02/05/pprev-analise-de-caso-de-colarinho-branco/)A
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coletividade.”437

Deveras,  essa  compreensão  do  “jus  puniendi”,  como  exercício  de  ato  arbitrário  e 

injusto contra o pobre infrator, malgrado possa ter encontrado justificação no período pós-

absolutismo,  e  noutros  em que  o  Estado  vivia  sob  regimes  autoritários,  é  absolutamente 

incompatível com Estados regidos por uma constituição democrática, ou seja, com o modelo 

atual de Estado Democrático de Direito, o único que oferece ambiente jurídico adequado à 

concretização de um efetivo projeto garantista.

É que, tal como frisado noutros tópicos, o desenvolvimento da dogmática dos direitos 

fundamentais, principalmente no transcurso do século XX, conduziu à constatação de que, 

além da tradicional função de direitos subjetivos (negativos), os direitos fundamentais têm a 

função positiva de imperativos de tutela, para cuja realização é demandada a imprescindível 

participação do Estado com o intuito de protegê-los. Desse modo, se atualmente o Estado é 

governado por representante(s) do povo – e não mais por um monarca ou ditador carente de 

legitimidade democrática – e se de sua postura ativa depende, visceralmente, a proteção e a 

concretização no plano dos fatos dos direitos fundamentais, não faz o menor sentido que esse 

Ente público continue a ser visto como um inimigo destes direitos, tampouco o exercício do 

seu poder punitivo como um ato de arbítrio e violação dos mesmos. 

Consoante FELDENS,

Isso  aponta  para  a  premente  necessidade  de  redimensionarmos  conceitos  e, 
sobretudo, uma prática há muito incrustada nos operadores jurídicos, superando a 
noção de que o Direito Penal, esteja onde estiver, será sempre um mal: um mal 
que iniciaria pela obra do legislador penal e que alcançaria sua plenitude pela 
caneta do juiz criminal. Essa postura já não se sustenta ou apenas se sustenta em 
uma mentalidade anda presa às matrizes do medievo ou, se tanto, do liberalismo 
do início do século XIX, onde a emancipação da sociedade se construía a partir da 
perene luta pela neutralização de um poder absoluto.438

A previsão de normas constitucionais exigentes de proteção jurídico-penal, inseridas 

437 Op. Cit. p. 210.
438 Ibid. p. 53.



204

no  coração  do  catálogo  de  direitos  fundamentais,  é  evidência  da  ruptura  do  paradigma 

exclusivamente liberal no qual se inseria o Direito Penal e o exercício da pretensão punitiva.439

Sendo assim, para que o garantismo penal de FERRAJOLI amolde-se realmente ao 

atual Estado Democrático de Direito,  há que equilibrar  a dupla função hoje atribuída aos 

direitos fundamentais, direitos de defesa e imperativos de tutela, o que recomenda a rejeição 

tanto  de  um  minimalismo  unilateral  e  cego  do  Direito  Penal,  que  pode  não  proteger 

suficientemente os bens jurídicos mais  importantes da sociedade,  quanto uma intervenção 

máxima, que desatenda os limites do necessário.440

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA, atento para essa realidade, 

após  reconhecer  a  indispensabilidade  da preservação de  todas  as  garantias  e  direitos  que 

aproveitam aos acusados em geral da prática de ilícitos penais, alerta que a preocupação das 

posições  verdadeiramente  garantistas  devem  ultrapassar  este  viés,  englobando  também o 

dever  de  proteção  dos  cidadãos  contra  outros  cidadãos,  porque  os  direitos  fundamentais 

podem ser lesionados tanto pelo Estado quanto por estes, em igual intensidade. Daí porque só 

se pode adjetivar de garantistas aqueles que demonstram igual preocupação com as garantias 

individuais de quem é acusado e os direitos fundamentais subjacentes às normas criminais, 

direitos estes que o Estado busca tutelar através do “jus puniendi”.441

LUCIANO  FELDENS  esclarece  que,  na  realidade,  o  problema  não  reside  no 

garantismo, mas na leitura que dele faz FERRAJOLI. Usando textualmente suas palavras, “o 

discurso penal de Ferrajoli não se confunde com o garantismo. Ou pelo menos com ele não se 

439 Id.
440 VLAMIR MAGALHÃES alerta, nesse sentido, que “a visão mais atual [do Direito Penal] preconiza a existência de um 
duplo viés (negativo e positivo) na teoria garantista. […] e numa nova visão sobre o princípio da proporcionalidade, que 
orienta a avaliação da compatibilidade constitucional dos atos do Poder Público (sobretudo, os normativos), possui duas  
interfaces: de um lado, a vedação do excesso e, de outro, a proibição de proteção deficiente.” (Op. Cit. p. 209)
441 “Quem tem responsabilidade  e  compromisso  com a  preservação  do  Estado  Democrático  de  Direito  jamais  poderá  
argumentar contra o respeito amplo e consistente ao direito de defesa que deve ser assegurado àquele a quem se imputa a 
prática de conduta penalmente típica. Como se sabe, a proteção dos direitos fundamentais individuais é, tanto na perspectiva  
política quanto na jurídica, um dos pressupostos da teoria garantista. O garantismo penal, todavia, não encontra conforto  
apenas em tal premissa, de modo que não se pode aceitar compreensão que desconsidere de modo absoluto o dever de  
proteção  atribuído  ao  Estado,  que  agasalha  o  de  segurança  dos  cidadãos  e  tem  inequívoca  substância  coletiva.”  (In 
Garantismo penal integral: Questões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no 
Brasil. Salvador: Editora Juspodivm, 2010. p. 17)
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confunde  totalmente.  Dizendo  de  outro  modo:  embora  exista  garantismo  em Ferrajoli,  o 

garantismo não se reduz à compreensão que dele faz Ferrajoli.”442

É que,  em verdade,  o garantismo é uma teoria  de base constitucional,  orientada à 

otimização dos direitos fundamentais. Dá-se a otimização desses direitos quando se garante 

juridicamente sua realização, missão acometida constitucionalmente ao Estado, que dela se 

desincumbirá  através  da  edição  de  instrumentos  aptos  a,  por  um  lado,  assegurar-lhes  o 

máximo grau de efetividade e a, por outro lado, tutelar aqueles direitos frente a suas principais 

ameaças (os indivíduos e o próprio Estado), de modo a minimizar as agressões oriundas de 

particulares  e  a  conter  a  arbitrariedade  dos  poderes  públicos.  Desse  modo,  as  técnicas 

adotadas  pelo  Estado  devem  ser  idôneas  para  alcançar  esse  duplo  efeito:  proteção  e 

concretização. Para FELDENS, Estado constitucional de Direito e garantismo são realidades 

auto-referentes.443

Daí porque, em contraposição à nomenclatura garantismo ou garantismo penal, que é 

associada apenas à defesa do indivíduo que é acusado de ilícito penal frente aos eventuais 

procedimentos estatais que violam aquelas garantias constitucionais ligadas à contenção do 

poder punitivo estatal, prefere-se a denominação garantismo penal integral, a qual, além desta, 

abrange também a função de imperativo de tutela dos direitos fundamentais.

Neste viés integral, o garantismo residiria, precisamente, no equilíbrio dessas funções, 

e não numa visão míope e ultrapassada que neles enxerga apenas um aparato de defesa contra 

o Estado da Idade Média, um ente distinto da sociedade, apartado e inimigo dela, sempre 

inclinado a violar os direitos fundamentais dos indivíduos; com essa unilateral preocupação, 

os direitos fundamentais não têm como ser protegidos e concretizados, ou seja, garantidos.

Enfim,  só  há  que  se  falar  em  garantismo quando  for  compreendida  a 

multifuncionalidade dos direitos fundamentais: se, de um lado,  enquanto direitos negativos, 

442 FELDENS (2008: 70).
443 Ibid. p. 67.
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protegem a liberdade individual contra o Estado, tornando-a imune à ação estatal arbitrária, do 

outro, como emanação do dever de proteção, impõem ao Estado protegê-los ativamente frente 

a ameaças de terceiros. 

6.2 ASPECTOS CULTURAIS NÃO-REPUBLICANOS DO POVO BRASILEIRO

A ineficiência ou inoperância, no Brasil,  da tutela penal dos direitos fundamentais, 

através  do  exercício  da  pretensão  punitiva,  encontra  parte  de  suas  causas, 

inquestionavelmente,  em alguns aspectos  culturais  do povo brasileiro,  particularmente,  no 

baixo senso cívico ou de coletividade de seu povo, na sua  aversão à lei  e às autoridades 

estatais que primam pelo seu cumprimento e, por fim, na sua forte mentalidade hierárquica.

Quanto  ao  primeiro  aspecto,  é  nítida  na  fisionomia  cultural  do  brasileiro  uma 

preocupação  maior  com  o  individual  do  que  com  o  coletivo.  Cuida-se  de  uma  cultura 

personalista,  que  mede  as  virtudes  do  homem  pela  sua  capacidade  de  alcançar  êxitos 

individuais e, no máximo, para o seu núcleo familiar; não se aborda, no geral, na formação do 

brasileiro,  o  papel  que  cada  qual  deve  exercer  para  o alcance  de  metas  comunitárias,  na 

melhoria  da  sua  comuna,  da  sua  cidade  e  do  seu  país.  Essa  preocupação  coletiva,  no 

imaginário pátrio, é vista como atribuição exclusiva daqueles que se dedicam à vida pública 

como profissão; o dever dos demais, nessa seara, se limitaria à escolha daqueles (através das 

eleições) e da cobrança, quando muito, da execução dos seus planos de governo.

SÉRGIO  BUARQUE  DE  HOLANDA  sugere  que  essa  característica  do  povo 

brasileiro seria uma herança lusitana, haja vista que os portugueses, mais do que quaisquer 

outros povos,  têm na cultura da personalidade o traço mais  marcante de sua evolução.  A 

característica  fundamental  dessa  cultura,  explica,  reside  na  “importância  particular  que 

atribuem ao valor próprio da pessoa humana, à autonomia de cada um dos homens em relação 
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aos seus semelhantes no tempo e no espaço”. Segundo o autor, para os povos ibéricos, “o 

índice  do  valor  de  um homem infere-se,  antes  de  tudo,  na  extensão em que não precise 

depender dos demais, em que não necessite de ninguém, em que se baste. Cada qual é filho de 

si mesmo, de seu esforço próprio, de suas virtudes...”.444

Isso explicaria a indiferença que em regra o brasileiro demonstra pelo que se encontra 

“da sua porta para fora”; expressões como espaço público, bem comum, engrenagem social 

soam-lhe estranhas e indiferentes, coisas com as quais só “o governo” deve se preocupar.445

KEITH S. ROSENN afirma que “Os portugueses legaram aos brasileiros um tênue 

senso de lealdade e obrigação com respeito à sociedade na qual viviam, e um forte senso de 

lealdade e obrigação em relação à família e aos amigos.” Citando Marcus Cheke, observou:

Uma feição que é comum a ambos os povos é a falta do que pode ser denominado 
“senso cívico”. Ainda mais do que o espanhol, o português é gentil e caridoso para 
com cinco categoria de pessoas: a família, os amigos, os amigos da família, os 
amigos dos amigos e, finalmente, o mendigo na rua. Mas em relação aos demais 
cidadãos, ele se considera pouco obrigado.446

Comprovando  empiricamente  esse  perfil, dados  obtidos  pela  Pesquisa  Social 

Brasileira447 revelaram que 74% da população brasileira considera que “cada um deve cuidar 

somente  do  que  é  seu,  e  o  governo cuida  do que  é  público”.  Ou seja,  consoante  afirma 

estupefato ALBERTO CARLOS DE ALMEIDA, “quase ¾ da população brasileira afirmam 

não considerar que o que é público merece ser cuidado por todos. […] Trata-se do oposto da 

visão republicana, que advoga que o que é público é de todos e, portanto, deve ser zelado por 

todos.”448 Além disso, segundo dados da mesma pesquisa, apenas 41% dos brasileiros estão 

444 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. p. 32.
445 Concordando com SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, ALBERTO CARLOS DE ALMEIDA também entende que esse 
alheamento ao que é público seria um legado português: “No caso do Brasil,  apesar da mistura de raças, o país é, com 
certeza, uma invenção portuguesa. E, como tal, herdou o fatalismo religioso de origem católica [existe destino e grande parte 
dele está nas mãos de Deus], a noção de importância da família nas relações sociais [somente a família é confiável] e a ideia 
de que o espaço público não é de ninguém. (Ibid. p. 114)
446 ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 42.
447 Pesquisa  realizada em 2002 realizada pelo  instituto DataUff,  da  Universidade  Federal  Fluminense,  que  ouviu  2.363 
pessoas em 102 municípios brasileiros.
448 ALMEIDA, Alberto Carlos. A cabeça do brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 102.
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dispostos a dar sua cota de sacrifício para fazer o que o governo não faz.449

O mesmo autor adverte para uma das consequências nefastas desse modo de pensar:

O eleitor que concorda que o governo cuide do que é público enquanto ele, eleitor, 
se dedica exclusivamente ao que é seu está dando carta-branca aos governantes. É 
alguém muito pouco disposto a controlar seus representantes; mais do que isso, é 
um eleitor para o qual a própria noção de representação não vai muito além de 
deixar esse representante livre para fazer o que quiser, posto que ele, eleitor, não 
se preocupará com o que é público.450

A  referida  cultura  personalista  seria  também  o  gérmen  da  nossa  relação  de 

antagonismo em relação à lei. Sim, porque a lei representa, por excelência, a limitação da 

liberdade individual em prol de um objetivo comum. Seu cumprimento demanda a renúncia a 

alguma comodidade  individual  (de  se  agir  como bem entender)  em favor  do  direito  dos 

outros,  do coletivo,  dos  bens  metaindividuais.  E o brasileiro,  de modo geral,  impregnado 

dessa cultura individualista, míope do senso coletivo, reluta em renunciar a qualquer parcela 

de  sua  comodidade individual.  Ele  enxerga  na  lei,  e  nas  autoridades  que  zelam pela  sua 

aplicação, um empecilho constante à sua liberdade (individual) de agir como bem entender, 

ainda que em detrimento dos outros.  E por isso mesmo costuma violá-la sempre que não 

estiver diante de uma ameaça concreta de punição.

O  sentimento de aversão às autoridades que primam pela observância da lei é uma 

decorrência natural do próprio menoscabo que os brasileiros sentem pelo cumprimento da lei: 

é dizer, se dou pouca importância ao cumprimento da lei (especialmente quando sua violação 

me  beneficia),  menos  importância  ainda,  ou  repulsa,  sentirei  por  aqueles  que  têm  na 

fiscalização da observância da lei seu próprio dever de ofício. 

Essa característica cultural dos brasileiros, de aversão à lei, parece estar ausente – ou 

não se apresentar com tanta intensidade – em países que nutrem valores coletivos, onde os 

habitantes atribuem a si mesmos a responsabilidade pela prosperidade do país e enxergam 

449 Ibid. p. 117.
450 Ibid. p. 109-110.
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nessa prosperidade coletiva boa parcela de sua própria felicidade. Já em 1831, ALEXIS DE 

TOCQUEVILLE enfatizava surpreendido este aspecto nos Estados Unidos na América:

Como  se  explica  que,  nos  Estados  Unidos,  onde  os  habitantes  apenas  ontem 
chegaram  ao  solo  que  ocupam,  aonde  não  levaram  nem  costumes  nem 
lembranças, ainda se encontram pela primeira vez sem se conhecer, aonde, numa 
palavra, o instinto de pátria pode apenas existir – como se explica que todos se 
mostrem interessados pelos negócios de sua comuna, de seu cantão e do Estado 
inteiro como se fossem deles próprios? É que cada um, na sua esfera, toma parte 
ativa  no  governo  da  sociedade.  O  homem  do  povo,  nos  Estados  Unidos, 
compreendeu a influência que a prosperidade geral tem sobre a sua felicidade, 
ideia  tão  simples  e  no  entanto  tão  pouco  conhecida  pelo  povo.  Ademais, 
acostumou-se  a  encarar  aquela  prosperidade  como  obra  sua.  Por  isso,  vê  na 
fortuna pública a sua própria fortuna e trabalha para o bem do Estado, não só por 
dever ou por orgulho, mas ousaria dizer quase por cupidez.
[…] Por tomar parte em tudo o que se faz naquele país, o americano julga-se  
interessado em defender tudo o que lhe é criticado, pois não é então apenas seu 
país o alvo dos ataques, mas ele próprio; por isso, vemos o seu orgulho nacional  
recorrer a todos os artifícios e descer a todas as puerilidades da vida individual. 
[…] Por isso, a América é uma terra da liberdade, onde, para não ferir ninguém, o 
estrangeiro não deve falar livremente nem dos particulares, nem do Estado, nem 
dos governados, nem dos governantes, nem dos empreendimentos públicos, nem 
das empresas privadas; de nada, enfim, do que ali se encontra, a não ser, talvez, do 
clima e do solo; ainda assim, encontraremos americanos prontos a defender um e 
outro, como se tivessem concorrido para formá-los.451

E se os americanos se sentem parte do governo, e se desse governo emanam as leis, 

criada para o alcance do bem comum (que redundará, mediatamente, no benefício individual 

de cada um dos membros da sociedade),  resulta  que os  americanos nutrem um profundo 

respeito pela lei. Eles sabem que sua observância é boa para o todo, imediatamente, e para o 

próprio indivíduo, mediatamente, e por isso se dispõem, sem revolta, a abrir mão do benefício 

imediato (indevido) que o descumprimento da lei lhe traria. Diz-nos TOCQUEVILLE:

nos Estados Unidos, cada qual tem uma espécie de interesse pessoal em que todos 
obedeçam às leis […]. Ainda que a lei seja malsã, o habitante dos Estados Unidos 
submete-se a ela, por isso mesmo, sem dificuldade, não somente por ser obra da 
maioria, mas ainda por ser obra também sua; considera-a do ponto de vista de um 
contrato do qual é uma das partes.
Por  isso,  não  se  vê  nos  Estados  Unidos  uma  multidão  numerosa  e  sempre 
turbulenta que, encarando a lei como inimiga natural, só lança para ela olhares de 
temor  e  de  suspeita.  É  impossível,  pelo  contrário,  não  perceber  que  todas  as 

451 TOQCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América. Tradução: Neil Ribeiro da Silva. 1. ed. São Paulo: Folha de São 
Paulo, 2010. p. 179-180.



210

classes mostram grande confiança na legislação que rege o país e sentem por ela 
uma espécie de amor paternal.452

Também ALBERTO CARLOS DE ALMEIDA ressalta a diferença de tratamento que 

se dá à lei  nas sociedades brasileira e americana,  igualmente atribuindo o perfil  de nossa 

cultura ao legado colonial português, ao aduzir que “a herança cultural portuguesa, com seu 

peso de 500 anos, leva o Brasil a ser culturalmente muito diferente dos Estados Unidos, em 

particular quanto a aspectos relevantes da vida social, como o respeito à lei.”453

Esse cotejo entre os aspectos culturais  das sociedades brasileira e americana deixa 

claro que o respeito à lei e às instituições estatais incumbidas de zelar para sua observância é 

diretamente proporcional ao senso de coletividade de um povo. Respeitará  mais  às leis  e 

àquelas instituições na mesma proporção em que se enxergar como integrante do Estado de 

que  é  nacional  e  como corresponsável  pelo seu destino,  do que redundará,  certamente,  a 

compreensão de que a lei é o fruto das escolhas do corpo coletivo e se destina ao bem geral e  

de cada um de seus integrantes.

Quanto ao terceiro aspecto, ou seja, a mentalidade hierárquica, cuida-se da acepção de 

que, no Brasil, existiriam pessoas “mais especiais” do que outras, em virtude da sua profissão, 

do seu nível de riqueza, da família a que pertence, dos seus vínculos pessoais ou profissionais 

com políticos, autoridades ou alguém influente. E essa condição, segundo essa mentalidade, 

permitiria a tais pessoas, julgando-se pertencentes a uma casta especial de cidadãos, exigir 

que lhes seja dispensado um tratamento diferenciado ao qual por lei não têm direito, seja no 

sentido de que lhe seja conferida uma determinada benesse, seja para isentá-lo de se submeter 

a certos ônus a todos impostos, inclusive para excepcionar o cumprimento da lei.

A  mentalidade  hierárquica  é  o  oposto  do  tratamento  igualitário  dispensado  aos 

cidadãos dos países de origem anglo-saxã, a exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos, 

452 Ibid. p. 182.
453 Op. Cit. p. 276.
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onde, no dizer de ALBERTO CARLOS ALMEIDA, “As pessoas se veem como iguais”, isto 

é, “Ninguém é mais especial do que ninguém e, por isso, a lei é geral e impessoal, aplica-se 

igualmente a todos”.454 

Já no Brasil, explica o mesmo autor, a mentalidade hierárquica predomina. Daí por que 

“os brasileiros lidam mal com a igualdade”. E, para alguns, o tratamento igualitário se torna 

quase insuportável. Aqui “a posição e a origem social são fundamentais para definir o que se 

pode e o que não se pode fazer; para saber se a pessoa está acima da lei ou se terá de cumpri-

la”. E esses fatores, apesar de não serem excludentes da aplicação da lei,  “Torna possível 

estacionar  em local  proibido,  furar  a  fila  em repartições  públicas,  receber  algum tipo  de 

benefício da lei ou ser exceção a uma regra geral.”455

Desse modo, como não é raro excepcionar-se o atendimento da lei para não desagradar 

àqueles  que se julgam melhores  que os  demais,  tem-se uma consequência nefasta  para o 

cenário nacional: o sentimento geral de que sua aplicação pode ser sempre tangenciada em 

virtude de alguma razão de ordem pessoal – parentesco, cargo, ligações de amizade etc. – 

invocável por aquele cuja inobservância beneficia.456

Mas não são só os “especiais” que podem escapar da observância dos rigores da lei. 

Em verdade, mesmo quem não têm aqueles “atributos pessoais” pode conseguir excepcionar a 

norma através daquilo que se convencionou chamar de  “jeitinho brasileiro”, expressão que, 

apesar do gracioso epíteto, consagra uma infinidade de técnicas e artifícios que os brasileiros 

se acostumaram a utilizar para burlar a lei. Para KEITH S. ROSENN, o jeito é o resultado da 

consolidação da prática brasileira de desvio das normas legais para alcançar o fim desejado, a 

ponto de se formar como uma instituição paralegal integrante da cultura jurídica do Brasil. 

Tão arraigado está o jeito no costume nacional que, na sua visão, “Em muitas áreas do direito, 

454 Op. Cit. p. 15-16.
455 Ibid. p. 16.
456 “Uma consequência de grande importância da mentalidade hierárquica é que ela mina o respeito às leis e às normas, que  
deixam de ser cumpridas por diversas razões. Seja porque se trata de alguém importante – um juiz, um político ou um  
desembargador – seja porque se é íntimo de alguém importante, ou mesmo porque é possível, por meio de uma boa conversa, 
persuadir os demais de que se deve ser tratado como exceção.” Id.
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o jeito é a regra; a norma jurídica formal, a exceção”.457

Em  linhas  gerais,  consiste  o  “jeitinho”  na  invocação  de  argumentos  de  cunho 

emocional  para  sensibilizar  a  autoridade  a  quem  incumbe  aplicá-la,  ou  mesmo  numa 

aproximação estabelecida com o fim de ganhar sua “simpatia”,  de modo a convencê-la a 

excepcionar a aplicação da lei na hipótese específica em que o primeiro se ache envolvido. A 

rigor,  os  argumentos  invocados  pelo  infrator  –  doença  própria  ou  de  algum  familiar, 

dificuldades  financeiras,  estado  de  pobreza,  infringência  da  norma  pela  primeira  vez, 

promessa  de  que  não repetirá  a  infração,  alegação  de  que  “quase  todo  mundo faz  isso”, 

relação de amizade ou familiar com autoridades – não são causas de exclusão da incidência da 

norma, mas, infelizmente, a experiência tem demonstrado que, com acentuada frequência, têm 

sido eficazes na consecução do objetivo daquele, mormente porque a autoridade “seduzida”, 

como brasileiro que é, também tem o “jeitinho” impregnado nos seus próprios valores, e não é 

difícil  que  ele  mesmo  já  tenha  se  valido  dele  em  seu  favor,  mostrando-se,  assim, 

“compreensivo” e “camarada” com a situação alheia.

Na  definição  de  ROBERTO  DAMATTA,  “o  'jeitinho'  se  constitui  num  modo 

obrigatório de resolver aquelas situações nas quais uma pessoa se depara com um 'não pode' 

de uma lei ou autoridade e – passando por baixo da negativa sem contestar, agredir ou recusar 

a lei, obtém aquilo que desejava [...]”.458 Segundo ele, quem se vale do “jeitinho” opera por 

meio de estilos de falar e fazer e apela para a simpatia pessoal e para a generosidade humana 

do interlocutor, que deve nos compreender e acolher a nossa carência e a nossa necessidade 

humana e, assim, “suavizar e amaciar” a letra da norma. Para ele, em verdade, “o ' jeitinho' 

exprime nossa enorme dificuldade em lidar com leis universais.”459

LÍVIA BARBOSA acresce que, além dos argumentos de ordem sentimental, faz parte 

do “jeitinho brasileiro” de burlar as leis o modo como se pede, no que se inclui a maneira de  
457 Op. Cit. p. 13.
458 Apud BARBOSA, Lívia. O jeitinho brasileiro: a arte de ser mais igual do que os outros / Lívia Barbosa; prefácio Roberto 
Damatta. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2006. p. XXII.
459 Ibid. p. XXIII.
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falar, a simpatia e o charme, que são instrumentos de linguagem utilizados pelo agente para 

estabelecer um vínculo de empatia com a autoridade, na esperança de deixá-la cada vez mais 

suscetível de conceder ao infrator exatamente aquilo que ele quer.460 Utiliza-se, especialmente, 

de uma estratégia do tipo “chorar miséria”, na qual se busca envolver a pessoa de quem se 

depende no momento no problema pessoal do infrator, que supostamente atravessaria uma 

situação precária, que justificaria sua infração, rogando-se, no mais, para que o interlocutor 

tenha “compreensão” e “boa vontade” para com esta situação.461

Com efeito, o “jeitinho” encontra-se no limiar da criminalidade, podendo configurar 

prevaricação por parte da autoridade que cede às lamúrias do infrator e o livra de responder 

pela violação à lei,  quando não descamba de vez para a corrupção (ativa e passiva), se a 

“camaradagem” for motivada por alguma vantagem indevida entregue à autoridade. De se 

ressaltar,  ainda,  a  possibilidade  de  configuração  de  concussão,  resistência  ou  abuso  de 

autoridade, no caso de alguém, achando-se especial, exigir arbitrariamente da autoridade que 

não aplique a lei que, a rigor, deveria incidir na hipótese. 

A despeito disso, a tentativa de escapar à aplicação da lei – quer através do “jeitinho”, 

quer  invocando  uma  condição  pessoal  que  supostamente  lhe  permitiria  não  obedecer  ao 

comando legal – é quase uma regra no Brasil. Poucos estranham o relato de alguém que se 

esquivou de responder por alguma ilicitude valendo-se daqueles recursos; surpresa, por vezes, 

causa saber que as autoridades resistiram às investidas dos infratores. Com efeito, são poucos 

os que, ao infringirem a lei, não buscam também se livrar de sofrerem as consequências legais 

por meio daqueles artifícios não jurídicos, de tão acostumados que estão à flexibilização da 

460 “Mais do que o sexo ou qualquer outro fator, a maneira de falar, de “pedir o jeito”, é considerada o elemento fundamental  
para  a  sua  concessão.  É  preciso  ser  simpático,  cordial,  mostrar  necessidade  ou  até  mesmo  humildade  […].  Não  é  de 
surpreender que a maneira de falar seja singularizada como o aspecto determinante porque, para se obter o jeito, é necessário  
antes de mais nada um bom 'papo' e saber pedir. […] Daí o ditado 'de uma boa conversa ninguém escapa' ser frequentemente  
citado pelas pessoas. […] Além da maneira de falar, o charme e a simpatia desempenham papéis importantes, tanto para  
quem pede como para quem concede o jeitinho. […] se alguém deseja obter um jeitinho, terá de ser simpático, pois, se agisse  
de forma contrária, estaria barrando as suas chances de sucesso, visto que um dos ingredientes fundamentais da situação é se  
relacionar de forma positiva com quem se pede.” (Ibid. p. 49-50)
461 Ibid. p. 53.
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norma, passando mesmo a duvidar ou, pelo menos, a menosprezar sua eficácia proibitiva.462

A sucessiva  e  reiterada  exclusão  da  aplicação  da  lei  para  acomodar  a  situação 

particular de quem se vale desses estratagemas, além de importar na não reparação da ordem 

jurídica nos casos  concretos  e  dos  direitos fundamentais  que esta  pretendia proteger,  traz 

ainda como gravíssima consequência a intensa fragilização da força das normas jurídicas, do 

seu  caráter  obrigatório  e,  consequentemente,  do  próprio  Direito,  de  tantos  exemplos  de 

impunidade que se repetem e repercutem no seio social, deixando nas pessoas a impressão da 

pouca seriedade do ordenamento jurídico. É o que nos explica FÁBIO ULHÔA COELHO:

Para adequadamente cumprir sua função de orientadora da superação dos conflitos 
de  interesses,  a  lei  deve  ser  considerada,  pelas  pessoas  em  geral,  como  de 
aplicação obrigatória; isto é, deve-se acreditar que quem não se comporta como 
deve expõe-se às consequências previstas no ditado legal. […] Se as pessoas em 
geral não acreditarem que essas consequências são reais ou, pelo menos, muito 
prováveis, a lei não mais conseguirá cumprir sua função de orientar a solução dos 
conflitos de interesses. Se as pessoas em geral pensarem que o descumprimento 
da lei não é punido, o sistema Direito perderá operacionalidade. […]
[…]  alguns  funcionários  do  Estado  –  juiz,  promotor  de  justiça,  delegado  de 
polícia, policial, oficial de justiça e outros – devem atuar de modo que as pessoas 
acreditem que as leis devem realmente ser obedecidas; que as desobedecer não é 
compensador, tendo em vista as sanções que esses mesmos funcionários podem 
legitimamente impor (restrição à liberdade, perda de bens, prestação forçada de 
serviços comunitários e outras). […]
Se um dia  a  maioria  das  pessoas  deixassem de  acreditar  que  há  uma crença, 
difundida na sociedade, de que as leis são mesmo aplicadas coercitivamente por 
esses funcionários do Estado, o Direito não mais funcionará. Numa situação de 
crise como esta, o sistema de superação dos conflitos sociais (incluindo o aparelho 
de  Estado  policial  e  judiciário)  precisaria  ser  reinventado,  ou  seja,  passar  por 
alterações  consideráveis  capazes  de  lhe  restituírem  a  legitimidade,  através  da 
recuperação da crença em seu funcionamento.463

6.3 O “DECISIONISMO JUDICIAL”

Não é raro em processos penais a defesa do réu, diante de uma situação concreta sobre 

462  É o que insinua abismada LÍVIA BARBOSA: “a causa fundamental da minha perplexidade inicial era a compreensão de  
que o não ou qualquer outro tipo de negativa,  no Brasil,  não significava o que semanticamente pretendia denotar.  Mais 
simplesmente,  descobri  que o não não era o limite.  Da mesma forma que a  lei,  a norma e a constituição também não 
implicam barreiras definitivas e irrevogáveis para o comportamento e o desejo das pessoas. […] O não do guarda americano  
era definitivo, categórico e irrecorrível. O não do guarda brasileiro […] poderia ser também talvez e, com algum “papo”,  
certamente sim.” (Ibid. p. 2)
463 Curso de direito civil. Vol. 1. 2. ed. rev. - São Paulo : Saraiva, 2006. p. 33-34
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a qual incide uma regra específica cuja consequência é desfavorável ao réu, requerer ao juiz a 

não  aplicação  da  mesma,  invocando-se  para  tanto,  de  forma  genérica, um  determinado 

princípio  limitador  da  pretensão  punitiva  estatal  –  a  exemplo  do  da  ampla  defesa,  do 

contraditório,  presunção  de  não-culpabilidade  e  do  “in  dubio  pro  reo”  –  que  deveria 

“prevalecer” na hipótese, como se a regra estivesse em conflito com o princípio, embora não 

se alegue a inconstitucionalidade daquela.

A rigor, pretensões da espécie não têm como prosperar caso a regra de fato incida na 

hipótese, caso esteja em conformidade formal e material com a Constituição e caso aponte 

para uma solução em sentido diverso do pretendido.

Ora, é que as regras são o resultado de uma decisão política do legislador acerca de 

determinada matéria específica, delimitando e regulamentando a incidência do princípio na 

matéria.  As  regras  conferem  maior  previsibilidade,  estabilidade  e  segurança  jurídica  ao 

sistema,  vantagens  difíceis  de  se  alcançar  se  o  ordenamento  jurídico  se  resumisse  aos 

princípios.464 Desse modo, se uma regra estiver em conformidade formal e material com a 

Constituição Federal, ela deverá ter total aplicação às situações por ela reguladas, sob pena de 

afronta ao princípio da legalidade,  em um plano geral, e ao princípio do devido processo 

legal, caso sua inobservância se dê em um determinado processo judicial ou administrativo.

Consequentemente,  aquelas  pretensões  defensivas  de  que  se  falou  no  início  só 

poderiam ter lugar se a regra debatida: a) for inconstitucional; b) não incidir na hipótese; ou c) 

alberguem a solução pretendida.

Nada obstante, o Judiciário tem acolhido amiúde tal espécie de pleito, resultando na 

concessão,  a  investigados  por  ilícitos  penais  ou  a  réus  em  ações  penais,  de  benesses 

processuais não previstas ou mesmo proibidas em lei, ou entendidas indevidas até então pela 

jurisprudência, tornando dificílima ou mesmo inviável a responsabilização criminal.

464 Cf. BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. In: BARROSO, Luís Roberto 
(org.). A reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de Janeiro, renovar, 2007. p. 281-286.
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Para  ilustrar,  menciono  o  acórdão  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  na 

Apelação  criminal  nº  2007.72.13.001137-0/SC,  que  conheceu  de  apelação  da  defesa 

interposta fora do seu prazo, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.465

A solução  não  parece  acertada,  uma  vez  que,  no  caso,  o  art.  593  do  Código  de 

Processo Penal, que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação: a) é 

formal e materialmente constitucional; b) incidia, inquestionavelmente, na hipótese; e c) não 

alberga o conhecimento de apelações interpostas após o prazo expressamente fixado (salvo 

justa causa, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil, do que, todavia, não se cogitou 

na hipótese).  O legislador,  ao editá-la,  regulou a forma como a ampla defesa deveria  ser 

exercida  na hipótese,  no que se incluía  a  observância  de um determinado prazo tido por 

razoável quando da edição da lei. 

A  orientação  no  sentido  contrário  –  excepcionar  a  observância  de  uma  regra 

constitucionalmente válida em homenagem a um princípio – importaria, em primeiro lugar, na 

deturpação da própria noção de Estado de Direito, no qual as leis conformes à Constituição 

dever ser obedecidas; e, em segundo lugar, tornaria o processo penal um “vale-tudo” para a 

defesa – e exclusivamente para ela, já que não se concebe o Judiciário conhecer de recursos 

intempestivos do Ministério Público em homenagem à efetividade da pretensão punitiva –, já 

que esta poderia a todo o momento inobservar as regras processuais quando isso lhe fosse 

favorável, bastando invocar para tanto, de forma genérica, o princípio da ampla defesa ou 

outros (direito ao contraditório, presunção de não-culpabilidade etc.).

Aponto também, com o mesmo fim, o seguinte julgado parcial do HC 101.131 pela 1ª 

Turma do Supremo Tribunal Federal, no qual o Relator, Ministro Luiz Fux, considerou que, 

465 “PENAL E PROCESSUAL. ART. 168-A DO CP. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA AMPLA 
DEFESA.  CONHECIMENTO.  AUTORIA E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  DOLO.  CONDUTA OMISSIVA. 
DIFICULDADES  FINANCEIRAS.  ÔNUS  DA  DEFESA.  PRESCRIÇÃO.  COMPETÊNCIAS  REMANESCENTES. 
INSIGNIFICÂNCIA.  ATIPICIDADE ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1.  Em que 
pese a intempestividade recursal, não há como desconsiderar a presente insurgência, uma vez que em nome do princípio 
constitucional da ampla defesa, a sua apresentação extemporânea configura mera irregularidade. 2. […]” (TRF da 4ª Região, 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2007.72.13.001137-0/SC, Rel. Des. Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Rel. Acórdão Des. 
Federal ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, 7ª Turma, DJ 02/11/2009)



217

mesmo já existindo contra o paciente uma decisão condenatória transitada em julgado, uma 

segunda decisão, absolutória, transitada em julgado relativa ao mesmo caso (cujo processo 

transcorreu sem que se soubesse da existência do anterior) teria a força de “prevalecer” em 

relação anterior, “por ser mais favorável”.466

Percebe-se em posicionamentos da espécie um cuidado unilateral com os princípios 

que limitam e condicionam a validade da pretensão punitiva, sem haver o mesmo cuidado 

com a efetividade da sanção penal ou com os bens jurídicos que ela se destina a proteger. A 

pretensão punitiva da sociedade é tratada como se tivesse fundamento apenas na legislação 

infraconstitucional, podendo sempre ser afastada diante de quaisquer alegações de violação 

daquelas garantias, como se isso não importasse em qualquer consequência negativa para a 

Constituição.

Como se não bastasse, é usual nesses julgados o que parte da doutrina denomina de 

“decisionismo  judicial”,  isto  é,  pronunciamentos  em  que  os  juízes,  para  justificar  a 

invalidação  de  atos  estatais  persecutórios,  a  desconsideração  de  provas  contra  os 

investigados/réus e/ou mesmo, a não aplicação da lei penal ou a simples desconsideração de 

regras cuja constitucionalidade não é questionada, limitam-se a mencionar, de forma solta, 

vaga e genérica, a suposta inadequação da regra a alguma norma ou princípio constitucional – 

embora  não  declare  expressamente  a  inconstitucionalidade  da  regra  –  ou  a  adesão  do 

magistrado a supostas premissas “garantistas”, sem apresentar suficientemente os porquês, os 

fundamentos de sua decisão. Cuidam-se, assim, de decisões desacompanhadas da necessária 

466 “Duplo julgamento pelo mesmo fato: 'bis in idem' e coisa julgada. A 1ª Turma iniciou julgamento de habeas corpus em que 
se discute a instauração de duas ações penais em desfavor do paciente pelo mesmo fato. No caso, o réu fora condenado,  
duplamente, pela prática de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, I). No primeiro processo, a pena fora cominada em 5 
anos e 4 meses, ao passo que, no segundo, em 4 anos, 5 meses e 10 dias, ambas de reclusão As ações transitaram em julgado,  
respectivamente, em 29.8.2008 e 19.5.2009. A defesa alegava que tal fato configuraria bis in idem e que a última decisão  
deveria prevalecer em detrimento daqueloutra, por ser mais favorável. O Min. Luiz Fux, relator, concedeu a ordem, de ofício, 
para  declarar revogada a condenação mais  gravosa ao paciente  e,  por conseguinte,  a prevalência  da sentença posterior.  
Assentou que, em face do caráter normativo concreto das duas coisas julgadas, dever-se-ia aplicar, no âmbito do Processo 
Penal, aquela mais benéfica ao réu, em obediência aos regimes da lex mitior e da vedação da revisão criminal pro societate.  
Em divergência, o Min. Marco Aurélio indeferiu o writ, mas o concedeu, de ofício, para assentar a insubsistência do último  
julgado. Aduziu que a ação instaurada posteriormente jamais poderia ter existido e que apenas a primeira teria validade no 
mundo jurídico,  independentemente  da pena cominada  em ambos  os  processos.  Afirmou,  também,  que tal  decisão  não 
implicaria reformatio in pejus, uma vez que retiraria uma das condenações, em favor do agente. Após, pediu vista o Min. Dias 
Toffoli. HC 101131/DF, rel. Min. Luiz Fux, 5.4.2011.” (HC-101131, Informativo 622 do STF)
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argumentação jurídica e racionalidade prática, despidas ou pobres de fundamentação racional.

PAULO CÉSAR DE FARIAS bem expôs a situação nestes termos:

A teoria do garantismo penal tem sido invocada, amiúde, por juízes e tribunais 
não  para  garantir  ao  acusado o  devido  processo  legal,  mas  para  conceder-lhe 
benefícios exagerados, quase sempre indevidos e proscritos expressamente pela 
legislação  penal,  em franco  prejuízo  dos  bens  e  interesses  que  deveriam,  em 
primeiro plano, receber a proteção penal.467 

DOUGLAS FISCHER alerta para o perigo da simples exclusão da aplicação da lei 

penal, que se destina a proteger direitos fundamentais, no atual Estado de Direito:

Também  são  correntes  situações  típicas  de  decisionismos  [...]  embasadas  em 
doutrinas garantistas sem que se  diga,  científica  e/ou dogmaticamente,  qual  a 
fundamentação  coerente para  a  tomada  de  tal  ou  qual  posição. 
Exemplificativamente,  não  é  incomum  encontrar  decisões  judiciais  e 
posicionamentos  doutrinários  defendendo  que,  modernamente,  o  Direito  Penal 
somente  poderia  incidir  de  forma  subsidiária,  verdadeira  ultima  ratio,  a  ele 
acorrendo-se  quando  todos  os  demais  ramos  do  Direito  não  cumpriram  seus 
desideratos de proteção do bem jurídico. A assertiva é verdadeira, mas quando 
utilizada sem uma mínima fundamentação racional,  de forma indiscriminada e 
como  verdadeira  frase-pronta  [...]  para  situações  em  que  não  poderia  incidir 
referido princípio [...], acaba gerando verdadeira  desproteção sistêmica. É dizer: 
sem  racionalidade  (para  não  dizer  sem  fundamentação),  protegem-se 
exclusivamente  direitos  individuais  fundamentais  sem que  se  note  (preferimos 
pensar assim, um equívoco no modo de compreensão da doutrina aplicada) uma 
desproporcionalidade em relação aos demais direitos fundamentais que formam a 
complexa teia de bens e valores que possuem proteção constitucional.468 

Na mesma linha é a lição de DANIEL SARMENTO:

E a outra face da moeda é o lado do decisionismo e do “oba-oba”. Acontece que 
muitos juízes, deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de, através 
deles,  buscarem  a  justiça  –  ou  o  que  entendem  por  justiça  –,  passaram  a 
negligenciar  do  seu  dever  de  fundamentar  racionalmente  os  seus  julgamentos. 
Esta  “euforia”  com  os  princípios  abriu  um  espaço  muito  maior  para  o 
decisionismo judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do politicamente 
correto,  orgulhoso  com  os  seus  jargões  grandiloqüentes  e  com  sua  retórica 
inflamada,  mas  sempre  um  decisionismo.  Os  princípios  constitucionais,  neste 
quadro,  converteram-se  em  verdadeiras  “varinhas  de  condão”:  com  eles,  o 
julgador de plantão consegue fazer quase tudo o que quiser.
Esta  prática  é  profundamente danosa a  valores  extremamente  caros ao Estado 
Democrático de Direito. Ela é prejudicial à democracia, porque permite que juízes 
não eleitos imponham as suas preferências e valores aos jurisdicionados, muitas 

467 Garantismo à brasileira. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, 10.03.2009.
468 Op. Cit. p. 27.
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vezes  passando  por  cima  de  deliberações  do  legislador.  Ela  compromete  a 
separação  de  poderes,  porque  dilui  a  fronteira  entre  as  funções  judiciais  e 
legislativas. E ela atenta contra a segurança jurídica, porque torna o Direito muito 
menos previsível, fazendo-o dependente das idiossincrasias do juiz de plantão, e 
prejudicando com isso a capacidade do cidadão de planejar a própria vida com 
antecedência, de acordo com o conhecimento prévio do ordenamento jurídico. Ela 
substitui, em suma, o governo das leis pelo governo dos juízes.
[...]
Em  culturas  mais  rígidas,  como  a  alemã  ou  mesmo  a  norte-americana,  os 
princípios tendem a apenas temperar e suavizar a dureza das normas. Mas numa 
cultura  já  tão  flexível  como  a  brasileira,  a  invocação  metodologicamente 
desordenada  dos  princípios  pode  afrouxar  ainda  mais  o  nosso  já  escasso 
compromisso com o cumprimento das leis.469

GEORGE  MARMELSTEIN  critica  as  decisões  judiciais  que,  para  justificar  seu 

surpreendente teor, sobretudo quando excepcionam a aplicação da lei no caso concreto e/ou 

invalidam  atos  estatais  aparentemente  lícitos  e  legítimos,  limitam-se  a  mencionar  algum 

princípio constitucional, sem preocupação de expor outros fundamentos, como se isso não 

fosse necessário.470

Assim advertem AMÉRICO BEDÊ JÚNIOR e GUSTAVO SENNA:

Recentemente,  a  doutrina  processual  penal  volta  os  olhos,  numa  clara  visão 
reducionista, apenas para os direitos fundamentais do réu. Os defensores desse 
Garantismo Supremo, ao reconhecer que o Estado é ontologicamente arbitrário e 
que jamais estaria correto em punir penalmente, atuam muitas vezes […] taxando 
de “trouxas” quem não acredita nos “magos” dessa re(é)novada onda processual. 

469 Op. Cit. p. 144-145.
470 “Alexy parte de algumas premissas básicas e necessariamente interligadas: (a) em primeiro lugar, a idéia de que os direitos  
fundamentais possuem, em grande medida, a estrutura de princípios, sendo, portanto, mandamentos de otimização que devem 
ser efetivados ao máximo, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas que surjam concretamente; (b) em segundo lugar, o 
reconhecimento de que, em um sistema comprometido com os valores constitucionais, é freqüente a ocorrência de colisões 
entre os princípios que, invariavelmente, acarretará restrições recíprocas entre essas normas (daí a relativização dos direitos  
fundamentais); (c) em terceiro lugar, a conclusão de que, para solucionar o problema das colisões de princípios, a ponderação 
ou sopesamento (ou ainda proporcionalidade em sentido estrito) é uma técnica indispensável; (d) por fim, mas não menos  
importante, que o sopesamento deve ser bem fundamentado, calcado em uma sólida e objetiva argumentação jurídica, para  
não ser arbitrário e irracional. Os itens a, b e c já estão bem consolidados na mentalidade forense brasileira. Hoje, já existem 
diversas decisões do Supremo Tribunal Federal aceitando a tese de relativização dos direitos fundamentais, com base na 
percepção de que as normas constitucionais costumam limitar-se entre si, já que protegem valores potencialmente colidentes.  
Do mesmo modo, há menções expressas à técnica da ponderação, demonstrando que as idéias básicas de Alexy já fazem parte 
do discurso judicial. O problema todo é que não se costuma enfatizar adequadamente o último item, a saber, a necessidade de  
argumentar objetivamente e de decidir com transparência. Esse ponto é bastante negligenciado pela prática constitucional  
brasileira. Costuma-se gastar muita tinta e papel para justificar a existência da colisão de direitos fundamentais e a sua  
conseqüente relativização, mas, na hora do pega pra capar, esquece-se de fundamentar consistentemente a escolha. […] Entre  
nós, vigora a teoria da Katchanga, já que ninguém sabe ao certo quais são as regras do jogo. Quem dá as cartas é quem define  
quem  vai  ganhar,  sem  precisar  explicar  os  motivos.  […]  No  fundo,  a  idéia  de 
sopesamento/balanceamento/ponderação/proporcionalidade não está sendo utilizada para reforçar a carga argumentativa da 
decisão,  mas  justamente  para  desobrigar  o  julgador  de  fundamentar.  É  como  se  a  simples  invocação  do  princípio  da  
proporcionalidade fosse suficiente para tomar qualquer decisão que seja. O princípio da proporcionalidade é a katchanga  
real!” (MARMELSTEIN,  George,  Alexy  à  Brasileira  ou  a  Teoria  da  Katchanga.  Disponível  em 
http://direitosfundamentais.net/2008/09/18/alexy-a-brasileira-ou-a-teoria-da-katchanga/, acessado em 09/12/2010)

http://direitosfundamentais.net/2008/09/18/alexy-a-brasileira-ou-a-teoria-da-katchanga/
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Com a devida vênia, a balança não pode pender exclusivamente para esse lado,  
pois o Estado não mais pode ser considerado – numa visão liberal-individualista – 
como o inimigo do cidadão, já que, numa visão democrática e social, ele existe  
para a realização do bem comum.
A se  continuar  trabalhando  com  uma  obediência  cega  em  relação  a  alguns 
princípios e garantias processuais individuais, típicos de um pensamento de um 
Estado puramente liberal e individualista, haverá sério risco para a efetividade da 
justiça criminal, com comprometimento dos direitos sociais da coletividade. Logo, 
não há como não se admitir que tais princípios, em situações limites, possam ser 
afastados, pois a sua obediência sem concessões, de forma radical – tão comum 
entre os que se intitulam como os únicos garantistas –, acaba causando enorme 
impunidade, o que, sem sombra de dúvida, configura um dos fatores que contribui  
para a atual “crise da justiça criminal”, e que no fundo acarreta uma ameaça ao 
Estado de Direito.
[...]
A depender  do  caminho  traçado  hoje  na  doutrina,  o  doutrina  penal  pode  até 
continuar a existir, porém a sanção penal não terá qualquer aplicação prática, já 
que o processo penal precisa submeter-se a um formalismo simbólico e exaustivo, 
a ponto de inviabilizar qualquer condenação.471

O  discurso  “garantista”  no  Brasil  degenera-se,  desse  modo,  no  que  DOUGLAS 

FISCHER472 chamou de garantismo hiperbólico monocular e PAULO CÉSAR DE FARIAS473 

intitulou de garantismo à brasileira, que não é senão um discurso legitimador da impunidade 

com apelo emotivo a princípios como o da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, da 

presunção  de  inocência,  dentre  outros,  aos  quais  é  dada  interpretação  amplíssima,  numa 

verdadeira “ginástica hermenêutica”, a ponto de impossibilitar a punibilidade de determinado 

ou determinados fatos.

O posicionamento de THIAGO BOTTINO DO AMARAL é exemplo de doutrina que 

se alinha a  essa concepção de garantismo,  na medida em que prega declaradamente uma 

“atuação  jurisdicional  voltada  à  limitação  do  poder  punitivo  e  ampliação  do  espectro  da 

liberdade” [de quem é acusado de ilícito  penal].  Para tanto,  na sua visão,  a utilização da 

técnica da ponderação nos campos penal e processual penal deve conferir peso superior a 

“critérios ligados à maximização da liberdade”, a exemplo do “favor rei”, da analogia “in 

471 Op. Cit. p. 25-26 e 28.
472 Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade : breves 
anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. 
Disponível  em:  http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html,  acessado  em 
06/12/2009.
473 Op. Cit.

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html
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bonam partem”, do “ne reformatio in pejus” e da admissão da prova obtida por meios ilícitos 

em  benefício  do  acusado.474 Ele  chega  ao  ponto  de  propor  os  seguintes  critérios  para 

ponderação de conflitos em lides penais:

1) Numa hipótese de ponderação entre regra e princípio, a regra deve ser aplicada 
de modo estrito e absoluto se estabelecer uma situação mais benéfica ao acusado,  
não podendo ser  ponderada  com um princípio  que traga  ao  acusado qualquer 
espécie de piora na sua situação pessoal ou processual. Por outro lado, é possível 
que regras restritivas de direitos sejam ponderadas com princípios benéficos ao 
acusado para que estes últimos prevaleçam e aquelas sejam superadas.
2) Numa hipótese de ponderação entre dois ou mais princípios (ou seja, em que 
não haja regras que normatizem a situação fática e ocorra a incidência direta dos 
princípios), é preciso, inicialmente, atribuir peso abstrato superior aos princípios 
que protejam as liberdades individuais em contraposição àqueles que tutelem bens 
coletivos  ou  interesses  estatais  e,  ainda,  desenvolver  argumentos  capazes  de 
demonstrar, em cada uma das etapas da ponderação (adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito) o respeito às finalidades da legislação penal 
assim entendida a partir da perspectiva garantista. […]475

Cuida-se  de  uma visão com a  qual  não  se pode concordar,  e  que  certamente  não 

encontra  respaldo  na  melhor  doutrina  sobre  direitos  fundamentais  –  salvo  na  concepção 

preconceituosa de FERRAJOLI sobre a pretensão punitiva da sociedade. Ora, conferir maior 

peso a certos princípios constitucionais limitadores dessa pretensão, quando em conflitos com 

outros  que  a  induzem  e  a  legitimam,  é  o  mesmo  que  admitir  que  aquelas  normas 

constitucionais têm maior importância formal e axiológica do que estas, o que feriria de morte 

o princípio da unidade da Constituição, pelo qual todas as normas constitucionais desfrutam 

formalmente da mesma estatura. Além disso, não se poderia falar em aplicação correta da 

técnica da ponderação quando se advoga abertamente que o exegeta busque a todo o momento 

desequilibrar o conflito em favor de um dos lados; não se trataria, com efeito, de sopesar 

valores/princípios constitucionais em busca da solução que melhor os preserve/concilie, mas 

de, simplesmente, adotar qualquer solução favorável àquele contra quem a pretensão punitiva 

se dirige, a pretexto de homenagear princípios e o “garantismo penal” –  inclusive fazendo-os 

prevalecer sobre regras constitucionalmente válidas, as quais poderiam ser “excepcionadas” 

474 Op. Cit. p. 154-157.
475 Ibid. p. 157-158.
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em certos casos.476

Com efeito, se houve um tempo em que o arbítrio reinou no tocante à consideração de 

uma determinada conduta como crime, na aplicação de sanções para quem nela incorresse e 

no rito procedimental a ser observado para condenar o seu autor,  ter-se-ia, a prevalecer o 

“desequilíbrio da balança” em prol do réu, o arbítrio no sentido inverso: a observância de 

regras  constitucionalmente  válidas  e  o  exercício  da  pretensão  punitiva  poderiam  ser 

afastadas/inviabilizadas  discricionariamente  pelo  juiz,  fundado  na  mera  invocação  de 

princípios constitucionais ou penais que a limitam – a exemplo do contraditório, da ampla 

defesa, do devido processo legal, da liberdade como regra, do “favor rei”, da “analogia in 

bonam partem” e do “ne reformatio in pejus” –,  sem qualquer preocupação com o dever 

estatal de proteção que emana dos direitos fundamentais.477

Esses posicionamentos deturpados, quando acolhidos pelo Judiciário, têm conduzido a 

um cenário de impunidade de fatos graves, provocando perplexidade na sociedade brasileira, 

que, por ser em grande parte leiga e não saber a que ou a quem atribuir uma nítida injustiça  

que é feita, passa a questionar a própria existência das garantias constitucionais contenedoras 

da pretensão punitiva da sociedade, como se a culpa da impunidade em tais casos pudesse ser 

atribuída às mesmas – cuja conquista foi cara à humanidade –, quando, na realidade, o defeito 

parece residir na interpretação que se dá às mesmas.478

476 É o que defende THIAGO BOTTINO DO AMARAL: “o juízo de validade da lei, que repercute sobre a garantia estrita do  
princípio da legalidade, pode ceder, mas somente ante o princípio da maximização da liberdade.” (Op. Cit. p. 155)
477 No seguinte trecho de sua obra maior, FERRAJOLI sustenta que o jurista garantista pode busca a exclusão ou a atenuação 
da responsabilidade dos réus em lides penais com supedâneo em princípios e critérios penais tão amplos e vagos quanto  
genéricos, a exemplo do  favor rei,  na  analogia in bonam partem,  entre outros. Reconhece que o jurista utilizar-se-ia da 
discricionariedade, mas justificada pelo fato de se destinar à  exclusão ou redução da intervenção penal: “Uma norma de 
limitação do modelo de direito penal mínimo informada pela certeza e pela razão é o critério do favor rei, que não apenas 
permite, mas exige intervenções potestativas ou valorativas de exclusão ou de atenuação da responsabilidade cada vez que  
subsista  incerteza  quanto  aos  pressupostos  cognitivos  da  pena.  A este  critério  estão  referenciadas  instituições  como  a  
presunção de inocência do acusado até sentença definitiva, o ônus da prova a cargo da acusação, o princípio in dubio do réu, 
a absolvição em caso de incerteza acerca da verdade fática e, por outro lado, a analogia  in bonam parte, a interpretação 
restritiva dos tipos penais e extensiva das circunstâncias eximentes ou atenuantes em caso de dúvida acerca da verdade  
jurídica. Em todos esses casos teremos certamente discricionariedade, mas se trata de uma discricionariedade dirigida não 
para estender, mas para excluir ou reduzir a intervenção penal quando não motivada por argumentos cognitivos seguros” (Op. 
Cit. p. 84).
478 GEORGE  MARMELSTEIN  alerta-nos  que  “sacralizar  as  garantias  criminais,  como  se  fossem  valores  absolutos  e  
exageradamente  inflexíveis,  significa  abrir  a  porta  para  a  impunidade  e,  vale  enfatizar,  os  direitos  fundamentais  não 
compactuam com a impunidade, já que o Estado tem o dever de punir qualquer violação a esses direitos. Portanto, jamais se 
deve imputar aos direitos fundamentais a culpa pela impunidade crônica que assola o país. A culpa, na verdade, não é dos  
direitos em si, mas das interpretações extremistas que são feitas, inclusive por alguns membros do Judiciário, que colocam as 
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Essa seria a razão pela qual uma pesquisa realizada em 2002 pelo instituto DataUff, da 

Universidade Federal  Fluminense479,  denominada Pesquisa Social  Brasileira,  constatou que 

quase 40% dos entrevistados acha certo que alguém condenado por estupro seja vítima do 

mesmo crime na cadeia; mais de 1/3 considera correto a Polícia bater nos presos para obter 

confissões  de  supostos  crimes;  30%  concorda  que  a  polícia  mate  assaltantes/ladrões;  e, 

finalmente, 28% acha correto a população linchar suspeitos de crimes.480 

Noutra pesquisa de opinião pública, realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR) em 2008, 34% dos entrevistados disse concordar com a 

frase “direitos  humanos deveria  ser só para pessoas direitas”;  43% concorda com a frase 

“bandido bom é bandido morto”; 45% apoiam a pena de morte; 70%, a prisão perpétua; 71%, 

a redução da maioridade penal; e 73%, o “endurecimento” das condições dos presidiários.481

 Não seria  outra  a  explicação,  também,  para  o  crescente  número  de  pessoas  que, 

dizendo-se convictas de que os autores de crimes não sofrem punição se forem observadas as 

leis do País, passam a apoiar a punição por vias transversas, parta ela do próprio Estado – 

quando  age  à  margem  da  lei,  portanto  com  excessos,  como  no  caso  das  prisões  e 

interceptações telefônicas ilegais, dos espancamentos e da exposição de presos à imprensa de 

forma ostensiva – ou de componentes da sociedade que agem como justiceiros, tais como 

milícias, grupos de extermínio e traficantes que “garantem a paz” nas favelas.482 ALBERTO 

CARLOS  ALMEIDA tenta  encontrar  a  explicação  para  esse  quadro  na  morosidade  e 

ineficiência  do  sistema  punitivo  oficial,  incapaz  de  fazer  com  que  o  crime  tenha  como 

garantias processuais como valores intocáveis e inflexíveis, sem atentar para a idéia de proporcionalidade e para o dever de 
combater a criminalidade.” (Op. Cit. p. 429)
479 Que ouviu 2.363 pessoas em 102 municípios brasileiros.
480 ALMEIDA, Alberto Carlos. A cabeça do brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 135.
481 Cf. VENTURI, Gustavo (org.). Direitos humanos: percepções da opinião pública: análise de pesquisa nacional. Brasília: 
Secretaria de Direitos Humanos, 2010. p. 67 e 70.
482 “chama a atenção o quanto têm crescido as manifestações, nos mais variados segmentos da população, em prol da pena de  
morte, da desconsideração pelas mais elementares garantias da ampla defesa e do devido processo legal, do apoio à redução  
da idade penal para os adolescentes, da pressão em prol do agravamento significativo das penas ou mesmo pela introdução de 
um sistema similar (e altamente questionável) ao modelo 'tolerância zero' tal como praticado em alguns pontos dos EUA,  
tudo revelando que cada vez menos se tomam a sério os direitos fundamentais, inclusive no que diz com a sua dimensão  
solitária, emancipatória e promocional.” (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. n. 47. Editora  
Revista dos Tribunais: março-abril de 2004, p. 74-75)



224

consequência  certa  e  inevitável  o  sofrimento  de  uma  sanção,  o  que  leva  a  população  a 

procurar a sensação de justiça em “vias alternativas”, em “canais não oficiais”.483

Segundo esse o raciocínio, portanto, a confiança da população nas instituições estatais 

seria recuperada na medida em que a promoção da justiça, isto é, o exercício da pretensão 

punitiva da sociedade fosse eficiente, porque, somente se o for, as pessoas poderão buscar 

nele a proteção para seus direitos, que hoje em grande parcela confiam a justiceiros privados.

É preciso, portanto, compreender a missão da pretensão punitiva da sociedade diante 

dos  direitos  fundamentais,  seu  caráter  protetivo  e  não opressivo  destes  direitos.  De igual 

modo,  as  propostas  tendentes  a  conferir-lhe  efetividade  e,  inclusive,  a  imperiosidade  de 

sopesamento dos princípios indutores da pretensão punitiva com aqueles que a limitam não 

podem ser confundidas, por desconhecimento ou dolo, com teorias que pregam simplesmente 

a maximização do Direito Penal, o utilitarismo penal, inclusive com a desconsideração das 

garantias constitucionais de quem é acusado de ilícito penal.484

6.4  A  PREFERÊNCIA  PELA  PROTEÇÃO  PENAL  DE  BENS  JURÍDICOS 

INDIVIDUAIS 

Decorre  do  atrelamento  do  Direito  Penal  brasileiro  a  um  paradigma  liberal-

483 “Ao contrário das punições previstas pela lei,  sujeitas a uma justiça lenta e muitas vezes considerada ineficiente, as  
punições ilegais acabam sendo vistas como solução, ou pelo menos como um recurso quando se trata de combater o crime.  
As modalidades variam e uma enorme proporção de brasileiros concorda com elas: linchamentos, contratação de grupos de  
extermínio ou de pistoleiros, assassinato de bandidos que se entregam pacificamente, além do estupro para estupradores. Essa 
aceitação de boa parte da população leva a polícia a matar a sangue-frio bandidos imobilizados, faz com que comerciantes 
contratem seguranças para 'policiar' o centro das cidades ou permite que presos decidam punir companheiros acusados de  
crimes considerados hediondos.  Como ter matado pais ou filhos,  ou cometido estupro.” (ALMEIDA, Alberto Carlos.  A 
cabeça do brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 132)
484 Argumentam AMÉRICO BEDÊ JÚNIOR e GUSTAVO SENNA ser “necessário que haja uma verdadeira adequação do 
direito e do processo penal a essa nova realidade; é fundamental  que o direito penal e o processo penal tenham maior  
efetividade no enfrentamento da criminalidade moderna. E isso não representa em hipótese alguma um discurso autoritário, 
arbitrário, como tende a entender certa parcela da doutrina, que, de forma generalizada, tacha de “neonazista”, de retrógrados,  
de defensores do movimento de “lei e ordem”, do direito penal do inimigo, de antidemocráticos, de filhotes da ditadura etc. 
todos aqueles que advogam a restrição de algumas garantias processuais em casos limites de criminalidade grave, e isso 
quando é de conhecimento notório que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos. […] Evidentemente, não se  
está a proclamar ou a defender o desrespeito aos direitos fundamentais; todavia, não se pode olhar apenas para os direitos  
fundamentais do réu, até porque o direito de punir […] é também direito fundamental do indivíduo lesionado e de todos os 
demais indivíduos integrantes da sociedade.” (Op. Cit. p. 27-28)
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individualista a sua não adaptação aos bens e valores constitucionais de índole coletiva e, 

consequentemente, sua inadequação para lidar com a criminalidade do nosso tempo. 

Consoante  LÊNIO  LUIZ  STRECK,  o  ordenamento  penal,  efetivamente,  foi 

“construído” e permanece preparado historicamente apenas para o enfrentamento dos crimes 

de  índole  interindividual;  ele  ainda  não foi  adaptado para o enfrentamento dos  de feição 

transindividual,  que  violam  bens  jurídicos  coletivos  e  que  compõem  majoritariamente  o 

cenário desta fase de desenvolvimento da sociedade brasileira.485

É  que a tradição liberal-iluminista nos legou uma doutrina e uma legislação penais 

adaptadas  apenas ao enfrentamento de condutas lesivas  ao indivíduo e ao seu patrimônio 

individual486. Daí que, em consequência disso, consciente ou inconscientemente,  sempre se 

dispensou  uma  maior  preocupação  –  e,  consequentemente,  maior  proteção  –  aos  bens 

jurídicos individuais, em detrimento dos bens jurídicos coletivos ou transindividuais.487

De igual modo, o garantismo de FERRAJOLI foca a necessidade de proteção penal 

sobre  os  direitos  do  indivíduo,  os  quais  coincidem com os  direitos  liberais  clássicos  ou 

direitos humanos de primeira geração, não dispensando a mesma importância protetiva às 

demais gerações de direito – nos quais se incluem os não menos importantes direitos sociais, 

difusos e coletivos –, a pretexto de primar por um direito penal mínimo.

Ocorre que o referido pensamento punitivo encontra-se absolutamente defasado em 

relação aos “novos direitos”,  reconhecidos  constitucionalmente no Estado Democrático de 

Direito, que demandam tanta proteção quanto os bens individuais clássicos, bem como em 

relação  ao  fenômeno  criminal  do  nosso  tempo.  A própria  noção  de  garantismo  merece 

485 Bem  jurídico  e  Constituição:  da  proibição  de  excesso  (Ubermassverbot)  à  proibição  de  proteção  deficiente 
(Untermassverbot)  ou de  como não  há  blindagem contra  normas  penais  inconstitucionais.  In:  (Neo)Constitucionalismo. 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre, IHJ, 2004. p. 3.
486 O princípio da proibição de proteção deficiente (…). Op. Cit. p. 3.
487 “o pensamento jurídico brasileiro é marcadamente positivista e comprometido com a defesa de um sistema de direitos  
voltado para a garantia da autonomia privada dos cidadãos. […] Em todos estes autores a defesa do sistema de direitos se 
associa prioritariamente aos direitos civis e políticos e menos à implementação dos direitos econômicos e sociais, inclusive  
pelo fato de que defendem uma concepção menos participativa do que representativa da democracia. Em outras palavras, a  
cultura jurídica brasileira está majoritariamente comprometida com um liberalismo do modus vivendi. (CITTADINO, Gisele.  
Ibid. p. 6)
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adequação à atual compreensão de direitos fundamentais, que reclama a extensão da proteção 

estatal, por meio da tutela punitiva, a todas as gerações desses direitos.488

Ora,  como  já  abordado  neste  trabalho,  as  Constituições  do  modelo  de  Estado 

Democrático  de  Direito,  promulgadas  principalmente  nas  últimas  décadas,  têm  como 

característica a união, no elenco de suas normas, de preceitos edificados ao tempo do Estado 

liberal – os direitos individuais clássicos ou direitos humanos de primeira geração (direitos de 

liberdade e de cidadania) – e daqueles erigidos aos textos constitucionais quando da superação 

deste pelo Estado social – os direitos sociais e os bens e valores transindividuais ou coletivos 

(direitos humanos de segunda e terceira geração, respectivamente). Ao conciliar ambos, as 

Constituições modernas renovam, de um lado, as garantias individuais, mas introduzem uma 

série de normas destinadas a tornar concretas, ou seja, “reais”, a liberdade e a igualdade dos 

cidadãos,  tutelando valores de interesse geral como os pertinentes ao trabalho, à saúde,  à 

assistência social, à atividade econômica, ao meio ambiente, à educação e à cultura.489

Ambas as ordens de preceitos constitucionais demandam do Estado um mesmíssimo 

nível de tutela e proteção490, uma vez que não há que se falar em dignidade da pessoa humana 
488 “O modelo penal garantista-individualista puro constitui ideologia jurídica fundada nos pilares do Direito Penal liberal,  
cuja existência pretendia ser justificada na necessidade de preservação da segurança jurídica do indivíduo e não no interesse  
do Estado ou da comunidade. O cogente aperfeiçoamento da noção garantista passa pela compatibilização da proteção a todas  
as gerações direitos humanos como condição para seu reconhecimento pelo Estado, sob pena de indevida institucionalização 
de um garantismo autista (SARLET, 2004). A conjugação das duas vertentes de proteção aos direitos fundamentais conduzirá 
à formação de um saudável garantismo penal integral,  o que não só otimizará a proteção do indivíduo contra eventuais 
irracionalidades punitivas por parte do Estado, mas, com igual vigor, também permitirá o resguardo eficaz dos anseios da 
sociedade.  […] Embora  as  circunstâncias  históricas  e  político-sociais  de  sua  origem expliquem em parte  o  paradigma  
garantista, a exacerbação absoluta das chamadas liberdades burguesas não está imune de severas críticas que, em última  
análise, colocam em xeque as próprias bases do garantismo penal unidimensional. Faz-se necessário, portanto, a adaptação e  
atualização  desta  teoria  às  demandas  da  sociedade  contemporânea,  mais  especificamente,  em  atenção  ao  caráter  
intrinsecamente complementar das diversas  gerações de direitos humanos.  O garantismo penal pode e deve acomodar a  
proteção de todas as categorias de direitos fundamentais que, em tese, complementam a noção de liberdade, sem que se  
possa, com isso, cogitar sobre um ilusório prejuízo ao núcleo essencial representado pelas conquistas liberais (FREITAS, 
2002, p. 7 e 24).” (COSTA, Vlamir Magalhães. Op. Cit. p. 211 e 212)
489 “As Constituições promulgadas nos últimos decênios se caracterizam pela presença no elenco de suas normas de instâncias 
de garantias de prerrogativas individuais, e concomitantemente de instâncias que traduzem imperativos de tutela de bens  
transindividuais  ou coletivos.  Ou seja:  os  princípios  do Rechsstaats  e,  ao mesmo tempo,  do Sozialstaats.  Os primeiros  
configuraram-se em preceitos asseguradores dos direitos humanos e da cidadania. Os segundos se fazem presentes na tutela  
dos valores sociais. […] As incorporar os princípios do Estado liberal e do Estado social, e ao conciliá-los, as Constituições  
modernas renovam, de um lado, as garantias individuais, mas introduzem uma série de normas destinadas a tornar concretas,  
ou seja, 'reais', a liberdade e a igualdade dos cidadãos, tutelando valores de interesse geral como os pertinentes ao trabalho, a  
saúde, a assistência social, a atividade econômica, o meio ambiente, a educação, a cultura, etc...” (LUISI, Luiz. Op. Cit. p. 11-
12)
490 Nesse sentido, mais uma vez diz LUISI: “de um lado nas Constituições contemporâneas se fixam os limites do poder  
punitivo do Estado, resguardando as prerrogativas individuais; e de outro lado se inserem normas propulsoras do direito penal 
para  novas  matérias,  de  modo a  fazê-lo um instrumento  de tutela  de  bens  cujo  resguardo  se  faz  indispensável  para  a  
consecução dos fins sociais do Estado.” (Ibid. p. 12)
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quando se garante aos componentes de uma sociedade apenas os direitos à vida, à liberdade, à 

propriedade e às garantias processuais invocáveis por quem é acusado de ilícito, se lhes são 

negados, em contrapartida, saúde e educação de qualidade, previdência e assistência social, 

um meio ambiente equilibrado, zelo para com o patrimônio público, probidade na condução 

dos negócios públicos.491

Essa  ampliação do rol  de bens elevados à categoria  constitucional  em relação aos 

textos constitucionais anteriores, especialmente no tocante à ordem social (que apenas abriga, 

praticamente,  disposições  tutelares  de bens não individuais),  indica senão a  imposição de 

proteção penal, pelo menos a possibilidade de extensão dessa tutela para a guarida de tais 

bens. E disso resulta, sem dúvida, “um deslocamento histórico do princípio da intervenção 

estatal penal de uma posição minimalista para uma situação de adequação de sua magnitude 

numa  relação  direta  com  a  gama  de  bens  constitucionalizados  merecedores  de  tutela 

jurídica”492 e, portanto, o rompimento com o paradigma penal de feição liberal-individualista.

Com  o  advento  do  Estado  Democrático  de  Direito,  deu-se  o  acolhimento 

constitucional de direitos fundamentais de todas as espécies, gerações ou dimensões, e não 

somente de direitos individuais ligados ao binômio liberdade-propriedade. Agora, portanto, o 

Direito Penal tem fundamento constitucional, e o sistema punitivo deve ser enxergado sob os 

ditames da Carta Magna.493

Consequentemente,  o conceito de bem jurídico,  para fins de proteção por meio do 

exercício, pelo Estado, da pretensão punitiva da sociedade, não pode ser limitado, de nenhum 

491 LÊNIO LUIZ STRECK afirma que a positivação constitucional desses novos direitos e/ou valores deu-se porque “A 
complexidade do mundo contemporâneo expõe a possibilidade e a necessidade de os indivíduos aspirarem não a um reduzido  
grupo de  valores  ou  princípios,  com uma homogeneidade de características  e  funções,  mas,  de outra  forma,  a  um rol  
axiológico e principiológico variado que possibilite a conformação normativa da vida social e coletiva do tempo presente.  
Assim sendo,  não deve haver  a prevalência de um só valor  ou de um grupo de valores  que uma determinada tradição 
dogmática tenha tratado de conferir  um alto grau de verossimilhança.  É desejável  que haja uma flexibilidade na escala  
hierárquica de valores constitucionalizados, mediante soluções históricas e contextualizadas que permitam o desenvolvimento 
dos  princípios  constitucionais  e  garantam a  homogeneidade  do  projeto  de  sociedade,  Estado  e  Direito  positivado.  (O 
princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) e o cabimento de mandado de segurança em matéria 
criminal:  superando  o  ideário  liberal-individualista-clássico.  Disponível  em  http://leniostreck.com.br/index.php?
option=com_docman%20&Itemid=40. Acesso em 01/09/2011. p. 2.
492 Ibid. p. 7.
493 MAGALHÃES, Vlamir Costa. Op. Cit. p. 210-211.

http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman%20&Itemid=40
http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman%20&Itemid=40


228

modo, a bens jurídicos individuais, devendo abranger também bens jurídicos metaindividuais, 

a  exemplo  da  sanidade  da  ordem  tributária,  da  estabilidade  do  sistema  monetário  e  da 

eficiência  da  administração  da  justiça,  uma vez  que  estes  são  tão  necessários  quanto  os 

primeiros para o livre desenvolvimento de cada um na sociedade.494

A extensão do conceito de bem jurídico, de modo a abranger também os bens e valores 

constitucionais  coletivos,  para  fins  de  proteção  por  meio  do  aparato  punitivo  do  Estado, 

igualmente se justifica em virtude da maior possibilidade de lesões de que estão ameaçados, 

haja vista as espécies de ilícitos dos nossos dias.

Com efeito,  assistiu-se nas últimas décadas ao crescimento político e econômico de 

inúmeros atores e grupos privados, a exemplo dos grandes conglomerados empresariais, cuja 

capacidade de trazer benefícios para a coletividade – pelos serviços prestados, pelos empregos 

gerados e/ou pelo maior volume de tributos recolhidos ao cofres públicos – é diretamente 

proporcional, em tese, ao potencial de lesionar gravemente direitos individuais e coletivos em 

diversos  campos  do  ordenamento  jurídico  –  civil,  consumidor,  tributário,  meio  ambiente, 

sistema financeiro,  entre outros. Algo semelhante aconteceu também com grupos políticos 

alçados a certos postos do Estado e que passaram a se valer dos poderes públicos para a 

prática  de crimes,  em benefício  próprio  e  na  maioria  das  vezes  contra  o  próprio  Estado, 

atingindo especialmente os  cofres  públicos.  Frise-se,  a  propósito,  que da preservação dos 

recursos  públicos  depende  a  prestação,  pelo  Estado,  de  alguns  dos  direitos  sociais  mais 

importantes,  como  a  previdência,  a  saúde  e  a  educação  públicas,  também  erigidos  à 

Constituição Federal como direitos fundamentais.

Alguns  desses  grupos  configuram  verdadeiras  “organizações  criminosas”,  isto  é, 

494 “Um conceito de bem jurídico semelhante não pode ser limitado, de nenhum modo, a bens jurídicos individuais; ele  
abrange  também  bens  jurídicos  da  generalidade.  […]  Pode-se  observar  facilmente  que  uma  administração  da  justiça 
organizada e um sistema monetário estável são necessários para o livre desenvolvimento de cada um na sociedade. O mesmo 
dever de pagar impostos, detestado com frequência pelos cidadãos, não busca o enriquecimento do Estado, mas o benefício  
do particular que está sujeito às contribuições do Estado que estão financiadas precisamente através dos gravames.  Um 
conceito de bem jurídico pessoal de tais características é a forma correta de expressão de um Estado de Direito liberal, desde 
o qual parte a minha argumentação.” (ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito penal. org. e 
trad. André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. p. 19)
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pessoas unidas  que passaram a se dedicar  à  prática de certos  delitos  de modo quase que 

empresarial,  de  forma  organizada,  duradoura,  estruturada,  com  divisão  de  tarefas  e 

responsabilidades, muitas vezes com ramificações infiltradas no aparato estatal ou contando 

com a proteção ou com a tolerância de agentes estatais,  tudo isso motivado pela extrema 

rentabilidade  da  prática  delituosa.  Desse  modo,  a  criminalidade  vivenciada  na  sociedade 

contemporânea,  que abrange a emergência de novos agentes  (criminalidade organizada)  e 

novas formas de criminalidade (econômica e financeira), não é mais a velha criminalidade de 

subsistência que há vinte anos sustentava a seletividade da Justiça Criminal.495

Em suma,  as  ilicitudes  praticadas  hodiernamente  são,  em percentual  significativo, 

engendradas por grupos ou organizações criminosas e têm como alvo, no geral, bens de índole 

metaindividual ou, na melhor das hipótese, bens individuais de um sem número de pessoas 

(lesadas por um mesmo grupo).

Considerando, portanto, a necessidade em se conferir idêntica carga de segurança aos 

bens  constitucionais  de  natureza  individual  e  coletiva,  bem como a  vigorosa mutação do 

fenômeno criminal ocorrida entre a primeira metade do século XX e os dias atuais, urge que 

cientistas e políticos repensem radicalmente a efetividade das técnicas de tutela e garantia 

hoje existentes e, em sendo o caso, promovam sua reforma, de modo a adaptá-las aos fatos e 

agentes potencialmente ofensivos de todos os direitos e valores encartados na Constituição 

Federal, independentemente de sua dimensão individual, social ou coletiva. 

O problema é que, quando há alguma iniciativa nesse sentido, isto é, na tentativa de se 

buscar guarida penal para os bens supra-individuais e os valores constitucionais de feição 

coletiva,  não  raro  os  penalistas  de  apego  exacerbado  ao  liberalismo  resistem  a  tanto, 

obstaculizando a extensão da função de proteção penal aos bens de interesse da comunidade, 

sob o argumento de que tal concepção implicaria uma “indesejada ampliação das barreiras do 

Direito  Penal”,  uma  vez  que  este,  numa  pretensão  de  ser  mínimo  e  nuclear,  deveria  se 

495 MAGALHÃES, Vlamir Costa. Op. Cit. p. 209.
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preocupar  apenas  com  “bens  primários”;  leia-se:  bens  de  índole  individual.  É  dizer,  os 

penalistas liberais defendem uma compreensão demasiadamente restrita do conceito de bem 

jurídico penal, primando apenas pelos bens individuais clássicos, sendo refratários a qualquer 

tentativa de ampliação dessa abrangência. Em verdade, o discurso dos liberais vai no sentido 

absolutamente contrário, chegando mesmo a pregar a despenalização naqueles campos.496

Há, assim, nitidamente, uma crise que envolve a concepção de bem jurídico em pleno 

Estado Democrático de Direito, instalada a partir do dissenso entre a postura dos penalistas 

liberais, que defendem uma compreensão demasiadamente restrita do seu conceito, e aqueles 

que defendem o reconhecimento jurídico-penal  de valores supra-individuais,  fulcrados em 

uma concepção organizativa, interventiva e atenta à realidade social. Este conflito acarreta 

uma confusão quanto aos bens que devem prevalecer numa escala hierárquica axiológica, para 

fins de serem relevantes penalmente e, portanto, merecedores de tutela dessa natureza.497

Há  que  se  desconfiar  do  caráter  “classista”  daqueles  que  defendem  a  exclusiva 

proteção penal  de bens  jurídicos  individuais,  tal  como o  Direito  Penal  foi  historicamente 

concebido. É que a criminalidade que atinge os bens e valores constitucionais coletivos é 

496 “Em sentido oposto ou no mínimo em uma linha acentuadamente crítica em relação à dogmática jurídico-penal dominante, 
há os que propugnam por uma intervenção cada vez menor do direito penal, não importando a natureza dos crimes. Aludem 
que o aumento das penas e da repressão acarreta aumento da criminalidade. Os juristas que perfilham esse entendimento – 
com forte influência da doutrina de Ferrajoli – aceitam apenas a existência de bens jurídicos de “carne e osso”. Embora  
preocupados – de forma acertada, diligente e democrática – com o arbítrio estatal, as mazelas do direito penal e as misérias  
do processo penal, tais juristas incorrem igualmente em um paradoxo, porque, ao repudiarem o uso do direito penal para o  
enfrentamento das infrações que lesam bens jurídico-sociais, deixam de lado esse importante mecanismo para o alcance  
daquilo que o próprio Ferrajoli denominou de “direitos sociais máximos”, circunstância que possibilita um “direito penal  
mínimo”, igualmente por ele proposto.” (STRECK, Lênio Luiz. O princípio da proibição de proteção deficiente... p. 4-5)
497 “Já  contemporaneamente,  as  condutas  que,  regra  geral,  somente  podem ser  praticadas  por  quem possui  uma  quota 
considerável de patrimônio individual, e constituem-se como indesejáveis por violarem bens e interesses de natureza coletiva,  
compõem um novo quadro de comportamentos cuja caracterização delituosa ainda encontra sérias resistências, especialmente 
por alguns setores da dogmática tradicionalmente comprometidos com a proteção única e exclusiva de interesses individuais.  
Isto revela uma face do conflito pelo poder instalado no cerne do direito penal, que se traduz num embate de paradigma, cuja  
superação põe-se, historicamente, como tarefa fundamental. O paradigma a ser superado – que pode ser denominado de  
liberal-individualista-iluminista – compõe-se, paradoxalmente, de tudo o que a tradição liberal-iluminista nos legou: direito  
penal para ser utilizado no combate às condutas lesivas ao indivíduo e ao seu patrimônio individual, questão que igualmente  
está presente nos demais ramos do direito. […] Em resumo, verifica-se uma grave controvérsia acerca da extensão e das  
funções do direito penal e do direito processual penal a partir do dissenso entre a postura dos juristas liberais, que defendem  
uma função limitadora do conceito de bem jurídico e tudo o que lhe diz respeito, e aqueles de orientação comunitarista, cuja  
posição quanto à funcionalidade do direito penal e do direito processual penal assenta-se em uma concepção organizativa,  
interventiva e atenta à realidade social. O que tem ocorrido de concreto nesse aspecto e, conseqüentemente, dado margem ao 
aquecimento do debate entre penalistas liberais e comunitaristas, é que estes buscam introjetar, na concepção do direito penal,  
a idéia de que uma série de valores constitucionais de feição coletiva necessitam proteção do Estado, enquanto aqueles, ainda  
presos às matrizes penais iluministas clássicas, resistem a tanto, obstaculizando a extensão da função de proteção penal aos  
bens de interesse da comunidade, ao argumento de que tal barreira implicaria uma 'indesejada antecipação das barreiras do  
direito penal'.” (Ibid. p. 3-4)
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protagonizada, de regra, por pessoas mais ligadas às classes tradicionalmente dominantes no 

País,  a  qual fatalmente seria  atingida pelo “jus puniendi” caso a  tutela penal incidisse de 

forma mais atenciosa sobre aqueles bens, ao contrário da hipótese inversa, na qual o Direito 

Penal só alcança as camadas mais pobres e desfavorecidas da sociedade.498

Há, portanto, “premente necessidade de revisão desse padrão odioso como decorrência 

das novas demandas da sociedade.”499

O  fato  é  que,  a  despeito  da  brutal  transformação  do  panorama  criminal  e  da 

necessidade de se dispensar melhor tutela normativa aos direitos constitucionais de feição 

metaindividual,  insistimos  em  lidar  com o  fenômeno  criminológico  tomando  como  base 

esquemas conceituais e exemplos paradigmáticos da literatura penal clássica, construídos para 

a compreensão e enfrentamento de uma criminalidade atentatória de direitos individuais, bem 

como tipos penais desenhados na década de 1940 – ano da promulgação do Código Penal em 

vigor –, pensados para o enfrentamento da criminalidade de então.

Tomando como exemplo o art.  288 do Código Penal, adverte LUIZ LUISI que “A 

velha  fórmula  do  bando  ou  quadrilha  para  tipificá-lo  não  é  mais  capaz  de  subsumir  as 

sofisticadas  organizações  criminosas  atuantes  hoje  em  todo  o  mundo.”500 VLAMIR 

MAGALHÃES faz observação semelhante em relação aos crimes contra a ordem econômica 

(arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.137/90), cujos tipos descritivos estão “voltados à proteção de 

valores chamados de difusos, coletivos, metaindividuais ou universais (i.e.: titulados por um 

número indeterminado e indivisível de pessoas)”, os quais “guardam essência completamente 

498 “A atual  configuração  do  modelo  penal  brasileiro,  em  função  do  surgimento  gradual  de  uma  série  de  leis  que 
determinaram o deslocamento do seu foco de tutela de bens individuais para bens coletivos, distancia-se – ao contrário do  
que sustentam os penalistas adeptos de um 'minimalismo garantístico' – de um padrão de intervenção mínima, e coloca, pelos  
menos hipoteticamente, a possibilidade de subversão de grande parte de uma hegemonia histórica nas relações de poder  
sustentadas  e  reproduzidas,  em  não  desprezível  parcela,  pela  aplicação  da  lei  penal.  Dito  de  outro  modo:  enquanto  
predominou  o  interesse  liberal-individualista  na  persecução  penal,  as  classes  mais  abastadas  da  sociedade  brasileira 
mantiveram-se em uma situação extremamente confortável em relação aos estratos sociais economicamente mais carentes,  
pois praticamente apenas as condutas das parcelas mais pobres e exploradas da população, que não tinham função alguma na  
reprodução e manutenção de uma determinada ordem sócio-econômica, eram, e ainda em grande parte continuam sendo, 
destinatárias da aplicação de alguma norma penal incriminadora.” (O dever de proteção do Estado (schutzpflicht): o lado 
esquecido  dos  direitos  fundamentais  ou  “qual  a  semelhança  entre  os  crimes  de  furto  privilegiado  e  o  tráfico  de 
entorpecentes”?)
499 MAGALHÃES, Vlamir Costa. Op. Cit. p. 210.
500 Op. Cit. p. 192.
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distinta em relação aos bens jurídicos individuais resguardados pelo Direito Penal clássico.”501

O resultado disso é que os nossos penalistas de hoje encontram enormes dificuldades 

em lidar com o atual panorama criminal, completamente distinto do apreendido nos livros e 

nos bancos das faculdades de Direito.502

O mesmo problema de infra-proteção também se observa em relação aos crimes de 

sonegação de tributos, lavagem de dinheiro, crimes contra o meio ambiente e outros que mais 

atingem a coletividade (muitos deles considerados de “menor potencial ofensivo”, outros com 

penas passíveis de substituição por medidas restritivas de direitos e, no caso dos crimes contra 

a ordem tributária e assemelhados, passíveis de ter sua punibilidade extinta pelo pagamento 

do tributo sonegado),  para os quais o rigor penal é muitas vezes menor do que o que se 

observa em relação a vários de caráter individual (por exemplo, o estelionato).503

Um  exemplo  do  “descuido”  do  legislador  ao  tratar  penalmente  de  valores 

constitucionais  diversos  dos direitos  individuais clássicos estaria  estampado nos  dezessete 

tipos penais previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Ao analisá-los 

LUIZ LUISI critica pesadamente o legislador que a editou, porque, a despeito de criminalizar 

501 Op. Cit. p. 203.
502 “[…] o direito (em especial o penal) está apenas preparado para resolver conflitos inter-individuais entre Caio e Tício,  
onde Caio é o agente/autor e Tício (ou Mévio), o réu/vítima. Assim, se Caio (sic) invadir (ocupar) a propriedade de Tício  
(sic), ou Caio (sic) furtar um botijão de gás ou o automóvel de Tício (sic), é fácil para o operador do Direito resolver o 
problema. No primeiro caso, a resposta é singela: é esbulho, passível de imediata reintegração de posse, mecanismo jurídico  
de pronta e eficaz atuação, absolutamente eficiente para a proteção dos direitos reais. No segundo caso, a resposta igualmente  
é singela: é furto (simples, no caso de um botijão; qualificado, com uma pena que pode alcançar 8 anos de reclusão, se o  
automóvel de Tício (sic) for levado para outra unidade da federação). Ou seja, nos casos apontados, a dogmática jurídica  
coloca à disposição do operador um prêt-à-porter significativo contendo uma resposta pronta e rápida! Mas, quando Caio  
(sic)  e milhares de pessoas sem teto ou sem terra invadem/ocupam a propriedade de Tício (sic),  ou quando Caio (sic)  
participa de uma 'quebradeira' de bancos, causando desfalques de bilhões de dólares (como no caso do Banco Nacional,  
Bamerindus,  Econômico,  Coroa-Brastel,  sem esquecer  os  'segredos  da  CPI  do  Banestado',  etc.),  os  juristas  pátrios  só 
conseguem 'pensar' o problema a partir da ótica forjada no modo liberal-individualista-normativista de produção de Direito.” 
(STRECK, Lênio Luiz. O princípio da proibição de proteção deficiente… Op. Cit. p. 3)
503 “Nesse sentido veja-se o 'tratamento' dado aos crimes de sonegação de tributos, lavagem de dinheiro, crimes contra o meio 
ambiente, para citar apenas alguns desse jaez, cuja desproporcionalidade em relação aos delitos de feição inter-individual não  
vem recebendo maiores – ou nenhuma – contestação por parte desse setor do direito penal brasileiro, caudatário ainda de uma  
dogmática jurídica inserida no paradigma liberal-individualista-normativista, no interior do qual o papel do direito penal e do  
processo penal seria apenas o de proteger bens jurídicos interindividuais, fenomenologia que pode ser observada facilmente 
no  Código  Penal  ainda  em vigor.  Relembre-se,  ainda  nesse  sentido,  que esse  modelo  híbrido  brasileiro  que  se  amplia  
continuamente em relação à criminalização de condutas violadoras de bens das mais variadas espécies, caminha neste aspecto  
para um modelo bastante repressor, mas que adota soluções em termos de penalização em sentido totalmente oposto. Ou seja, 
ao  mesmo tempo em que eleva  à  categoria  de  crime uma série  de ações  e  omissões  que  atingem a coletividade,  cria 
alternativas penais à pena de reclusão que sustentam normativamente depois do discurso da impunidade. Basta ver, para 
tanto, os benefícios trazidos pela Lei 9.714, pela qual muito raramente algum crime do colarinho branco fica excluído da 
'pena alternativa' (geralmente, pagamento de cestas básicas). (Ibid. p. 4)
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os  comportamentos,  previu  para  todos  eles  penas  baixíssimas,  verdadeiros  “delitos  de 

bagatelas”,  fatalmente  alcançáveis  pela  prescrição,  impossibilitando  assim,  desde  o  seu 

nascedouro,  a  efetividade  dessa  legislação.  Diante  disso,  defende  que  melhor  seria  se  o 

legislador  houvesse  simplesmente  tipificado  ditas  condutas  como  ilícitos  administrativos, 

desde que conseguissem cumprir seu papel preventivo e repressivo.504

Mais vigorosas ainda, mas por motivos semelhantes, são as críticas desveladas contra 

a  Lei  nº 9.605/98,  que  “dispõe  sobre  as  sanções  penais  e  administrativas  derivadas  de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”. Esta Lei, segundo LUISI, na contramão do 

princípio da intervenção mínima,  acrescenta à  nossa já  opulenta tipologia penal,  61 tipos 

penais, 32 dos quais autênticos delitos de bagatela, fadados à prescrição em abstrato ou em 

concreto, em virtude das baixíssimas penas máxima previstas (em 31 deles, a pena privativa 

de liberdade máxima cominada é de um ano de detenção).505

Deveras, se não há dúvida que os bens jurídicos fundamentais devem merecer tutela 

normativa  inibitória  de  comportamentos  a  eles  lesivos,  também é  fora  de  questão  que  o 

legislador ordinário deve lançar  mão das sanções  penais apenas e  tão somente quando as 

sanções de índole em tese menos graves, como as administrativas e as civis, revelarem-se 

insuficientes para inibir e reprimir aqueles comportamentos; é o que preconiza o princípio da 
504 “Sob o aspecto penal o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é marcado por uma postura equivocada. Em verdade 
acrescenta ao direito penal brasileiro mais uma série de crimes de bagatela, destinados a não terem, como outros tantos da  
mesma índole,  eficácia  real.  Na contra  mão da história o nosso legislador  outra vez insiste  em propor  soluções penais  
inadequadas. Enquanto em outros países, – como a Itália, a Alemanha, a Áustria, etc., – se procura eliminar as bagatelas 
penais, nós continuamos apelando para a ampliação da faixa do ilícito penal com a criação de tipos com pequenas penas, e,  
pois, destinados a desprestigiar o direito penal, posto que, devido ao mecanismo de funcionamento do Poder Judiciário e ao 
“iluminismo” do nosso processo penal,  se destinam a prescrição,  ou seja,  constituem letra morta.  Ao invés de buscar a 
solução penal, o nosso legislador teria dado o mais adequado enfrentamento se considerasse as infrações criminais inseridas  
no Código do Consumidor como ilícitos administrativos, cominando sanções de aplicação rápida e que poderiam atingir  
inclusive as pessoas jurídicas.  […] Enfim,  mais  um desserviço ao direito  penal,  que precisa seja  observado pelo nosso  
legislador o princípio da intervenção mínima, a fim de que os fatos verdadeiramente delituosos não resultem impunes, como 
consequência do povoamento das prateleiras das Delegacias de Polícia e das Varas Criminais por autos referentes a essas 
pequenas  infrações  que,  como se  acentuou,  melhor  estariam se  definidas  como  ilícitos  administrativos,  não  só  porque  
poderiam ser  objeto  de  efetivas  sanções  mas  porque  evitariam a  inflação  penal,  que,  como  lembrou  Carnelutti,  é  tão  
prejudicial como a inflação monetária, pois aviltando a pena, põem em perigo, como lamentavelmente está concorrendo em  
nosso País, a segurança e a paz social.” (Op. Cit. p. 93-94)
505 “por seus erros grosseiros de técnica legislativa, que se somam absurdos de conteúdo, reveladores de ausência de um 
mínimo de bom senso, a Lei n 9.605 é uma das mais desastradas, dentre muitas editadas, na desvairada e irresponsável  
criminalização ocorrida no Brasil,  nestes últimos anos.  E,  violenta  os princípios básicos do direito penal de um Estado 
democrático, como o da legalidade e o da intervenção mínima. Acrescenta à nossa já “opulenta” tipologia penal numerosos  
delitos de bagatela. […] Em síntese: 9 tipos culposos, com pena máxima variável de seis meses a um ano; 22 tipos dolosos,  
com pena em seu maior quantitativo de 6 meses a um ano; e um tipo com pena de 18 meses. Dos 61 tipos penais previstos na  
lei em causa, 32 são autênticos delitos de bagatela, fadados à prescrição em abstrato ou em concreto.” (Ibid. p. 96)
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intervenção mínima. E, independentemente da espécie de sanção que entenda adequada, o 

legislador  deve  prevê-la  de  modo  que  tenha  efetividade.  É  dizer,  se  ela  não  pode  ser 

demasiada a ponto de ferir a proporcionalidade que deve guardar para com o bem lesado e a 

gravidade  da  conduta,  também  não  pode  ser  insignificante  a  ponto  de  serem  fadadas  à 

“morrer” pela ocorrência da prescrição.

Enfim,  permanece  o  apego  a  um  modelo  penal  de  feição  liberal-individualista, 

construído para ser utilizado no combate às condutas lesivas ao indivíduo e ao seu patrimônio 

individual.  Na dicção  de  LÊNIO  STRECK,  “bens  jurídicos  que  claramente  traduzem 

interesses de grandes camadas sociais são rebaixados axiologicamente e equiparados a outros 

bens de relevância individual, privilegiando-se o individual em detrimento do coletivo”.506 

E esse apego se reflete  na seletividade do nosso sistema punitivo,  que prima pelo 

enfrentamento da criminalidade tradicional, aquela que ofende, como regra, os bens jurídicos 

individuais,  mostrando-se,  porém,  absolutamente  desafeita  e  inapta  para  lidar  com  a 

criminalidade destes dias.

6.5  OS  ATENTADOS  À  ATUAÇÃO  DAS  INSTITUIÇÕES  ESTATAIS 

MATERIALIZADORAS  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  DA  SOCIEDADE.  A 

SITUAÇÃO PARTICULAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Já foi dito neste trabalho que a instrumentalização da pretensão punitiva da sociedade 

demanda não apenas a existência  de um arcabouço de tipos repressivos e das respectivas 

sanções,  mas  também de  normas  que  prevejam a  existência  de  instituições  vocacionadas 

exclusiva ou predominantemente à aplicação de tais sanções aos infratores da lei, bem como 

dos instrumentos legais de que podem se valer para exercer os seus papéis. Isso porque  de 

nada  adiantaria  a  Constituição  trazer  em  seu  texto  um  extenso  catálogo  de  direitos 

506 Bem jurídico e Constituição (…). Op. Cit. p. 4. 
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fundamentais se igualmente não preconizasse, para os casos de lesão ou de ameaça de lesão 

aos mesmos, não só remédios jurídicos de que poderia lançar mão o próprio cidadão lesado ou 

ameaçado, como também de órgãos estatais dotados de instrumentos de atuação capazes de 

reparar eficazmente as violações ocorridas e/ou mesmo inibir as iminentes, especialmente em 

se  tratando de  bens  jurídicos  de  natureza  coletiva,  que  não têm como ser  eficientemente 

protegidos mediante iniciativas individuais dos particulares.

A despeito de todas as dificuldades existentes para se efetivar, no Brasil, a punição de 

quem incorreu em ilícitos  penais ou em atos civis de improbidade administrativa (que vão 

desde a  cultura  arraigada  no Pais,  que historicamente tolera  tais  atos,  passando pelo mal 

aparelhamento estatal para coibir tais práticas, até chegarmos à morosidade das investigações 

e dos processos judiciais, culminando, muitas vezes, com um baixíssimo índice de efetividade 

das  sanções,  quando aplicadas),  o fato é  que,  desde o advento da Carta  Magna de 1988, 

Polícia  Judiciária,  Ministério  Público  e  Poder  Judiciário  vêm  tentando  cumprir  seus 

respectivos papéis, investigando, processando, condenando e aplicando as sanções ao autores 

de atos ilícitos. E, para bem cumprir esse desiderato, além de atuar em casos envolvendo os 

autores de delitos ligados à “criminalidade clássica” (homicídio,  furto,  roubo,  estelionato, 

extorsão, sequestro, estupro, uso e tráfico de drogas, entre outros), geralmente perpetrados 

pelas camadas mais baixas da população, aquelas instituições passaram também a atuar em 

casos  envolvendo  autores  de  crimes  mais  tradicionalmente  ligados  às  classes  mais  altas 

(peculato, estelionato para a obtenção fraudulenta de benefício pago pelo Estado, emprego 

irregular de verbas ou rendas públicas, corrupção passiva e ativa, concussão, contrabando ou 

descaminho  e  sua  facilitação,  os  crimes  contra  as  finanças  públicas,  sonegação  fiscal  e 

previdenciária, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas).

O problema é que este segundo tipo de criminalidade está fortemente ligada a práticas 

arraigadas de há muito no Estado brasileiro: o patrimonialismo, a cultura da corrupção, a 
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tolerância  com o  descumprimento  da  lei,  entre  outras.  Desse  modo,  ao  combaterem-nas, 

aquelas instituições bateram de frente com autoridades, parlamentares, grandes empresários e 

poderosos em geral, provocando nestes profundo descontentamento e firmes reações.

Sucessivamente  à  atuação  dessas  instituições  contra  criminosos  de  algum poderio 

político e/ou econômico, além das já conhecidas, recorrentes e genéricas alegações de “abuso 

de autoridade”, de arbitrariedade no cumprimento de mandados judiciais (de prisão, de busca 

e  apreensão,  de interceptação telefônica etc.)  e na condução de investigações  e processos 

judiciais,  propaladas  como argumento defensivo – muitas  vezes na tentativa de sequer  se 

discutir o mérito –, não é rara a proposição de emendas constitucionais projetos de lei que 

imponham alguma espécie de restrição a atuação daquelas, tolhendo-lhe as prerrogativa ou 

ameaçando  seus  membros.  Passaram,  assim,  a  ser  “demonizadas”,  na  medida  em  que 

começaram  a  buscar  o  cumprimento  estrito  da  lei,  não  cedendo  aos  inúmeros  ardis  e 

argumentos levantados pelos seus infratores, tendentes a “contornar” a aplicação da norma. 

Aos olhos de uma população já acostumada com a flexibilização da lei,  a simples 

exigência  de  observância  desta  por  aquelas  instituições  é  adjetivada  de  intransigência, 

arbitrariedade, abuso de poder.

ALBERTO CARLOS ALMEIDA salienta que, na verdade, a tensão que se instalou 

entre grande parte da população e aquelas instituições se deu porque o próprio papel destas – 

promover os valores constitucionais através da observância do cumprimento da lei e perseguir 

a  responsabilização  dos  seus  infratores  –  vai  justamente  na  contra-mão  daquilo  a  que  a 

população está habituada, de sorte que pode lhe parecer uma violência demasiada sancionar 

alguém por atos com os quais já convive há bastante tempo – a sonegação de impostos, o uso 

do público com fins particulares, o desvio dos recursos públicos, o sucateamento da educação, 

da  saúde  e  da  previdência  –,  a  ponto  de  não  os  enxergar  sequer  com a  gravidade  que 

realmente têm.507

507 “Trata-se  de  uma  convivência  difícil.  São  partes  distintas  da  sociedade  que  não  se  falam,  ou  melhor,  que  não  se 
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Das instituições estatais incumbidas de uma parcela do exercício da pretensão punitiva 

da sociedade, a que mais represálias sofre por sua atuação é o Ministério Público, dadas as 

várias iniciativas normativas – via emenda constitucional ou projetos de lei  – tendentes a 

reduzir  seus  instrumentos,  possibilidades  ou campo de  atuação ou mesmo responsabilizar 

pessoalmente  seus  membros.508 Basta  citarmos  as  tentativas  de:  a)  instituir  a  reconvenção 

contra o membro do Ministério Público nas ações movidas contra autoridades509; b) nas ações 

civis  públicas,  restringir  a  concessão  de  liminares  e  de  reduzir  a  abrangência  da  coisa 

julgada510; c) proibir a utilização de ação civil pública em matéria tributária511; d) conceder 

foro privilegiado a ex-autoridades512; e) responsabilizar pessoalmente o membro do Ministério 

Público,  inclusive criminalmente,  que ajuíze ação considerada “temerária”,  com manifesta 

intenção de promoção pessoal ou visando perseguição política513; f) acabar com a garantia da 

vitaliciedade dos membros do Ministério Público, ao eliminar da Constituição a necessidade 

de uma sentença judicial transitada em julgado para a perda do cargo, permitindo ao Conselho 

Nacional do Ministério Público a aplicação administrativa das penas de demissão e cassação 

de aposentadoria ou de disponibilidade514;  e g) impossibilitar  que o “Parquet” instrua suas 

ações  penais  com  provas  obtidas  por  ele  próprio  em  procedimentos  administrativos,  ao 

estabelecer que as investigações criminais são privativas das polícias judiciárias.515

Saliente-se  que  pelo  menos  duas  dessas  iniciativas  legislativas  são  de  autoria  de 

Parlamentares que já enfrentaram ou ainda enfrentam ações movidas pelo Ministério Público 

compreendem. De um lado, as instituições do mundo liberal e sua burocracia regional-legal. Do outro, uma população que 
tende a tolerar – por causa de seus valores dominantes – comportamentos a princípio fora do script dessas instituições.” (Op.  
Cit. p. 128)
508 “Muitas reações passaram a surgir nesses setores, inclusive com propostas de emendas constitucionais em curso para  
responsabilizar pessoalmente o membro do Ministério Público, limitar ou reduzir suas garantias e, principalmente, voltar ao  
velho e bom tempo em que o governante podia escolher e demitir  livremente o chefe  do Ministério Público...  Et pour  
cause...” (MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça e o Ministério Público. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 23-24).
509 Medida Provisória nº 2.088-35/2000.
510 Medidas Provisórias nº 395/93, 1.570/97 e 2.180-35/2001 e Leis nº 8.437/92 e 9.497/97.
511 Medida Provisória nº 2.180-35/2001.
512 Lei nº 10.628/2002.
513 Projeto de Lei n. 265/2007, apelidado de Lei da Mordaça, de autoria do Deputado Federal Paulo Maluf,  que propôs 
algumas modificações nas Leis n. 4.717, de 29 de junho de 1965; 7.347, de 24 de julho de 1985 e 8.429, de 2 junho de 1992.
514 Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 075/2011, de autoria do Senador Humberto Costa. 
515 Proposta de Emenda Constitucional n. 37/2011.
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pela prática de crime(s) e/ou ato(s) de improbidade administrativa.516 Parece,  assim, que a 

eventual  discordância  quanto  ao mérito  das  mencionadas  ações  ministeriais  ultrapassou o 

campo dos processos em que são réus e repercutiu nas suas atuações parlamentares; em vez de 

se  limitarem  a  contestar  as  iniciativas  do  “Parquet” no  bojo  dos  respectivos  processos, 

voltaram-se contra a própria instituição, propondo mudanças no ordenamento jurídico que 

afetam o próprio funcionamento do Ministério Público; transformaram vindita pessoal em 

“pauta” da sociedade.

Referidos projetos legislativos, infelizmente, são apenas exemplos de vários outros já 

gestados no Congresso Nacional em que seus autores pareciam estar usando suas atribuições 

parlamentares como forma de vingança pessoal contra o Ministério Público. Com efeito, não é 

raro que a cada atuação do Ministério Público de que resulte a prisão, a exposição ou prejuízo 

financeiro a políticos, autoridades ou empresários, siga-se a isso a reedição de alguns dos 

sobreditos projetos de lei ou a proposição de outros, destinados a tolher o bom desempenho 

das funções ministeriais. Pode-se afirmar, aliás, que talvez o maior desafio atual do Ministério 

Público brasileiro é resistir às tentativas de fazer com que ele desapareça implicitamente como 

instituição, seja pelo esvaziamento das suas atribuições, seja pela supressão das garantias de 

seus membros. E isso mostra o quão ainda é frágil a democracia brasileira.

No entanto, é importante esclarecer que as características institucionais do “Parquet” 

(autonomia,  independência  etc.),  as  garantias  de  seus  membros  (inamovabilidade, 

516 O autor do Projeto de Lei n. 265/2007 é o Deputado Federal Paulo Maluf, que responde ou já respondeu a pelo menos seis 
ações penais movidas pelo Ministério Público Federal junto à Justiça Federal de São Paulo – processos de n ºs 0000262-
46.1999.4.03.6181 (falsidade ideológica, art. 299 do Código Penal); 0004245-19.2000.4.03.6181 (crime contra o Sistema 
Financeiro  Nacional,  Lei  n.  7.492/86);  0005327-51.2001.4.03.6181  (lavagem  de  dinheiro,  Lei  n.  9.613/98);  0006073-
79.2002.4.03.6181 (lavagem de dinheiro, Lei n. 9.613/98); 0007555-91.2004.4.03.6181 (crime contra o Sistema Financeiro 
Nacional, Lei n. 7.492/86); 0005078-27.2006.4.03.6181 (lavagem de dinheiro, Lei n. 9.613/98) –, quatro ações penais –  
processos de nºs 583.50.1999.029765-3 (29ª Vara Criminal), 583.50.2000.084013-8 (1ª Vara Criminal), 583.50.2001.009282-
4 (21ª Vara Criminal), 583.50.2001.077028-3 (28ª Vara Criminal) – e nove ações civis públicas por ato de improbidade  
administrativa – processos de nºs 0017879-61.2000.8.26.0053 (6ª Vara de Fazenda Pública); 0011950-13.2001.8.26.0053 (14ª 
Vara de Fazenda Pública); 0027886-78.2001.8.26.0053 (5ª Vara de Fazenda Pública); 0426879-88.1998.8.26.0053 (3ª Vara de 
Fazenda  Pública);  0421458-54.1997.8.26.0053  (2ª  Vara  da  Fazenda  Pública);  0414995-96.1997.8.26.0053  (9ª  Vara  de 
Fazenda  Pública);  0412365-04.1996.8.26.0053 (12ª  Vara  de  Fazenda  Pública);  0411944-14.1996.8.26.0053 (11ª  Vara  de 
Fazenda Pública); e 0406773-13.1995.8.26.0053 (7ª Vara de Fazenda Pública) – movidas pelo Ministério Público Estadual de 
São Paulo junto à Justiça do mesmo Estado. O autor da PEC nº 075/2011 é o Senador Humberto Costa, que é réu na ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0010822-15.2005.4.02.5001, movida pelo Ministério Público Federal 
junto à Justiça Federal do Espírito Santo.



239

vitaliciedade, irredutibilidade de subsídios e responsabilidade pessoal apenas em caso de dolo 

ou culpa grave) e os seus instrumentos de atuação (a ação penal, o inquérito civil, a ação civil 

pública, o poder de requisição) não são passíveis de supressão ou de modificação tendente ao 

seu esvaziamento, porque constituem garantias da instituição, isto é, garantias institucionais.

As garantias institucionais são espécie do gênero garantias constitucionais e podem ser 

conceituadas  como  a  proteção  que  a  Constituição  confere  a  algumas  instituições,  cuja 

importância reconhece fundamental para a sociedade.  Essas instituições formam a própria 

espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, porque dedicadas à própria proteção ou 

reparação dos direitos fundamentais. Carecem, assim, de segurança e continuidade, devendo 

ser resguardadas contra tentativas de supressão ou de ofensa ao seu conteúdo essencial ou 

esfera medular por parte do Estado, sobretudo do legislador.

Na  lição  de  R.  THOMA,  as  garantias  institucionais  são  proibições  dirigidas  ao 

Legislativo para não ultrapassar na organização da instituição aqueles limites extremos, além 

dos quais esta seria aniquilada ou desnaturada.517 Elas visam, em primeiro lugar, assegurar a 

permanência da instituição, embargando-lhe a eventual supressão ou mutilação e preservando 

invariavelmente o mínimo de substantividade ou essencialidade (um mínimo essencial),  a 

saber,  aquele cerne que não deve ser atingido nem violado, porquanto se tal  acontecesse, 

implicaria já o perecimento do ente protegido. Enfim, as garantias institucionais conferem 

uma pauta mínima de intangibilidade a determinadas instituições, garantindo a elas e a seus 

membros que não poderão sofrer atentados em sua existência, funcionamento, atribuições e 

prerrogativas, mesmo que o desempenho de suas funções desagrade quem esteja ocupando 

momentaneamente algum posto nos Poderes constituídos.518

Desse  modo,  qualquer  espécie  de  legislação  deve  ser  considerada  inadmissível  e 

inconstitucional na medida em que afetar a essência da instituição, o conjunto de seus traços 

517 Apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Op. Cit. Cap. 15.
518 Id.
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essenciais integrativos, seu mínimo intangível, o mínimo daquilo que compõe sua essência, 

sua  identidade.  A  garantia  institucional  impede  que  uma  modificação,  erosão,  dano, 

desnaturação, quebra, arranhão, restrição, esvaziamento, abuso e lesão da instituição sejam 

equivalentes a sua destruição completa e existencial.

É  indubitável  que  o  Ministério  Público  encontra-se  entre  essas  instituições 

imprescindíveis para a existência e continuidade do Estado Democrático de Direito, uma vez 

que ele foi criado exatamente para defender e reparar os direitos fundamentais individuais 

indisponíveis  e coletivos  dos cidadãos.  Sem o Ministério  Público,  ou com um Ministério 

Público enfraquecido, o Estado estaria desfalcado de armas para se desincumbir desse dever. 

Em  verdade,  seria  de  pouca  valia  o  vasto  manancial  de  direitos  previstos  no  texto 

constitucional – ainda que imunes à ação do constituinte reformador – se, na hipótese de lesão 

ou de ameaça de lesão aos mesmos, não houvesse, além dos remédios jurídicos de que poderia 

lançar o próprio cidadão lesado ou ameaçado, um Órgão agente dotado de instrumentos de 

atuação  capazes  de  reparar  eficazmente  as  violações  ocorridas  e/ou  mesmo  inibir  as 

iminentes. Diga-se o mesmo se fosse permitido ao constituinte reformador eliminá-lo do texto 

constitucional, modificar radicalmente seu perfil estrutural ou esvaziar suas prerrogativas – ou 

mesmo ao legislador infraconstitucional dispor nesse sentido; nesse caso, a própria tutela dos 

direitos  fundamentais  por  ele  potencialmente  defendidos  sofreria  sério  abalo,  tornando-se 

estes alvo de toda sorte de iniciativas tendentes a lesioná-los.519

519 “Logo, não há negar que a instituição do Ministério Público, pela importância que adquiriu no Estado Democrático de  
Direito, como guardião da democracia e dos direitos fundamentais, ainda que esteja fora do catálogo dos direitos e garantias, 
mas  nos  termos  da  abertura  material  propiciada  pelo  art.  5º,  §  2º,  da  nossa  Lei  Fundamental,  foi  erigido  a  garantia  
institucional fundamental, por apresentar um papel instrumental em relação aos direitos fundamentais. […] E sendo essencial  
para  a  garantia  dos  direitos  fundamentais,  não  só  a  instituição  do  Parquet propriamente  dita  torna-se  uma  garantia 
institucional  fundamental,  mas  sua  independência  e  autonomia,  e,  especialmente,  as  garantias  e  prerrogativas  dos  seus 
agentes, que, no mesmo diapasão, não podem ser objeto de emenda constitucional. Assim, qualquer tentativa de alterar as 
funções precípuas do  Parquet, ou mesmo retirar garantias constitucionais do Ministério Público, que servem, justamente, 
para o bom exercício destas mesmas funções ministeriais, corresponde a diminuir a efetividade das liberdades públicas e dos  
direitos sociais, e, logo, tal encontra-se vedado pela cláusula pétrea. E cabe ainda dizer que o Ministério Público, não só pela 
sua função de proteger os direitos fundamentais, mas, igualmente, por ter sido configurado constitucionalmente como órgão  
fiscalizador do regime democrático e da perpetuidade da federação, bem como da separação dos Poderes, da legalidade e  
moralidade pública, é também neste sentido garantido contra o poder constituinte derivado.” (RITT, Eduardo. O Ministério 
Público como instrumento de democracia e garantia constitucional. Livraria do Advogado. Porto Alegre: 2002, pp. 176 e 
183)
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Dessa maneira, há uma imbricação completa entre a proteção dos diretos fundamentais 

e  o  Ministério  Público.  É  por  isso,  reitere-se,  que  suas  características  institucionais,  as 

garantias  de  seus  membros  e  seus  instrumentos  de  atuação  constituem  garantias 

constitucionais, na modalidade garantias institucionais, sendo, portanto, cláusulas pétreas, não 

sendo passíveis de supressão ou de modificação tendente ao seu esvaziamento. E essa é a 

razão pela qual iniciativas legislativas como as abordadas no início – geralmente encampadas 

pelo Congresso sob pressão de grupos de poderosos – deveriam ser descartadas “ab initio”, ou 

seja, não poderiam sequer ser objeto de discussão no Parlamento (CF, art. 60, § 4º), tampouco 

de aprovação em suas Casas.520

Além da  atuação  do “Parquet”  na  defesa  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  o 

Ministério Público tem atribuição decisiva no sistema de freios e contrapesos estabelecido 

pelo  constituinte  originário,  conferindo  o  equilíbrio  necessário  à  interação  das  funções 

Executiva, Legislativa e Judiciária. Logo, a supressão das garantias institucionais atentaria 

contra a própria Separação de Poderes, tal como desenhada pelo constituinte de 1988.521

520 No sentido ora defendido,  o Ministro do Supremo Tribunal Federal CARLOS AYRES DE BRITO assevera que “as  
cláusulas pétreas da Constituição não são conservadoras, mas impeditivas de retrocesso. São a salvaguarda da vanguarda  
constitucional...  a democracia é o mais  pétreo dos valores.  E quem é o supremo garantidor  e fiador da democracia? O 
Ministério  Público.  Isto  está  dito  com todas as  letras  no art.  127 da Constituição.  Se o MP foi  erigido à  condição de 
garantidor da democracia, o garantidor é tão pétreo quanto ela. Não se pode fragilizar, desnaturar uma cláusula pétrea. O MP 
pode ser objeto de emenda constitucional? Pode. Desde que para reforçar, encorpar, adensar as suas prerrogativas, as suas  
destinações e funções constitucionais.” (Conferência proferida pelo Ministro Carlos Ayres de Brito na sede do Ministério 
Público do Rio de Janeiro, publicada em MP em Revista 2/7-8, jul. 2004, informativo da Procuradoria-Geral de Justiça do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Apud  BEDÊ JÚNIOR,  Américo,  SENNA,  Gustavo.  Princípios  do  Processo  Penal:  entre  o 
garantismo e a efetividade da sanção. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 242) 
521 É a posição de ALEXANDRE DE MORAES: “O legislador constituinte criou, dentro do respeito à teoria dos 'freios e  
contrapesos' (checks and balances), um órgão autônomo e independente deslocado da estrutura de qualquer dos Poderes do  
Estado, um verdadeiro fiscal da perpetuidade da federação, da Separação dos Poderes, da legalidade e moralidade pública, do  
regime democrático e dos direitos e garantias individuais: o Ministério Público. Para a garantia desta fiscalização e do próprio 
regime democrático, a constituição conferiu importantes funções e garantias institucionais ao Ministério Público, impedindo 
a ingerência dos demais poderes do Estado em seu funcionamento, pois como escrevia Madison, todo o poder tende a ser  
invasor e, por isso, deve ser posto em condições de não exceder os limites que lhe são traçados, razão pela qual, depois da  
divisão de poderes, o mais importante é garanti-los contra suas recíprocas invasões.” (Garantias do Ministério Público em  
defesa da sociedade. Revista do Ministério Público, Porto Alegre, v. 38, PP. 135-143, jan./jun. 1997). Noutra obra, disse: 
“Alterar este sistema de controles, suprimindo funções controladoras ou mesmo garantias do Ministério Público, seria alterar  
o  mecanismo  de  cooperação  e  controle  desses  poderes  (Executivo/Legislativo/Judiciário)  e  da  própria  instituição  do 
Ministério Público, em relação ao regime democrático, desrespeitando a doutrina dos 'freios e contrapesos' […], modificando 
um  mecanismo  para  evitar  bloqueios  respectivos  entre  os  diferentes  detentores  de  funções  do  poder,  uma  vez  que 
retornaríamos à hipertrofia do Poder Executivo. Lembremo-nos que a Separação de Poderes também é cláusulas pétrea,  
devendo impedir que altere os elementos fundamentais de sua identidade histórica. As funções e garantias do Ministério  
Público, assim como já afirmado, igualam-se as imunidades e prerrogativas dos membros do Legislativo, Judiciário e do 
chefe do Poder Executivo, em defesa das garantias e direitos fundamentais do cidadão e da sociedade, do regime democrático  
e da própria Separação de Poderes, dentro da já citada teoria dos freios e contrapesos.” (Direito constitucional. 6 ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. p. 476)
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O que se disse  em relação ao  Ministério  Público  vale  para  as  demais  instituições 

republicanas que promovem direta ou indiretamente a responsabilização e o sancionamento de 

alguém pela prática de ato ilícito, a exemplo do Judiciário, das Polícias e mesmo do Tribunal 

de Contas da União (arts. 70 a 74 da Constituição Federal), embora estas não sejam com tanta 

frequência alvo dessas iniciativas quanto aquele. As normas constitucionais que preveem ditas 

instituições, suas atribuições e as prerrogativas aos seus integrantes são cláusulas pétreas, na 

modalidade garantias institucionais. 

Sedimentar  essa  realidade  é  um dos  fatores  que  possibilitarão  um exercício  mais 

efetivo  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  e,  consequentemente,  da  defesa  dos  direitos 

fundamentais a que ela se destina proteger. Nesse dia, não haverá receio de que as próprias 

instituições  incumbidas  desse  exercício  serão  colocadas  em perigo  caso  o  “jus  puniendi” 

precise incidir  contra alguém que se ache intocável pelo seu poderio econômico, político, 

influência  ou  espaço  que  possui  nos  veículos  de  comunicação.  Nesse  dia,  bizarrices 

legislativas como as mencionadas anteriormente sequer repercutiriam.
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7. CONCLUSÕES

Após o trabalho científico de pesquisa, reflexão e organização de ideias desenvolvido, 

e apresentado nos capítulos anteriores, pode-se afirmar, a guisa de conclusão, que a pretensão 

punitiva consiste no direito difuso da sociedade de buscar sancionar o autor de um crime pelo 

dano causado por essa conduta ao direito subjacente à norma penal (individual ou coletivo), 

quer como forma de retribuir esse mal, quer como forma de inibir novos delitos, pela mesma 

pessoa ou por outras inclinadas a seguir seus passos.

A esse  direito  difuso  da  sociedade corresponde  um dever  do  Estado de  deflagrar,  

exercitar e tornar concreta a pretensão punitiva, mormente porque o que historicamente levou 

os homens a constituírem o Estado, abrindo mão da liberdade total que possuíam na fase pré-

estatal ou estado de natureza, foi justamente a necessidade de um ente superior que tutelasse, 

protegesse os bens das pessoas integrantes dessa comuna, conferindo-lhes segurança.

A despeito dessa nobre finalidade, a pretensão punitiva da sociedade, desde os tempos 

primitivos até o final do Estado absolutista, foi exercida de forma arbitrária, com penas de 

caráter  degradante,  cruel,  desumano,  desproporcionais  ao  agravo  e  que,  por  vezes, 

ultrapassavam a esfera individual do ofensor para atingir-lhe os parentes ou a tribo de que 

fazia  parte,  sem serem antecedidas  de um julgamento  ou com julgamentos  secretos,  com 

negação ao direito de defesa, com a imposição de tortura para obtenção da confissão, entre 

outras práticas hoje tidas como absolutamente inadmissíveis. E assim o era porque o crime era 

enxergado como uma afronta às divindades (vingança divina) e, num segundo momento, à 

figura do soberano (vingança pública), havendo necessidade de se desagravá-los.

A propagação do ideário liberal-iluminista, a partir da segunda metade do século XVII 

–  notadamente,  as  noções  de  limitação  do  poder  estatal,  de  intangibilidade  dos  direitos 

naturais, de desconcentração do poder nas mãos do soberano pela separação dos poderes do 
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Estado –,  as severas críticas à justiça criminal da época desveladas pelo  MARQUÊS DE 

BECCARIA, já no século XVIII –  particularmente,  a irracionalidade,  a arbitrariedade e a 

crueldade das leis penais e processuais, a desigualdade do cidadão diante da lei, a pena de 

morte, o confisco e o emprego do tormento – suscitaram um movimento reformista dessas 

leis,  com forte base humanitária,  que tinha como ideias capitais  princípios  refreadores do 

exercício,  pelo  Estado,  da  pretensão  punitiva  pregados  por  BECCARIA –  a  exemplo  do 

princípio da legalidade penal; da vedação da pena de morte e das de caráter cruel, desumano 

ou degradante; os princípios do juiz e do promotor natural; a publicidade das acusações e dos 

julgamentos; os direitos ao contraditório e à ampla defesa; a cláusula do direito ao silêncio e 

seus consectários;  a  vedação das provas  ilícitas,  da tortura e  do tratamento desumano ou 

degradante; o caráter cautelar da prisão anterior ao julgamento e a necessidade de a lei fixar 

seus motivos e pressupostos; a necessidade de prova inequívoca para a condenação criminal; 

o princípio do devido processo legal; e o princípio da presunção de não-culpabilidade.

Após  as  Revoluções  Americana,  de  1776,  e  Francesa,  de  1789,  que  marcaram 

historicamente o sepultamento do absolutismo e a inauguração de um modelo de Estado de 

cunho liberal, os hoje chamados direitos humanos de primeira geração foram positivados nas 

declarações de direitos – na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, e nos Estados Unidos, a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e a Bill of Rights, 

de 1791 – e nos textos constitucionais que se seguiram àqueles movimentos – marcadamente, 

as  Constituições  Americana,  de  1787,  e  a  Francesa,  de  1791 –,  inclusive  de  muitos  dos 

princípios  refreadores  do  exercício,  pelo  Estado,  da  pretensão  punitiva  pregados  por 

BECCARIA, todos sob a forma de direitos fundamentais. Desde então, a validade jurídica do 

exercício,  pelo  Estado,  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  está  condicionada  à  estrita  e 

inflexível observância dessas cláusulas.

Nesses  primeiros  momentos  do constitucionalismo,  os  direitos  fundamentais  foram 
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concebidos apenas como garantias de defesa do indivíduo contra as arbitrariedades do Estado, 

pois  para  os  liberais  o  Estado era  necessariamente  um opressor,  sendo função do direito 

proteger  o  indivíduo desse  abuso.  Aqueles  direitos,  desse  modo,  demandavam do Estado 

unicamente que este se abstivesse de lesioná-los por conduta própria,  intervindo o menos 

possível na sociedade, permitindo que esta tivesse liberdade para se desenvolver.

Com o advento do Estado Social, em meados do século XIX, o Estado passou a ser 

chamado para intervir na sociedade para corrigir os graves problemas sociais decorrentes, em 

grande parte, do passivo gerado pela Revolução Industrial, da incapacidade dos particulares 

para resolvê-los por conta própria e do absenteísmo estatal do período liberal. A partir desse 

momento,  o  Estado  deixou  de  ser  visto  exclusivamente  como  o  algoz  dos  direitos 

fundamentais, senão também como uma força capaz de promovê-los, através de prestações 

positivas e de sua defesa contra atores privados.

Após a experiência da negligência total dos direitos fundamentais durante o regime 

nazista na Alemanha – durante o qual o próprio Estado promoveu, foi cúmplice ou tolerou as 

mais atrozes barbaridades –, e a promulgação da Lei Fundamental da República Federal da 

Alemanha, de 1949, o Tribunal Constitucional Alemão  assentou, em subsequentes julgados, 

que os direitos fundamentais:  1.  não são apenas direitos subjetivos do indivíduo contra  o 

Estado, mas também expressões de valores objetivos, influenciando não somente a esfera do 

direito público, estendendo-se por todos os campos do direito; 2. não estavam confinados à 

aplicação  vertical,  projetando-se  também  frente  a  particulares  (eficácia  horizontal);  e  3. 

desencadeiam uma ordem dirigida ao Estado no sentido de que lhe incumbe a obrigação 

permanente de os realizar,  de os tornar  concretos,  demandando-lhe uma conduta ativa no 

sentido de protegê-los contra a ação infratora dos próprios particulares (dever de proteção).

Essa  noção  completa  das  obrigações  do  Estado  diante  dos  direitos  fundamentais, 

especialmente do seu dever de proteção, relegitimam o exercício, pelo mesmo, da pretensão 
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da punitiva da sociedade, ao reconduzi-lo à missão de tutelar aqueles direitos contra as lesões 

decorrentes da prática de ilícitos penais – comportamentos que, presumidamente, os violam 

de forma mais grave –, quer sejam perpetrados por agentes do Estado, quer por particulares. E 

essa tutela dá-se: 1. legislativamente, pela tipificação penal das condutas malferidoras dos 

direitos  fundamentais  e  pela  prescrição  de  sanções  respectivas,  quando  sanções  civis  ou 

administrativas  não  se  mostrarem  suficientes  para  desencorajar  tais  condutas;  2.  ainda 

legislativamente, pela criação e instrumentalização de instituições vocacionadas exclusiva ou 

predominantemente  à  aplicação  de  tais  sanções  aos  infratores  da  lei  penal  –  a  Polícia 

judiciária,  o  Ministério  Público,  a  Justiça  criminal;  e  3.  concretamente,  com o  exercício 

efetivo da pretensão punitiva por tais instituições, quando perpetrado um ilícito penal.

A necessidade da tutela penal dos direitos fundamentais também decorre de mandados 

implícitos e explícitos de criminalização contidos nas constituições: 1. os mandados explícitos 

são comandos expressos e imperativos no sentido da criminalização ou do recrudescimento 

penal  de  determinados  comportamentos,  cujo  desvalor  ou  danosidade  foi  enfatizada  pelo 

próprio constituinte originário (por exemplo, o art. 5º, XLI, XLII, XLIII e XLIV, o art. 7º, X, 

o art. 225, § 3º e o art. 227, § 4º, na Constituição Federal de 1988); 2. os mandados implícitos  

defluem da natureza essencial, elementar, suprema dos bens jurídicos plasmados nos direitos 

fundamentais  (a  exemplo  dos  direitos  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à 

propriedade – arts. 5º, caput, II e XXII, e 170, II, da CF –, à inviolabilidade da intimidade, da 

vida privada, da honra e da imagem – art. 5º, X, da CF –, à inviolabilidade do domicílio – art. 

5º,  XI,  da  CF  –,  à  inviolabilidade  do  sigilo  da  correspondência  e  das  comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas – art. 5º, XII, da CF –, à saúde – arts. 

196 a 200 da CF –, à educação – arts. 205 a 214 da CF – à alimentação, ao trabalho, à moradia 

e ao lazer – art. 6º –, à previdência – arts. 6º, 201 e 202 da CF –, à assistência social – arts. 6º, 

203 e 204 da CF –, o meio ambiente – art. 225 da CF –, ao patrimônio cultural – arts. 215 e 
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216 da CF –, à proteção ao  consumidor – arts. 5º, XXXII e 170, V, da CF –,  à proteção à 

família,  à  criança,  ao  adolescente  e  ao  idoso  –  arts.  226  a  230  da  CF),  bem  como  da 

fundamentalidade  dos  sistemas  públicos  para  a  realização  ou  otimização  dos  direitos 

fundamentais (a exemplo do direito à sanidade do patrimônio público – arts. 37 a 43 da CF –, 

do Sistema Tributário Nacional - arts. 145 a 162 da CF –, do sistema de Finanças Públicas – 

arts. 163 a 169 da CF –, do Sistema Financeiro Nacional – art. 192 da CF.

Na análise de normas jurídicas específicas ou de casos concretos, deve-se lançar mão 

do princípio da proporcionalidade como ferramenta auxiliar na verificação da dosagem da 

intervenção estatal na seara dos direitos fundamentais, ora na vertente proibição de excesso, 

para identificar os eventuais excessos de uma medida, por indevidamente invasiva dos direitos 

fundamentais,  assim  entendida  quando  inadequada,  desnecessária  ou  cujas  consequências 

benéficas sejam inferiores ao sacrifício de sua adoção, ora na vertente proibição da proteção 

insuficiente, para identificar uma medida estatal inadequada ou insuficiente para o amparo dos 

direitos  fundamentais,  entendendo-se  como tal  aquela  que,  em termos  de  proteção,  fique 

aquém de um padrão mínimo de exigência, uma espécie de “piso” abaixo do qual se teria uma 

“infra-proteção”, ineficaz na missão de tutelar os direitos fundamentais.

Para  que o Estado atenda à proibição de proteção insuficiente,  é dizer,  para que o 

exercício  da  pretensão  punitiva  da  sociedade  efetivamente  previna  lesões  aos  direitos 

fundamentais, é mister que: 1. legislativamente: 1.1 as sanções penais, ao mesmo tempo em 

que respeitem os limites constitucionais na cominação abstrata de penas, sejam também aptas 

a intimidar quem se encontra tendente à adoção do comportamento vedado; 1.2 as instituições 

estatais incumbidas do exercício daquela pretensão sejam dotadas de mecanismos de atuação 

eficazes na elucidação de fatos ilícitos, na identificação de seus responsáveis e na busca de 

sua  responsabilização;  1.3  sejam  previstas,  também,  medidas  cautelares  penais  aptas  a 

garantir a interrupção do crime em andamento, amealhar provas de sua ocorrência e dos seus 
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autores  e  assegurar  a  preservação  de  meios  efetivos  e  suficientes  (em bens  ou  valores) 

pertencentes aos infratores para permitir  a reparação do direito lesado e o pagamento das 

penas pecuniárias a serem aplicadas; 1.4 os ritos procedimentais a serem observados pelo 

Judiciário nas lides penais sejam “desenhados” de modo a permitir ao Ministério Público a 

apresentação da causa penal em juízo e a produção das provas que entender hábeis ao seu 

acolhimento e proporcionar que o processo seja concluído, inclusive com trânsito em julgado, 

no menor espaço de tempo possível, com número de fases processuais, incidentes e recursos 

suficientes à garantia da observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, mas que 

não  inviabilizem  a  concretização  da  pretensão  punitiva  pelo  alcance  da  prescrição;  2. 

executivamente,  aquelas instituições  estatais,  sempre que se depararem com a infração às 

normas penais, deflagrem sempre e rapidamente a atividade persecutória e a exerçam em toda 

a sua plenitude, de modo a, efetivamente, obterem o sancionamento do infrator e, quando 

possível,  a  reparação  ao  direito  violado,  sem  qualquer  malferimento  às  garantias 

constitucionais de quem se investiga, é processado ou é apenado.

A Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  e  o  Tribunal  Europeu  de  Direitos 

Humanos  vêm  reconhecendo  que  os  Estados  têm  a  obrigação  de  proteção  dos  direitos 

afirmados na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no Convênio Europeu para a 

Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, e que, em caso de omissão no 

cumprimento desse dever,  podem ser  responsabilizados internacionalmente,  como  quando, 

por exemplo: 1. não edita normas penais ou de outra ordem (improbidade administrativa, por 

exemplo) de conteúdo repressivo suficiente para inibir comportamentos lesivos aos direitos 

humanos; 2. suas instituições não apuram e punem os responsáveis por tais condutas, quer 

porque  não  dotadas  dos  meios  necessários,  quer  porque  simplesmente  foram  inertes  ou 

negligentes, quer porque o fizeram de forma demasiadamente demorada, quando já não era 

mais  possível  a  reparação  eficaz  da  vítima  ou  a  punição  do  autor  da  conduta;  3.  torna 
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impossível ou inviável a investigação ou a punição de agentes responsáveis por violações a 

direitos humanos por sobrelevar a importância de questões processuais ou procedimentais, em 

detrimento da importância daqueles atos, necessários para a reparação dos direitos lesados e 

para a inibição, pelo exemplo, da repetição do comportamento ilícito.

Na análise de casos concretos criminais sobre os quais deve incidir,  em tese, uma 

norma infraconstitucional formalmente editada pelo legislador, a pretensão de qualquer das 

partes  de  que  a  mesma não tenha  aplicação  só  deve  ter  lugar  caso  o  julgador  a  declare 

inconstitucional ou caso, embora reconheça sua constitucionalidade, esteja patente que ela não 

incide abstratamente sobre a hipótese.

Havendo conflitos entre normas constitucionais indutoras e limitadoras do exercício da 

pretensão punitiva que tenham a estrutura de princípio, eles devem ser resolvidos mediante a 

utilização da técnica da ponderação, devendo-se ponderar, dentre outros aspectos, que: 1. os 

direitos fundamentais não apenas limitam e condicionam a validade do exercício estatal da 

pretensão punitiva da sociedade como também o justificam e mesmo o impõem, como forma 

de tutelar esses mesmos direitos, de sorte que o respeito à Constituição dá-se não apenas 

quando se proíbem os excessos do Estado nesse exercício, mas também quando se proíbe a 

proteção insuficiente  desses mesmos direitos;  2.  a  vítima de um ato criminoso também é 

titular de um direito fundamental que foi lesado com a prática daquele ato, fazendo jus a que a 

causa penal movida para a punição do agente infrator seja julgada em tempo razoável e a que, 

em caso de condenação, seja a sanção efetivamente implementada; 3. a falta de resposta penal 

(adequada) à prática de um crime importa sempre em lesão à Constituição Federal, porque o 

não sancionamento representa, por um lado, a não reparação da lesão ao direito fundamental 

da vítima e, por outro, a fragilização do efeito inibidor da sanção penal, pelo qual se pretende 

desencorajar  terceiros  a  violar  novamente  os  bens  jurídicos  tutelados;  4.  a  gravidade  e  a 

extensão do direito fundamental do réu supostamente violado; 5. as possíveis repercussões 



250

que a anulação do ato estatal traria para a efetivação da pretensão punitiva no caso concreto; e 

6.  se  o  precedente  firmado  com  a  decisão  implicaria  na  anulação  de  atos  estatais, 

investigações ou processos penais em casos semelhantes passados e/ou na impossibilidade de 

o Estado agir eficazmente em casos semelhantes futuros, prejudicando de forma generalizada 

a tutela penal e causando, com isso, desproteção sistêmica.

Em virtude das conclusões acima, encontra-se dissociada do dever estatal de proteção 

dos  direitos  fundamentais  a  visão  pessimista  acerca  do  exercício  da  pretensão  punitiva, 

aparentemente fundada na premissa de que esta não teria fundamento na Constituição Federal, 

senão  somente  as  normas  e  princípios  que  a  limitam,  condicionam  ou  restringem  seu 

exercício, ou, na melhor das hipóteses, que as normas constitucionais que dão guarida àquela 

pretensão são de menor estatura que aquelas que a limitam. 

Encontram-se  igualmente  dissociados  do  dever  estatal  de  proteção  dos  direitos 

fundamentais certas iniciativas legislativas e posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais 

que, sem maiores preocupações com a manutenção ou incremento da tutela penal dos direitos 

fundamentais, intentam: 1. a contenção dos poderes ou possibilidades do Estado quando do 

exercício da pretensão punitiva; 2. a retirada progressiva ou a não extensão da proteção penal 

sobre determinados bens jurídicos; 3. a anulação pura e simples de investigações, ações penais 

ou mesmo condenações já exaradas pelo Judiciário, em virtude de toda e qualquer alegação de 

violação de garantias constitucionais.
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ANEXO I

Declaração dos Direitos da Virgínia522

Dos direitos que nos devem pertencer a nós e à  
nossa posteridade, e que devem ser considerados  
como o fundamento e  a base do governo,  feito  
pelos  representantes  do  bom povo  da  Virgínia,  
reunidos em plena e livre convenção.

Williamsburg, 12 de junho de 1776

Art.  1º Todos  os  homens  nascem igualmente  livres  e  independentes,  têm direitos  certos, 
essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua 
posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir 
propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança.

Art. 2º Toda a autoridade pertence ao povo e por consequência dela se emana; os magistrados 
são os seus mandatários, seus servidores, responsáveis perante ele em qualquer tempo.

Art. 3º O governo é ou deve ser instituído para o bem comum, para a proteção e segurança do 
povo,  da nação ou da comunidade.  Dos métodos ou formas,  o  melhor  será que se possa 
garantir, no mais alto grau, a felicidade e a segurança e o que mais realmente resguarde contra 
o perigo de má administração. Todas as vezes que um governo seja incapaz de preencher essa 
finalidade,  ou  lhe  seja  contrário,  a  maioria  da  comunidade  tem  o  direito  indubitável, 
inalienável e imprescritível de reformar, mudar ou abolir da maneira que julgar mais própria a 
proporcionar o benefício público.

Art. 4º Nenhum homem e nenhum colégio ou associação de homens poder ter outros títulos 
para obter vantagens ou prestígios, particulares, exclusivos e distintos dos da comunidade, a 
não ser em consideração de serviços prestados ao público,  e a este título,  não serão nem 
transmissíveis  aos  descendentes  nem  hereditários,  a  ideia  de  que  um  homem  nasça 
magistrado, legislador, ou juiz, é absurda e contrária à natureza.

Art. 5º O poder legislativo e o poder executivo do Estado devem ser distintos e separados da 
autoridade judiciária; e a fim de que também eles de suportar os encargos do povo e deles 
participar possa ser reprimido todo o desejo de opressão dos membros dos dois primeiros 
devem estes em tempo determinado, voltar a vida privada, reentrar no corpo da comunidade 
de onde foram originariamente tirados; os lugares vagos deverão ser preenchidos pôr eleições, 
freqüentes, certas e regulares.

Art. 6º As eleições dos membros que devem representar o povo nas assembléias serão livres; e 
todo indivíduo que demonstre interesse permanente e o consequente zelo pelo bem geral da 
comunidade tem direito geral ao sufrágio.

Art. 7º Nenhuma parte da propriedade de um vassalo pode ser tomada, nem empregada para 
uso público, sem seu próprio consentimento, ou de seus representantes legítimos; e o povo só 
está obrigado pelas leis, da forma por ele consentida para o bem comum.

522 http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1776.htm

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1776.htm
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Art. 8º Todo o poder de deferir as leis ou de embaraçar a sua execução, qualquer que seja a 
autoridade, sem o consentimento dos representantes do povo, é um atentado aos seus direitos 
e não tem cabimento.

Art. 9º Todas as leis feitas para punir delitos anteriores à sua existência são opressivas, e não 
se pode decretá-las.

Art. 10. Em todos os processos por crimes capitais ou outros, todo indivíduo tem o direito de 
indagar da causa e da natureza da acusação que lhe é intentada, tem de ser acareado com os 
seus  acusadores  e  com  as  testemunhas;  de  apresentar  ou  requerer  a  apresentação  de 
testemunhas e de tudo que for a seu favor, de exigir processo rápido por um júri imparcial e 
de sua circunvizinhança, sem o consentimento unânime do qual ele não poderá ser declarado 
culpado. Não pode ser forçado a produzir provas contra si próprio; e nenhum indivíduo pode 
ser privado de sua liberdade, a não ser pôr um julgamento dos seus pares, em virtude da lei do 
país.

Art. 11. Não devem ser exigidas cauções excessivas, nem impostas multas demasiadamente 
fortes, nem aplicadas penas cruéis e desusadas.

Art. 12. Todas as ordens de prisão são vexatórias e opressivas se forem expedidas sem provas 
suficientes e se a ordem ou requisição nelas transmitidas a um oficial ou a um mensageiro do 
Estado, para efetuar buscas em lugares suspeitos, deter uma ou várias pessoas, ou tomar seus 
bens, não contiver uma indicação e uma descrição especiais dos lugares, das pessoas ou das 
coisas que dela forem objeto; semelhantes ordens jamais devem ser concedidas.

Art. 13. Nas causas que interessem à propriedade ou os negócios pessoais, a antiga forma de 
processo por jurados é preferível a qualquer outra, e deve ser considerada como sagrada.

Art. 14. A liberdade de imprensa é um dos mais fortes baluartes da liberdade do Estado e só 
pode ser restringida pelos governos despóticos.

Art. 15. Uma milícia disciplinada, tirada da massa do povo e habituada à guerra, é a defesa 
própria,  natural  e segura de um Estado livre;  os exércitos permanentes em tempo de paz 
devem ser  evitados como perigosos  para a  liberdade;  em todo o caso,  o militar  deve ser 
mantido em uma subordinação rigorosa à autoridade civil e sempre governado por ela.

[...]
Art. 17. Um povo não pode conservar um governo livre e a felicidade da liberdade, a não ser 
pela adesão firme e constante às regras da justiça, da moderação, da temperança, de economia 
e da virtude e pelo apelo freqüente aos seus princípios fundamentais.

Art. 18. A religião ou o culto devido ao Criador, e a maneira de se desobrigar dele, devem ser  
dirigidos unicamente pela razão e pela convicção, e jamais pela força e pela violência, donde 
se segue que todo homem deve gozar de inteira liberdade na forma do culto ditado pôr sua 
consciência e também da mais completa liberdade na forma do culto ditado pela consciência, 
e  não  deve  ser  embaraçado nem punido pelo  magistrado,  a  menos,  que,  sob pretexto  de 
religião,  ele  perturbe  a  paz  ou a  segurança  da  sociedade.  É  dever  recíproco de  todos os 
cidadãos praticar a tolerância cristã, o amor à caridade uns com os outros.
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ANEXO II

Bill of Rights523 

Artigos acrescentados à Constituição dos Estados Unidos no dia 25 de dezembro de 1791, 
após ratificadas por três quartos dos Estados que então compunham a Federação americana. 

ARTIGO I. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o 
livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito 
do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus 
agravos. 

ARTIGO II. Sendo necessária à segurança de um Estado livre a existência de uma milícia 
bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. 

ARTIGO III.  Nenhum soldado poderá,  em tempo de  paz,  instalar-se em um imóvel  sem 
autorização do proprietário, nem em tempo de guerra, senão na forma a ser prescrita em lei. 

ARTIGO IV. O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres 
contra  busca  e  apreensão  arbitrárias  não  poderá  ser  infringido;  e  nenhum mandado  será 
expedido  a  não  ser  mediante  indícios  de  culpabilidade  confirmados  por  juramento  ou 
declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou 
coisas a serem apreendidas. 

ARTIGO V. Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime infamante, 
salvo por denúncia ou acusação perante um Grande Júri, exceto em tratando de casos que, em 
tempo de guerra ou de perigo público, ocorram nas forças de terra ou mar. ou na milícia,  
durante serviço ativo; ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes ameaçado em sua 
vida ou saúde; nem ser obrigado em qualquer processo criminal a servir de testemunha contra 
si mesmo; nem ser privado da vida, liberdade, ou bens, sem processo legal; nem a propriedade 
privada poderá ser expropriada para uso público, sem justa indenização. 

ARTIGO VI. Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido 
e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime houver sido cometido, 
distrito esse que será previamente estabelecido por lei, e de ser informado sobre a natureza e a 
causa da acusação; de ser acareado com as testemunhas de acusação; de fazer comparecer por 
meios legais testemunhas da defesa, e de ser defendido por um advogado. 

[…] 
ARTIGO VII. Não poderão ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas 
ou penas cruéis ou incomuns. 

[…]
ARTIGO  XIII.  1.  Não  haverá,  nos  Estados  Unidos  ou  em  qualquer  lugar  sujeito  a  sua 
jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição por um crime pelo 
qual o réu tenha sido devidamente condenado. 

[…]

523 Bill of Rights, na verdade, é o nome que se deu às dez primeiras emendas à Constituição Americana de 1787. Disponível  
em http://www.mspc.eng.br/temdiv/const_usa01.shtml.

http://www.mspc.eng.br/temdiv/const_usa01.shtml


262

ANEXO III

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão524

Versalhes, de 26 de agosto de 1789

Os  representantes  do  povo  francês,  constituídos  em 
ASSEMBLEIA  NACIONAL,  considerando  que  a  
ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos  
do homem são as únicas causas das desgraças públicas  
e  da  corrupção  dos  Governos,  resolveram  expor  em  
declaração  solene  os  Direitos  naturais,  inalienáveis  e  
sagrados  do  Homem,  a  fim  de  que  esta  declaração,  
constantemente presente em todos os membros do corpo  
social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e os seus  
deveres; a fim de que os atos do Poder legislativo e do  
Poder  executivo,  a  instituição política,  sejam por isso  
mais  respeitados;  a  fim  de  que  as  reclamações  dos  
cidadãos,  doravante fundadas em princípios  simples  e  
incontestáveis,  se  dirijam  sempre  à  conservação  da  
Constituição e à felicidade geral. Por consequência, a  
ASSEMBLEIA  NACIONAL  reconhece  e  declara,  na  
presença  e  sob  os  auspícios  do  Ser  Supremo,  os  
seguintes direitos do Homem e do Cidadão:

Art. 1º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem 
fundar-se na utilidade comum.

Art.  2º  O  fim  de  toda  a  associação  política  é  a  conservação  dos  direitos  naturais  e 
imprescritíveis  do homem. Esses Direitos são a liberdade,  a propriedade,  a segurança e a 
resistência à opressão.

Art. 3º O princípio de toda a soberania reside essencialmente na Nação. Nenhuma corporação, 
nenhum indivíduo pode exercer autoridade que daquela não emane expressamente.

Art. 4º A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o 
exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram 
aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser 
determinados pela Lei.

Art. 5º A Lei não proíbe senão as ações prejudiciais à sociedade. Tudo aquilo que não pode ser 
impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.

Art. 6º A Lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, 
pessoalmente ou através dos seus representantes, para a sua formação. Ela deve ser a mesma 
para todos, quer se destine a proteger quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, 
são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua 
capacidade, e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.

524 http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf

http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf
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Art. 7º Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela Lei e 
de  acordo  com as  formas  por  esta  prescritas.  Os  que  solicitam,  expedem,  executam  ou 
mandam executar ordens arbitrárias devem ser castigados; mas qualquer cidadão convocado 
ou  detido  em  virtude  da  Lei  deve  obedecer  imediatamente,  senão  torna-se  culpado  de 
resistência.

Art. 8º A Lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém 
pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e 
legalmente aplicada.

Art.  9º  Todo  o  acusado  se  presume  inocente  até  ser  declarado  culpado  e,  se  se  julgar 
indispensável  prendê-lo,  todo  o  rigor  não  necessário  à  guarda  da  sua  pessoa  deverá  ser 
severamente reprimido pela Lei.

Art.  10.  Ninguém pode  ser  inquietado  pelas  suas  opiniões,  incluindo  opiniões  religiosas, 
contando que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela Lei.

Art. 11. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos 
do Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, 
todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na Lei.

Art. 12. A garantia dos direitos do Homem e do Cidadão carece de uma força pública; esta 
força é, pois, instituída para vantagem de todos, e não para utilidade particular daqueles a 
quem é confiada.

Art.  13.  Para  a  manutenção  da  força  pública  e  para  as  despesas  de  administração  é 
indispensável uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo 
com as suas possibilidades.

Art. 14. Todos os cidadãos têm o direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, a 
necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e 
de lhe fixar a repartição, a colecta, a cobrança e a duração.

Art.  15.  A sociedade  tem  o  direito  de  pedir  contas  a  todo  o  agente  público  pela  sua 
administração.

Art.  16.  Qualquer  sociedade  em que  não  esteja  assegurada  a  garantia  dos  direitos,  nem 
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.

Art.  17.  Como  a  propriedade  é  um direito  inviolável  e  sagrado,  ninguém dela  pode  ser 
privado,  a  não  ser  quando  a  necessidade  pública  legalmente  comprovada  o  exigir 
evidentemente e sob condição de justa e prévia indemnização.
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ANEXO IV

Constituição da Espanha de 1812

“CAPÍTULO III. 
Administração da Justiça Criminal.

 
[…] 
Art. 287. Nenhum espanhol pode ser preso sem que, antes disso, seja formado um sumário de 
culpa por fato apenado por lei com pena de prisão, devendo haver também uma ordem escrita 
do juiz, a qual será entregue ao preso no ato da prisão. 

Art  288.  Todos devem obedecer  a  esses  mandamentos,  qualquer  resistência  será reputada 
delito grave. 

Art. 290. O preso, antes do encarceramento, será apresentado ao juiz sempre que não haja 
motivo impeditivo, para que se pronuncie; se isto não puder acontecer, será levado para a 
prisão, colhendo o juiz seu pronunciamento dentro de 24 horas. 

Art. 291. O preso não fará juramento de dizer a verdade nem obrigado a declarar fato que 
implique sua autoincriminação. 
[…]

Art.  293.  Se  o detido  for  posto  na cadeia  como um prisioneiro,  será  providenciado auto 
motivado, devendo ser entregue uma cópia ao diretor, para a inserção no livro de prisioneiros; 
sem o atendimento deste requisito, o diretor não admitirá qualquer prisioneiro, sob a mais 
estrita responsabilidade. 

Art.  294.  Só  se  admitirá  apreensão  de  bens  quando  o  delito  implicar  responsabilidade 
pecuniária, e na proporção e montante dessa responsabilidade. 

Art. 295. Não será levado à cadeia o preso que preste fiança nos crimes que a admitam. 

Art. 296. Em qualquer fase do processo, quando parecer ser inviável a imposição de pena 
corporal ao preso, ele será libertado pagando fiança. 

297.  As  prisões  devem ser  organizadas  de  modo  que  se  prestem a  acautelar  e  não  para 
molestar os presos; o diretor custodiará em separado os presos que o juiz tenha ordenado que 
fiquem incomunicáveis, mas nunca em calabouços subterrâneos ou insalubres. 

Art. 298. A lei estabelecerá com que frequência serão feitas visitas às prisões, e não deixará de 
ser apresentado qualquer prisioneiro sob quaisquer circunstâncias. 

Art.  299.  O juiz  e  o  diretor  que  não  observarem o  disposto  nos  artigos  anteriores  serão 
punidos como culpados por detenção arbitrária, a ser previsto como crime pelo código penal.

Art. 300. Dentro de 24 horas da prisão, será entregue ao detento documento informando a 
causa de sua prisão e o nome de seu acusador, se houver. 
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Art.  301.  Ao  reduzir  a  termo  a  confissão  do  réu,  serão  lidos  integralmente  todos  os 
documentos e as declarações e os nomes das testemunhas; se eles não os conhecer  pelos 
nomes,  serão respondidas quantas perguntas fizer de modo a chegar ao seu conhecimento 
quem são. 

Art  302.  O  processo,  daí  por  diante,  será  público  e  conduzido  no  modo  e  na  forma 
determinados pelo leis. 

Art. 303. Não será nunca usada a tortura. 

Art. 304. Tampouco se imporá a pena de confisco de bens. 

Art. 305. Nenhuma penalidade que se imponha, por qualquer delito que seja, transcenderá 
seus efeitos para atingir a família do apenado, encerrando todos os seus efeitos precisamente 
sobre este. 

Art. 306. Não se poderá invadir a casa de qualquer espanhol, senão nos casos previstos em lei 
para a preservação da ordem e da segurança do Estado.
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ANEXO V

Constituição de Portugal de 1822

“TÍTULO I. Capítulo Único. 

Art. 1º […] 

4. Ninguém deve ser preso sem culpa formada, salvo nos casos, e pela maneira declarada no 
artigo 203, e seguintes. A lei designará as penas, com que devem ser castigados, no só o Juiz 
que ordenar a prisão arbitrária e os oficiais que a executarem, mas também a pessoa que a 
tiver requerido. 

5. A casa de todo o Português é para ele um asilo. Nenhum oficial público poder entrar nela 
sem  ordem  escrita  da  competente  Autoridade,  salvo  nos  casos,  e  pelo  modo  que  a  lei 
determinar. […]  

10. Nenhuma lei, e muito menos a penal, será estabelecida sem absoluta necessidade. 

11.  Toda  a  pena  deve  ser  proporcionada  ao  delito;  e  nenhuma  passará  da  pessoa  do 
delinquente. Fica abolida a tortura, a confiscação de bens, a infâmia, os açoites, o baraço e 
pregão, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis ou infamantes.
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ANEXO VI

Constituicão Política do Império do Brazil525

de 25 de março de 1824

“Art. 179. […]

VIII. Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na Lei; e 
nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão, sendo em Cidades, Villas, 
ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; e nos logares remotos dentro 
de um prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, 
por elle assignada, fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os 
das testemunhas, havendo-as. 

IX. Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou nella conservado estando 
já preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, que 
não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, 
poderá  o  Réo livrar-se  solto.  X.  A'  excepção de  flagrante  delicto,  a  prisão  não póde  ser 
executada, senão por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que 
a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a Lei determinar. 

[…]
XI. Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por virtude de Lei anterior, 
e na fórma por ella prescripta. 

[…]
XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais 
penas crueis.

XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não haverá em caso algum 
confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittirá aos parentes em qualquer gráo, que 
seja. 

XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas casas para separação 
dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza dos seus crimes.

525 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm
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ANEXO VIII

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil526

de 24 de fevereiro de 1891

Art. 72. […] 

§  13º A exceção  do  flagrante  delito,  a  prisão  não  poderá  executar-se  senão  depois  de 
pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei,  e mediante ordem escrita da 
autoridade competente. 

§  14º Ninguém poderá  ser  conservado em prisão sem culpa formada,  salvas  as  exceções 
especificadas em lei, nem levado à prisão ou nela detido, se prestar fiança idônea nos casos 
em que a lei a admitir. 

§ 15º Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, em virtude de lei anterior 
e na forma por ela regulada. 

§ 16º Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e meios 
essenciais  a  ela,  desde  a  nota  de  culpa,  entregue  em 24 horas  ao  preso  e  assinada  pela 
autoridade competente com os nomes do acusador e das testemunhas. 

[…] 
§ 19º Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.

§ 20º Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial. 

§  21º Fica,  igualmente,  abolida a  pena  de  morte,  reservadas  as  disposições  da  legislação 
militar em tempo de guerra. 

§ 22º Dar-se-á o habeas corpus, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo 
de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.

526 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm
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ANEXO IX

Constituição do México de 1917

Art. 14. A nenhuma lei se dará efeito retroativo em prejuízo de qualquer pessoa. Ninguém será 
privado da liberdade ou propriedade, bens ou direitos, senão após julgamento por tribunais já 
estabelecidos, nos quais tenham se cumprido as formalidades essenciais do procedimento e 
conforme as leis editadas antes do evento. Nos julgamentos criminais, é proibida a imposição, 
por simples analogia e independentemente das razões, qualquer pena que não esteja prevista 
especificamente para aquele delito.

[…]
Art. 16. Ninguém pode ser molestado em sua pessoa, família, casa, documentos ou posses, 
senão sob ordem escrita da autoridade competente com base em justificada causa legal de 
procedimento.  Não se pode lavrar-se mandado de prisão,  senão pela  autoridade judicial  e 
mediante uma denúncia prévia ou denúncia de um fato que a lei considere delito punível com 
pena de prisão, haja provas de que o crime aconteceu e haja probabilidade de que o suspeito o 
tenha  cometido  ou  concorrido  para  o  seu  cometimento.  A autoridade  que  executar  um 
mandado de prisão deverá colocar de imediato o acusado à disposição do juiz,  sob a sua 
responsabilidade. Se não o fizer, será sancionado pelo direito penal. Qualquer pessoa pode 
prender o suspeito no momento em que está cometendo um crime ou imediatamente após ter 
cometido, apresentando-o sem demora à autoridade mais próxima e esta o apresentará com a 
mesma rapidez ao Ministério Público. Haverá um registro imediato da detenção. Somente em 
casos urgentes, em caso de um crime grave assim definido por lei e ante o risco fundado de o 
indiciado subtrair-se à ação da justiça, sempre e quando a autoridade judicial, em virtude da 
momento,  lugar  ou  circunstância,  o  Ministério  Público  pode,  sob  sua  responsabilidade, 
ordenar a prisão, fundamentando e apresentando os indícios que motivam seu proceder. Em 
casos de urgência ou de flagrante, o juiz a quem foi apresentado o preso deve imediatamente 
homologar a prisão ou conceder a liberdade, sob as reservas da lei. […] Nenhum indiciado 
pode ser detido pelo Ministério Público por mais de 48 horas, a fim das quais deve ordenar a 
sua libertação ou apresentá-lo à autoridade judicial; este prazo poderá duplicar-se nos casos 
previstos em lei como crime organizado. Qualquer abuso no exercício desta disposição será 
punível pela lei criminal. Em todo mandado de busca e apreensão, que só pode ser emitido 
por  autoridade  judicial,  a  pedido  do  Ministério  Público,  deve  ser  indicado  o  local  a  ser 
inspecionado,  a  pessoa  ou  pessoas  a  serem  apreendidos  e  objetos  que  são  procurados, 
limitando-se a diligência somente a isto, lavrando-se ao final um auto circunstanciado, na 
presença de duas testemunhas indicadas pelo ocupante do local da busca ou, na sua ausência 
ou  recusa,  pela  autoridade  que  executou a  diligência.  […] Somente  a  autoridade  judicial 
federal, a pedido de autoridade federal legitimada por lei ou do Procurador-Geral do Estado 
respectivo,  pode  autorizar  a  intervenção  de  qualquer  comunicação  privada.  Para  isso,  a 
autoridade competente deve apresentar as razões legais da medida, indicando também o tipo 
de intervenção, os sujeitos da mesma e sua duração. A autoridade judicial federal não pode 
conceder  tal  autorização  em  matéria  eleitoral,  fiscal,  trabalhista,  comercial,  civil,  ou 
administrativo, ou no caso de comunicações entre o preso e seu defensor. O Poder Judiciário 
destacará  juízes  para  resolver,  imediatamente  e  por  qualquer  meio,  pedidos  de  medidas 
cautelares, medidas de proteção e demais solicitações que exijam controle judicial durante a 
investigação, garantindo os direitos dos suspeitos e das vítimas ou ofendidos. Deve haver um 
registro confiável de todas as comunicações entre juízes e promotores e outras autoridades. As 
intervenções autorizadas se ajustarão aos requisitos e limites previstos por lei. O resultados 
das intervenções que não os observem não terão valor probatório. 
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[…]
Art. 18. Somente nos delitos que mereçam pena privativa de liberdade terá lugar a prisão 
preventiva. O local de cumprimento desta será distinto do destinado aos presos que cumprem 
penas  e  ficarão  uns  e  outros  completamente  separados.  O  sistema  penitenciário  será 
organizada tendo como base o trabalho, a capacitação para o mesmo, a educação, a saúde e o 
esporte como meios para a reinserção do sentenciado à sociedade e para evitar que volte a 
delinquir,  observando os benefícios que para ele prevê a lei.  As mulheres cumprirão suas 
penas em lugares separados dos destinados aos homens. […]

Art. 19. (…) O Ministério Público só poderá requerer ao juiz a prisão preventiva quando 
outras medidas cautelares não sejam suficientes para garantir o comparecimento do acusado a 
juízo,  o  desenvolvimento  da  investigação,  a  proteção  da  vítima,  das  testemunhas  ou  da 
comunidade, assim como quando o acusado esteja sendo processado ou haja sido sentenciado 
previamente pelo cometimento de um crime doloso. O juiz ordenará la prisão preventiva de 
ofício  nos  casos  de  delinquência  organizada,  homicídio  doloso,  estupro,  sequestro,  delito 
cometidos por meios violentos, como armas e explosivos, […]

Art. 20. O processo penal será acusatório e oral. (…) A. Dos princípios gerais: I. O processo 
penal terá por objeto o esclarecimento dos fatos, proteger o inocente, procurar que o culpada 
no saia impune e que os danos causados pelo delito sejam reparados; II. Toda audiência será 
realizada na presença do juiz, sem que possa delegar a ninguém a colheita e a valoração das  
provas, a qual deverá realizar-se de maneira livre e lógica; III. Para os efeitos da sentença só 
se  considerarão  como  prova  as  produzidas  na  audiência  judicial.  A lei  estabelecerá  as 
exceções  e  os  requisitos  para admitir  em juízo  a  prova antecipada,  que por  sua natureza 
requereu produção prévia; IV. O processo competirá a um juiz que não conheceu do caso 
previamente.  A apresentação dos  argumentos  e  dos  elementos  probatórios  acontecerão  de 
maneira  pública,  contraditória  e  oral;  V.  O  ônus  da  prova  da  culpabilidade  incumbe  à 
acusação, (...). As partes terão igualdade processual para sustentar a acusação ou a defesa, 
respectivamente; VI. Nenhum julgador poderá tratar de assuntos relativos ao processo com 
qualquer das partes sem que esteja presente a outra, respeitando a todo momento o princípio 
do contraditório, salvo as exceções que estabelecem esta Constituição; (…) VIII. O juiz só 
condenará quando exista convicção da culpabilidade do acusado; IX. Qualquer prova obtida 
com violação dos direitos fundamentais será nula (…) B. Dos direitos de toda pessoa acusada: 
I. A que se presuma sua inocência até que se declare sua responsabilidade mediante sentença 
emitida pelo juiz da causa; II. A declarar ou a guardar silêncio. Desde o momento de sua 
prisão será informada dos motivos da mesma e seu direito ao silêncio, o qual não poderá ser 
utilizado em seu prejuízo. É proibida e será sancionada pela lei penal toda manutenção do 
preso incomunicável, intimidação ou tortura. A confissão obtida sem a assistência do defensor 
carecerá de valor probatório; III. Ser informado, tanto no momento de sua prisão quanto no de 
seu comparecimento perante o Ministério Público ou o juiz, dos fatos que lhe são imputados e 
dos direitos que têm. Tratando-se de delinquência organizada, a autoridade judicial poderá 
autorizar  que  se  mantenha  em  reserva  o  nome  e  dados  do  acusador.  A lei  estabelecerá 
benefícios  em favor  do indiciado,  acusado ou sentenciado que  preste  ajuda eficaz para  a 
investigação  e  persecução  de  delitos  em  matéria  de  delinquência  organizada;  IV.  Serão 
ouvidas  as  testemunhas e recebidas as demais  provas  que apresente,  concedendo-se-lhe o 
tempo para tanto e auxiliando-se-lhe a obter o comparecimento das pessoas cujo testemunho 
solicite, […] V. Será julgado em audiência pública por um juiz ou tribunal. A publicidade só 
poderá  ser  restringida  nos  casos  excepcionais  previstos  em lei,  por  razões  de  segurança 
nacional, segurança pública, proteção das vítimas, testemunhas e menores, quando haja risco 
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de revelação de dados legalmente protegidos, ou quando o tribunal estime que existem razões 
fundadas para justificá-lo. Nos casos envolvendo crime organizada, os elementos produzidos 
na fase de investigação poderão ter valor probatório quando não puderem ser reproduzidos em 
juízo ou exista risco para testemunhas ou vítimas. […] VI. Facilitar-se-á ao acusado todos os 
elementos que solicite para sua defensa e que constem no processo. O acusado e seu defensor 
terão acesso aos registros da investigação quando o primeiro se encontre preso (...). Antes de 
seu  primeiro  comparecimento  perante  o  juiz  poderá  consultar  ditos  registros,  com 
oportunidade para preparar sua defensa. A partir deste momento, no poderá haver sigilo dos 
elementos  obtidos  durante  a  investigação,  salvo  nos  casos  excepcionais  expressamente 
previstos em lei, quando seja imprescindível para salvaguardar o êxito da investigação, os 
quais, porém, serão oportunamente revelados para não afetar o direito de defesa; VII. Será 
julgado antes de quatro meses se se tratar-se de delitos cuja pena máxima não exceda a dois 
anos de prisão, e antes de um ano se a pena exceder a esse tempo, salvo se solicitar maior 
prazo  para  sua  defesa;  VIII.  Terá  direito  a  uma  defesa  adequada  por  advogado,  o  qual 
escolherá livremente, inclusive desde o momento da prisão. Se não quiser ou não puder pagar 
um advogado, depois de haver sido intimado para fazê-lo, o juiz lhe designará um defensor 
público. Também terá direito a que seu defensor compareça a todos os atos do processo e este 
terá  obligação  de  fazê-lo  quantas  vezes  for  requerido,  e  IX.  Em  nenhum  caso  poderá 
prolongar-se a prisão ou detenção, por falta de pagamento de honorários de defensores ou por 
qualquer outra prestação de dinheiro, (…) A prisão preventiva não poderá exceder o tempo 
máximo de pena fixado pela lei para o delito que motivar o processo e em nenhum caso será 
superior a dois anos, salvo se a extrapolação se dever ao exercício do direito de defesa do 
acusado. Se ao fim deste período ainda não tiver sido proferida sentença, o acusado será posto 
em liberdade de imediato, sem prejuízo de prosseguir o processo e da imposição de outras 
medidas cautelares. Em toda pena de prisão imposta pela sentença se computará o tempo da 
detenção. […]

Art.  22.  Ficam  proibidas  as  penas  de  morte,  de  mutilação,  de  infâmia,  as  marcas,  as 
chicotadas,  os  açoites  com varas,  os tormentos de qualquer  espécie,  a  multa  excessiva,  o 
confisco de bens e quaisquer outras penas inusitadas e transcendentais. Toda pena deverá ser 
proporcional ao delito e ao bem jurídico afetado.
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ANEXO X

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil527

de 16 de julho de 1934

“Art. 113. […]

21)  Ninguém  será  preso  senão  em  flagrante  delito,  ou  por  ordem  escrita  da  autoridade 
competente,  nos  casos  expressos  em lei.  A prisão  ou  detenção  de  qualquer  pessoa  será 
imediatamente comunicada ao Juiz competente, que a relaxará, se não for legal, e promoverá, 
sempre que de direito, a responsabilidade da autoridade coatora. 

22) Ninguém ficará preso, se prestar fiança idônea, nos casos por lei estatuídos. 

23)  Dar-se-á  habeas  corpus  sempre  que  alguém sofrer,  ou  se  achar  ameaçado  de  sofrer 
violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões, 
disciplinares não cabe o habeas corpus. 

24) A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os meios e recursos essenciais a esta. 

25)  Não  haverá  foro  privilegiado  nem Tribunais  de  exceção;  admitem-se,  porém,  Juízos 
especiais em razão da natureza das causas. 

26) Ninguém será processado, nem sentenciado senão pela autoridade competente, em virtude 
de lei anterior ao fato, e na forma por ela prescrita. 

27) A lei penal só retroagirá quando beneficiar o réu. 

28) Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. 

29)  Não haverá  pena  de  banimento,  morte,  confisco  ou  de  caráter  perpétuo,  ressalvadas, 
quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar, em tempo de guerra com país 
estrangeiro. 

30) Não haverá prisão por dívidas, multas ou custas. 

[…]
32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para 
esse efeito, órgãos especiais assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos.

527 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm
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ANEXO XI

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Adotada  e  proclamada  pela  Assembléia  Geral  das  Nações  
Unidas em 10 de dezembro de 1948

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo,    

Considerando que  o  desprezo e  o desrespeito  pelos  direitos  humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que 
os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do 
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum,    

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, 
para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a 
opressão,    

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,    

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos 
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos 
dos  homens  e  das  mulheres,  e  que  decidiram  promover  o  progresso  social  e  melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla,    

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver,  em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e 
a observância desses direitos e liberdades,    

Considerando  que  uma  compreensão  comum desses  direitos  e  liberdades  é  da  mais  alta 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso,    

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o 
ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 
através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adoção  de  medidas  progressivas  de  caráter  nacional  e  internacional,  por  assegurar  o  seu 
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios 
Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.    

Art. I. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão 
e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.    

Art. II. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração,  sem distinção  de  qualquer  espécie,  seja  de  raça,  cor,  sexo,  língua,  religião, 
opinião política ou de outra  natureza,  origem nacional  ou social,  riqueza,  nascimento,  ou 
qualquer outra condição. 
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Art. III. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Art.  IV.  Ninguém será  mantido  em escravidão  ou  servidão,  a  escravidão  e  o  tráfico  de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas.    

Artigo V. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante.

Art. VI. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa 
perante a lei.

Art. VII. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção 
da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.    

Art.  VIII.  Toda pessoa  tem direito  a  receber  dos  tributos  nacionais  competentes  remédio 
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei.

Art. IX. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.    

Art. X. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte 
de  um tribunal  independente  e  imparcial,  para  decidir  de  seus  direitos  e  deveres  ou  do 
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.    

Art. XI.  
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a 
sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.
2.  Ninguém  poderá  ser  culpado  por  qualquer  ação  ou  omissão  que,  no  momento,  não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena 
mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

Art. XII. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar 
ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Art. XIII. 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado.    
2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.

Artigo XIV.
1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros 
países.
2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes  de  direito  comum ou  por  atos  contrários  aos  propósitos  e  princípios  das  Nações 
Unidas.
[…]
Art. XVII.
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1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.
2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

[…]
Art.  XXII.  Toda pessoa,  como membro da  sociedade,  tem direito  à  segurança  social  e  à 
realização,  pelo  esforço  nacional,  pela  cooperação  internacional  e  de  acordo  com  a 
organização  e  recursos  de  cada  Estado,  dos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

[…]
Art. XVIII. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

[…]
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ANEXO XII

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)
  

Adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada  
Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José de Costa  
Rica, em 22 de novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25  
de setembro de 1992.

Os Estados Americanos signatários da presente Convenção,

Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições 
democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos 
direitos humanos essenciais;

Reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela 
nacional de determinado Estado, mas sim do fato de Ter como fundamento os atributos da 
pessoa  humana,  razão  por  que  justificam  uma  proteção  internacional,  de  natureza 
convencional,  coadjuvante ou complementar  da que oferece o direito  interno dos  Estados 
Americanos.

Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados 
Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração 
Universal  dos  Direitos  do  Homem,  e  que  foram reafirmados  e  desenvolvidos  em outros 
instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional.

Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser 
realizado  o  ideal  do  ser  humano  livre,  isento  do  temor  e  da  miséria,  se  forem  criadas 
condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, 
bem como dos seus direitos civis e políticos; e

Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária (Buenos Aires, 1967) 
aprovou a incorporação à própria  Carta da Organização de normas mais amplas  sobre os 
direitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana 
sobre  Direitos  Humanos  determinasse  a  estrutura,  competência  e  processo  dos  órgãos 
encarregados dessa matéria;

Convieram o seguinte:

PARTE I – DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS
Capítulo I

Enumeração dos Deveres

Art. 1º Obrigação de respeitar os direitos
1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades 
nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição,  sem  discriminação  alguma,  por  motivo  de  raça,  cor,  sexo,  idioma,  religião, 
opiniões políticas ou de qualquer natureza, origem nacional ou social,  posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social. 
2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 
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Art. 2º Dever de adotar disposições de direito interno
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido 
por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, 
de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta  Convenção, as 
medidas  legislativas  ou de  outra  natureza  que  forem necessárias  para  tornar  efetivos  tais 
direitos e liberdades.

Capítulo II
Direitos Civis e Políticos

Art.  3º  Direito  ao  reconhecimento  da  personalidade  jurídica.  Toda pessoa  tem direito  ao 
reconhecimento de sua personalidade jurídica.

Art. 4º Direito à vida
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela 
lei  e,  em  geral,  desde  o  momento  da  concepção.  Ninguém  pode  ser  privado  da  vida 
arbitrariamente. 
2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos 
delitos  mais  graves,  em  cumprimento  de  sentença  final  de  tribunal  competentes  e  em 
conformidade com a lei  que estabeleça tal  pena,  promulgada antes de haver o delito sido 
cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 
3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido. 
4.  Em nenhum caso pode a pena de morte  ser aplicada a  delitos  políticos,  nem a delitos 
comuns conexos com delitos políticos. 
5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for  
menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez. 
6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da 
pena, os quais podem ser concedidos em todos os caos. Não se pode executar a pena de morte 
enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competentes. 

Art. 5º Direito à integridade pessoal
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 
2.  Ninguém deve ser  submetido  a  torturas,  nem a  penas  ou  tratos  cruéis,  desumanos  ou 
degradantes.  Toda pessoa  privada  de  liberdade  deve  ser  tratada  com o respeito  devido à 
dignidade inerente ao ser humano. 
3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 
4.  Os  processados  devem  ficar  separados  dos  condenados,  salvo  em  circunstâncias 
excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não 
condenadas. 
5.  Os  menores,  quando  puderem  ser  processados,  devem  ser  separados  dos  adultos  e 
conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento. 
6.  As  penas  privativas  de  liberdade  devem  ter  por  finalidade  essencial  a  reforma  e  a 
readaptação social dos condenados. 

Art. 6º Proibição da escravidão e da servidão
1. Ninguém poderá ser submetido a escravidão ou servidão e tanto estas como o tráfico de 
escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. 
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em 
que se prescreve, para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos 
forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da 
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dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a 
dignidade, nem a capacidade física e intelectual do recluso.
3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo: 
4.  Os trabalhos  ou serviços  normalmente exigidos  de pessoa reclusa em cumprimento de 
sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos 
ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os 
indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias 
ou pessoas jurídicas de caráter privado; 
[…]

Art. 7º Direito à liberdade pessoal
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 
2.  Ninguém pode ser  privado de sua liberdade física,  salvo pelas causas e  nas  condições 
previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo 
com elas promulgadas.
3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários.
4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada, sem 
demora, da acusação ou das acusações formuladas contra ela. 
5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz 
ou outra autoridade por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo 
razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade 
pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competentes, a 
fim de que decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua 
soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis preveem que 
toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um 
juiz ou tribunal competentes, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal  
recurso não pode ser restringido nem abolido.  O recurso pode ser interposto pela própria 
pessoa ou por outra pessoa. 
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemente de obrigação alimentar. 

Art. 8º Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável,  por  um  juiz  ou  Tribunal  competente,  independente  e  imparcial,  estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não 
for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, às seguintes garantias mínimas:  
3. direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal;
4. comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
5. concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; 
6. direito ao acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua 
escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; 
7.  direito  irrenunciável  de  ser  assistido  por  um  defensor  proporcionado  pelo  Estado, 
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, 
nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; 



279

8.  direito  da  defesa  de  inquirir  as  testemunhas  presentes  no  Tribunal  e  de  obter  o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre 
os fatos; 
9. direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e 
10. direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 
11. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 
12. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo 
processo pelos mesmos fatos. 
13. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses 
da justiça. 

Art. 9º Princípio da legalidade e da retroatividade
Ninguém  poderá  ser  condenado  por  atos  ou  omissões  que,  no  momento  em  que  foram 
cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á 
impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de 
perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela 
beneficiar-se.

Art. 10. Direito à indenização
Toda pessoa tem direito a ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em 
sentença transitada em julgado, por erro judiciário.

Art. 11. Proteção da honra e da dignidade
1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em 
sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra 
ou reputação. 
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 

[…]
Art. 25. Proteção judicial
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, 
perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos 
fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo 
quando tal  violação seja  cometida por  pessoas  que estejam atuando no exercício  de suas 
funções oficiais. 
2. Os Estados-partes comprometem-se: 
3. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre 
os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 
4. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
5. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha 
considerado procedente o recurso. 

[…]
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ANEXO XIII

Corte Interamericana de Direitos Humanos

Sentença do “Caso Velásquez Rodríguez” - San José, Costa Rica, 29 de julho de 1988528

[...]
164. O artigo 1º(1) é fundamental para determinar se uma violação dos direitos humanos 
reconhecidos pela Convenção pode ser atribuída a um Estado-parte. Com efeito, o referido 
artigo coloca por conta dos Estados-partes, os deveres fundamentais de respeito e garantia, de 
tal modo que todo menoscabo aos direitos humanos reconhecidos na Convenção que possa ser 
atribuído,  conforme  as  regras  do  Direito  Internacional,  a  ação  ou  omissão  de  qualquer 
autoridade  pública,  constitui  um  fato  imputável  ao  Estado  que  compromete  a  sua 
responsabilidade nos termos previstos pela mesma Convenção.
[...]
166. A segunda obrigação dos Estados-partes é a de “garantir” o livre e pleno exercício dos 
direitos reconhecidos na Convenção para toda pessoa sujeita a sua jurisdição. Esta obrigação 
implica o dever dos Estados-partes de organizar todo o aparelho governamental e, em geral, 
todas as estruturas através das quais manifesta-se o exercício do poder público, de maneira tal  
que sejam capazes de assegurar juridicamente o livre e pleno exercício dos direitos humanos. 
Como conseqüência desta obrigação, os Estados-partes devem prevenir, investigar e sancionar 
toda violação dos direitos reconhecidos pela Convenção e procurar, ainda, o restabelecimento, 
se  possível,  do  direito  transgredido  e,  no  caso,  a  reparação  dos  danos  ocasionados  pela 
violação dos direitos humanos.
[…]
172. […] Com efeito, um fato ilícito de violação dos direitos humanos que inicialmente não 
resulte imputável diretamente a um Estado, por exemplo, por ser obra de um particular ou, por 
não  ter  sido  identificado  o  autor  da  transgressão,  pode  acarretar  a  responsabilidade 
internacional do Estado, não por esse fato em si mesmo, mas pela falta da devida diligência 
para prevenir a violação ou para tratá-la nos termos requeridos pela Convenção.
[...]
174. O Estado tem o dever jurídico de prevenir,  razoavelmente,  as violações dos direitos 
humanos, de investigar seriamente, com os meios ao seu alcance, as violações que tenham 
sido cometidas dentro do âmbito de sua jurisdição, a fim de identificar os responsáveis, de 
impor-lhes as sanções pertinentes e de assegurar à vítima uma adequada reparação.
[...]
176. O Estado, por outro lado, é obrigado a investigar toda situação na qual se tenha violado 
os direitos humanos protegidos pela Convenção. Se o aparelho do Estado agir de modo que tal 
violação fique impune e não se restabeleça, enquanto possível, a vítima na plenitude dos seus 
direitos, pode-se afirmar que não cumpriu o dever de garantir o livre e pleno exercício às 
pessoas sujeitas à sua jurisdição. O mesmo é válido quando tolerar que os particulares ou 
grupos  dos  mesmos  ajam  livre  ou  impunemente  em  menoscabo  dos  direitos  humanos 
reconhecidos na Convenção.
177. […] Contudo, [a investigação] deve ser empreendida com seriedade e não como uma 
simples  formalidade  condenada  de  antemão  a  ser  infrutífera.  Deve  ter  um sentido  e  ser 
assumida pelo Estado como um dever jurídico próprio e não como uma simples gestão de 
interesses particulares, que dependa da iniciativa processual da vítima ou de seus familiares 
ou da contribuição privada de elementos probatórios, sem que a autoridade pública procure 
efetivamente a verdade. […]

528 Íntegra disponível em http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/2221caso.htm

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/2221caso.htm
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ANEXO XIV

Corte Interamericana de Direitos Humanos

Sentença do “Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil”529

San José, Costa Rica, 29 de novembro de 2010

137.  Desde  sua primeira  sentença,  esta  Corte  destacou a  importância  do dever  estatal  de 
investigar e punir as violações de direitos humanos. A obrigação de investigar e, se for o caso, 
julgar  e  punir,  adquire  particular  importância  ante  a  gravidade  dos  crimes  cometidos  e  a 
natureza  dos  direitos  ofendidos,  especialmente  em  vista  de  que  a  proibição  do 
desaparecimento  forçado  de  pessoas  e  o  correspondente  dever  de  investigar  e  punir  aos 
responsáveis há muito alcançaram o caráter de jus cogens.
138. O Tribunal reitera que a obrigação de investigar violações de direitos humanos encontra-
se  dentro  das  medidas  positivas  que  os  Estados  devem  adotar  para  garantir  os  direitos 
reconhecidos na Convenção. […] À luz desse dever,  uma vez que as autoridades estatais 
tenham conhecimento do fato, devem iniciar, ex officio e sem demora, uma investigação séria, 
imparcial e efetiva. Essa investigação deve ser realizada por todos os meios legais disponíveis 
e deve estar orientada à determinação da verdade.
[…]
140.  Além disso,  a  obrigação,  conforme o  Direito  Internacional,  de  processar  e,  caso  se 
determine sua responsabilidade penal,  punir  os autores  de violações de direitos  humanos, 
decorre da obrigação de garantia, consagrada no artigo 1.1 da Convenção Americana. […] 
141. A obrigação de investigar e, se for o caso, punir as graves violações de direitos humanos 
foi afirmada por todos os órgãos dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. 
No sistema universal, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas estabeleceu, em seus 
primeiros casos, que os Estados têm o dever de investigar de boa-fé as violações ao Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos. Posteriormente, considerou, em sua jurisprudência 
reiterada, que a investigação penal e o consequente julgamento constituem medidas corretivas 
necessárias  para  violações  de  direitos  humanos.  Particularmente,  em  casos  de 
desaparecimentos  forçados,  o  Comitê  concluiu  que  os  Estados  devem estabelecer  o  que 
ocorreu com as vítimas desaparecidas e levar à justiça as pessoas por eles responsáveis.
142. No mesmo sentido se pronunciou o Comitê contra a Tortura das Nações Unidas para o 
qual, ante a suspeita de atos de tortura contra alguma pessoa, os Estados devem proceder a 
uma  investigação,  de  forma  imediata  e  imparcial,  levada  a  acabo  pelas  autoridades 
competentes.
143.  A antiga  Comissão  de  Direitos  Humanos  das  Nações  Unidas  reconheceu que  exigir 
responsabilidade dos autores de violações graves dos direitos humanos é um dos elementos 
essenciais de toda reparação eficaz para as vítimas e “um fator fundamental para garantir um 
sistema de justiça justo e equitativo e,  em definitivo,  promover uma reconciliação e uma 
estabilidade justas em todas as sociedades, inclusive nas que se encontram em situação de 
conflito ou pós-conflito, e pertinente no contexto dos processos de transição”.
144. Diversos relatores especiais das Nações Unidas indicaram que a obrigação de respeitar e 
fazer respeitar as normas internacionais de direitos humanos inclui o dever de adotar medidas 
para prevenir as violações, bem como o dever de investigá-las e, quando seja procedente, 
adotar medidas contra os autores dessas violações.
145.  Por  sua  vez,  no  Sistema Europeu,  a  Corte  Europeia  Europeu  de  Direitos  Humanos 
considerou que, em casos de violações do direito à vida ou à integridade pessoal, a noção de 
um “recurso efetivo” implica, além do pagamento de uma compensação, quando proceda, e 

529 Íntegra disponível em http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf


282

sem prejuízo de qualquer outro recurso disponível no sistema nacional, a obrigação do Estado 
demandado  de  levar  a  cabo  uma  investigação  exaustiva  e  eficaz,  capaz  de  conduzir  à 
identificação e punição dos responsáveis,  bem como ao acesso efetivo do demandante ao 
procedimento de investigação.
146. De igual modo, no Sistema Africano, a Comissão Africana sobre Direitos Humanos e dos 
Povos sustentou que a concessão de total e completa imunidade contra o processamento e 
julgamento de violações de direitos humanos, bem como a falta de adoção de medidas que 
garantam que os autores dessas violações sejam punidos, e que as vítimas sejam devidamente 
compensadas,  não  apenas  impedem que as  últimas  obtenham reparação  dessas  violações, 
negando-lhes, com isso, seu direito a um recurso efetivo, mas promovem a impunidade e 
constituem uma violação das obrigações internacionais dos Estados. 
147.  […] Este  Tribunal,  a  Comissão  Interamericana  de Direitos  Humanos,  os  órgãos  das 
Nações Unidas e outros organismos universais e regionais de proteção dos direitos humanos 
pronunciaram-se sobre a incompatibilidade das leis de anistia, relativas a graves violações de 
direitos humanos com o Direito Internacional e as obrigações internacionais dos Estados.
[…]
151.  Nesse  mesmo  sentido,  o  Alto  Comissariado  das  Nações  Unidas  para  os  Direitos 
Humanos concluiu que as anistias e outras medidas análogas contribuem para a impunidade e 
constituem um obstáculo para o direito à verdade, ao opor-se a uma investigação aprofundada 
dos  fatos,  e  são,  portanto,  incompatíveis  com as  obrigações  que  cabem aos  Estados,  em 
virtude de diversas fontes de Direito Internacional. Mais ainda, quanto ao falso dilema entre 
paz ou reconciliação, por um lado, e justiça, por outro, declarou que:

[a]s anistias que eximem de sanção penal os responsáveis por crimes atrozes, na esperança 
de garantir a paz, costumam fracassar na consecução de seu objetivo, e, em vez disso,  
incentivaram  seus  beneficiários  a  cometer  novos  crimes.  Ao  contrário,  celebraram-se 
acordos de paz sem disposições relativas à anistia, em algumas situações em que se havia  
dito que a anistia era uma condição necessária para a paz, e em que muitos temiam que os 
julgamentos prolongassem o conflito.

[…]
153. Do mesmo modo, a Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena em 
1993, enfatizou, na sua Declaração e Programa de Ação, que os Estados “devem revogar a 
legislação  que  favoreça  a  impunidade  dos  responsáveis  por  violações  graves  de  direitos 
humanos,  [...]  e  castigar  as  violações”,  destacando  que  em  casos  de  desaparecimentos 
forçados os Estados estão obrigados, em primeiro lugar, a impedi-las e, uma vez que tenham 
ocorrido, a julgar os autores dos fatos.
[…]
171. […] o Tribunal reitera que “são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de 
prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que pretendam impedir a 
investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, como a 
tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os desaparecimentos forçados, 
todas elas proibidas, por violar direitos inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional 
dos Direitos Humanos”.
172. A Corte Interamericana considera que a forma na qual foi interpretada e aplicada a Lei de 
Anistia  aprovada pelo Brasil  (supra pars.  87,  135 e 136)  afetou o dever  internacional  do 
Estado de investigar  e  punir  as graves violações  de direitos  humanos,  ao impedir  que os 
familiares das vítimas no presente caso fossem ouvidos por um juiz, conforme estabelece o 
artigo 8.1 da Convenção Americana,  e violou o direito à proteção judicial  consagrado no 
artigo 25 do mesmo instrumento, precisamente pela falta de investigação, persecução, captura, 
julgamento e punição dos responsáveis pelos fatos, descumprindo também o artigo 1.1 da 
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Convenção. Adicionalmente, ao aplicar a Lei de Anistia impedindo a investigação dos fatos e 
a  identificação,  julgamento  e  eventual  sanção  dos  possíveis  responsáveis  por  violações 
continuadas e permanentes, como os desaparecimentos forçados, o Estado descumpriu sua 
obrigação de adequar seu direito interno, consagrada no artigo 2 da Convenção Americana.
[…]
174. Dada sua manifesta incompatibilidade com a Convenção Americana, as disposições da 
Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos 
humanos carecem de efeitos jurídicos. Em consequência, não podem continuar a representar 
um obstáculo para  a  investigação dos  fatos  do presente  caso,  nem para  a  identificação e 
punição dos responsáveis, nem podem ter igual ou similar impacto sobre outros casos de 
graves violações  de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no 
Brasil.
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ANEXO XV

Corte Interamericana de Direitos Humanos

Sentença do “Caso Damião Ximenes v. Brasil”530

San José, Costa Rica, 04 de julho de 2006

[…]
84. É ilícita toda forma de exercício do poder público que viole os direitos reconhecidos pela 
Convenção. Nesse sentido, em toda circunstância em que um órgão ou funcionário do Estado 
ou de uma instituição de caráter público lese indevidamente, por ação ou omissão, um desses 
direitos, está-se diante de uma suposição de inobservância do dever de respeito consagrado no 
artigo 1.1 da Convenção.
85. A Corte, ademais, dispôs que a responsabilidade estatal também pode ser gerada por atos 
de particulares em principio não atribuíveis ao Estado. As obrigações erga omnes que têm os 
Estados de respeitar e garantir as normas de proteção e de assegurar a efetividade dos direitos 
projetam seus efeitos para além da relação entre seus agentes e as pessoas submetidas a sua 
jurisdição, porquanto se manifestam na obrigação positiva do Estado de adotar as medidas 
necessárias  para  assegurar  a  efetiva  proteção  dos  direitos  humanos  nas  relações 
interindividuais.
86.  As  hipóteses  de  responsabilidade  estatal  por  violação  dos  direitos  consagrados  na 
Convenção podem ser tanto as ações ou omissões atribuíveis a órgãos ou funcionários do 
Estado quanto a  omissão do Estado em evitar que terceiros  violem os bens jurídicos que 
protegem os direitos humanos. […] 
[…]
125. […] O artigo 4 da Convenção [direito à vida] garante em essência não somente o direito 
de todo ser humano de não ser privado da vida arbitrariamente, mas também o dever dos 
Estados  de  adotar  as  medidas  necessárias  para  criar  um marco  normativo  adequado  que 
dissuada qualquer ameaça ao direito à vida; estabelecer um sistema de justiça efetivo, capaz 
de  investigar,  castigar  e  reparar  toda  privação  da  vida  por  parte  de  agentes  estatais  ou 
particulares;  e  salvaguardar  o  direito  de  que  não  se  impeça  o  acesso  a  condições  que 
assegurem uma  vida  digna,  o  que  inclui  a  adoção  de  medidas  positivas  para  prevenir  a 
violação desse direito.
[…]
3. O dever de investigar
147. A obrigação de garantir os direitos humanos consagrados na Convenção não se esgota na 
existência  de  uma  ordem  normativa  destinada  a  tornar  possível  o  cumprimento  desta 
obrigação, mas compreende a necessidade de uma conduta governamental  que assegure a 
existência,  na  realidade,  de  uma  eficaz  garantia  do  livre  e  pleno  exercício  dos  direitos 
humanos. Nesse sentido, uma dessas condições para garantir efetivamente o direito à vida e à 
integridade pessoal é o cumprimento do dever de investigar as afetações a eles, o que decorre 
do artigo 1.1 da Convenção em conjunto com o direito substantivo que deve ser amparado, 
protegido ou garantido.
[…]
156.  Esta  Corte  salientou,  em reiteradas  oportunidades,  que  os  familiares  das  vítimas  de 
violações dos direitos humanos podem ser, por sua vez, vítimas […] em virtude do sofrimento 
adicional  por  que  passaram,  em conseqüência  das  circunstâncias  especiais  das  violações 
praticadas contra seus seres queridos e das posteriores ações ou omissões das autoridades 
estatais frente aos fatos.

530 Íntegra disponível em www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf
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[…]
177. Os Estados têm o dever de investigar as afetações aos direitos à vida e à integridade 
pessoal como condição para garantir esses direitos, conforme se desprende do artigo 1.1 da 
Convenção Americana. Neste caso, a Corte estabeleceu que o Estado falhou em seus deveres 
de respeito,  prevenção e proteção e que é,  por conseguinte,  responsável  pela violação do 
direito à vida e à integridade pessoal do senhor Damião Ximenes Lopes (par. 150 supra).
[…]
189. Houve uma falha das autoridades estatais quanto à devida diligência, ao não iniciarem 
imediatamente a investigação dos fatos, o que impediu inclusive a oportuna preservação e 
coleta da prova e a identificação de testemunhas oculares. Os funcionários estatais tampouco 
preservaram  ou  inspecionaram  a  Casa  de  Repouso  Guararapes  ou  procederam  a  uma 
reconstrução dos  fatos  para  explicar  as  circunstâncias  em que morreu  o  senhor  Ximenes 
Lopes.
[…]
192.  O artigo  25.1 da Convenção dispõe a  obrigação dos  Estados de garantir  a  todas  as 
pessoas sob sua jurisdição um recurso judicial efetivo contra atos que violem seus direitos 
fundamentais. Não basta a existência formal dos recursos, mas é necessário que eles sejam 
efetivos,  ou seja,  devem ser  capazes  de  produzir  resultados  ou  respostas  às  violações  de 
direitos  contemplados na Convenção.  A existência  desta  garantia  constitui  um dos pilares 
básicos,  não  só  da  Convenção  Americana,  mas  do  próprio  Estado  de  Direito  em  uma 
sociedade democrática, no sentido da Convenção.
[…]
194. Em resposta aos tratamentos cruéis, desumanos e degradantes a que foi submetido o 
senhor Damião Ximenes Lopes, e a sua posterior morte,  o primeiro recurso que cabia ao 
Estado ter proporcionado era uma investigação efetiva e um processo judicial realizado de 
acordo com os requisitos do artigo 8 da Convenção, com vistas ao esclarecimento dos fatos, à 
punição dos responsáveis e à concessão de compensação adequada.
195. O artigo 8.1 da Convenção dispõe, como um dos elementos do devido processo, que os 
tribunais  decidam  os  casos  submetidos  ao  seu  conhecimento  em  prazo  razoável.  A 
razoabilidade do prazo deve ser apreciada em relação com a duração total do processo penal. 
Em matéria penal este prazo começa quando se apresenta o primeiro ato de procedimento 
contra determinada pessoa como provável responsável por certo delito e termina quando se 
profere sentença definitiva e firme.
[…]
199. A demora do processo se deveu unicamente à conduta das autoridades judiciais. Em 27 
de  março de  2000,  o  Ministério  Público  apresentou a  denúncia  penal  contra  os  supostos 
responsáveis pelos fatos e, transcorridos mais de seis anos do início do processo, ainda não se 
proferiu sentença de primeira instância. As autoridades competentes se limitaram a diligenciar 
o  recebimento de provas testemunhais.  Está  provado que a  Terceira  Vara da Comarca de 
Sobral  demorou  mais  de  dois  anos  para  realizar  as  audiências  destinadas  a  ouvir  as 
declarações  de  testemunhas  e  informantes  e,  em alguns  períodos,  não  realizou  atividade 
alguma com vistas à conclusão do processo (par. 112.29 supra). […]
[…]
203. O prazo em que se desenvolveu o procedimento penal no caso sub judice não é razoável,  
uma vez que, após mais de seis anos, ou 75 meses de iniciado, ainda não se proferiu sentença 
de primeira instância e não foram apresentadas razões que possam justificar esta demora. Este 
Tribunal considera que este período excede em muito aquele a que se refere o princípio de 
prazo  razoável  consagrado  na  Convenção  Americana  e  constitui  uma violação  do devido 
processo.



286

ANEXO XVI

Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Relatório n° 54/01 - Caso n° 12.051 (“Maria da Penha”)531

4 de abril de 2001

2. A denúncia alega a tolerância da República Federativa do Brasil [...] para com a violência 
cometida por Marco Antônio Heredia Viveiros […] contra a sua então esposa Maria da Penha 
Maia Fernandes durante os anos de convivência matrimonial, que culminou numa tentativa de 
homicídio e novas agressões em maio e  junho de 1983. Maria  da Penha, em decorrência 
dessas  agressões,  sofre  de  paraplegia  irreversível  e  outras  enfermidades  desde  esse  ano. 
Denuncia-se a tolerância do Estado, por não haver efetivamente tomado por mais de 15 anos 
as medidas necessárias para processar e punir o agressor, apesar das denúncias efetuadas. […] 
[…]
32. […] a justiça brasileira esteve mais de 15 anos sem proferir sentença definitiva neste caso 
e de que o processo se encontra,  desde 1997, à espera da decisão do segundo recurso de 
apelação perante  o Tribunal  de  Justiça  do Estado do Ceará.  A esse  respeito,  a  Comissão 
considera, ademais, que houve atraso injustificado na tramitação da denúncia, atraso que se 
agrava pelo fato de que pode acarretar a prescrição do delito e, por conseguinte, a impunidade 
definitiva do perpetrador e a impossibilidade de ressarcimento da vítima […]
38. Transcorreram mais de 17 anos desde que foi iniciada a investigação pelas agressões de 
que  foi  vítima  a  Senhora  Maria  da  Penha  Maia  Fernandes  e,  até  esta  data,  segundo  a 
informação recebida, continua aberto o processo contra o acusado, não se chegou à sentença 
definitiva,  nem  foram  reparadas  as  conseqüências  do  delito  de  tentativa  de  homicídio 
perpetrado em prejuízo da Senhora Fernandes.
[…]
40.  Desde  o  momento  em que a  Senhora  Fernandes  foi  vítima  do delito  de  tentativa  de 
homicídio em 1983, presumidamente por seu então esposo, e foram iniciadas as respectivas 
investigações, transcorreram quase oito anos para que fosse efetuado o primeiro juízo contra o 
acusado em 1991; os defensores apresentaram um recurso de apelação extemporâneo, que foi 
aceito, apesar da irregularidade processual e, após mais três anos o Tribunal decidiu anular o 
juízo e a sentença condenatória existente.
41. O novo processo foi postergado por um recurso especial contra a sentença de pronúncia 
(indictment) de 1985 (recurso igualmente alegado como extemporâneo), que só foi resolvido 
tardiamente em 3 de abril de 1995. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reafirmou dez 
anos depois a decisão tomada pelo Juiz em 1985 de que havia indícios de autoria por parte do 
acusado. Outro ano mais tarde, em 15 de março de 1996, um novo Júri condenou o Senhor 
Viveiros a dez anos e seis meses de prisão, ou seja, cinco anos depois de ser pela primeira vez 
proferida uma sentença neste caso. E, finalmente, embora ainda não encerrado o processo, 
uma apelação contra a decisão condenatória está à espera de decisão desde 22 de abril de 
1997. Nesse sentido, a Comissão Interamericana observa que a demora judicial e a prolongada 
espera para decidir recursos de apelação demonstra uma conduta das autoridades judiciais que 
constitui uma violação do direito a obter o recurso rápido e efetivo estabelecido na Declaração 
e  na  Convenção.  Durante  todo  o  processo  de  17  anos,  o  acusado  de  duas  tentativas  de 
homicídio contra sua esposa, continuou – e continua – em liberdade. 
42. […] O Estado está […] obrigado a investigar toda situação em que tenham sido violados 
os direitos humanos protegidos pela Convenção. Se o aparato do Estado age de maneira que 
tal  violação  fique  impune  e  não  seja  restabelecida,  na  medida  do  possível,  a  vítima  na 

531 Íntegra disponível em http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm.

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm


287

plenitude de seus direitos, pode-se afirmar que não cumpriu o dever de garantir às pessoas 
sujeitas  à sua jurisdição o exercício livre e pleno de seus direitos.  Isso também é válido 
quando se tolere que particulares ou grupos de particulares atuem livre ou impunemente em 
detrimento dos direitos reconhecidos na Convenção.
[…]
44.  No  caso  em  apreço,  os  tribunais  brasileiros  não  chegaram  a  proferir  uma  sentença 
definitiva  depois  de  17  anos,  e  esse  atraso  vem se  aproximando da  possível  impunidade 
definitiva  por  prescrição,  com  a  conseqüente  impossibilidade  de  ressarcimento  que,  de 
qualquer maneira, seria tardia. A Comissão considera que as decisões judiciais internas neste 
caso apresentam uma ineficácia, negligência ou omissão por parte das autoridades judiciais 
brasileira e uma demora injustificada no julgamento de um acusado, bem como põem em 
risco  definitivo  a  possibilidade  de  punir  o  acusado  e  indenizar  a  vítima,  pela  possível 
prescrição do delito. Demonstram que o Estado não foi capaz de organizar sua estrutura para 
garantir  esses  direitos.  Tudo  isso  é  uma  violação  independente  dos  artigos  8  e  25  da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em relação com o artigo 1(1) da mesma, e dos 
artigos correspondentes da Declaração.
[…]
55. A impunidade que gozou e ainda goza o agressor e ex-esposo da Senhora Fernandes é 
contrária à obrigação internacional voluntariamente assumida por parte do Estado de ratificar 
a Convenção de Belém do Pará1. A falta de julgamento e condenação do responsável nessas 
circunstâncias constitui um ato de tolerância, por parte do Estado, da violência que Maria da 
Penha sofreu,  e  essa omissão dos  tribunais  de justiça brasileiros  agrava as  conseqüências 
diretas das agressões sofridas pela  Senhora Maria da Penha Maia Fernandes.  Além disso, 
como foi demonstrado anteriormente, essa tolerância por parte dos órgãos do Estado não é 
exclusiva  deste  caso,  mas  uma  pauta  sistemática.  Trata-se  de  uma  tolerância  de  todo  o 
sistema, que não faz senão perpetuar as raízes e fatores psicológicos, sociais e históricos que 
mantêm e alimentam a violência contra a mulher.
56. Dado que essa violação contra Maria da Penha é parte de um padrão geral de negligência 
e  falta  de  efetividade  do  Estado  para  processar  e  condenar  os  agressores,  a  Comissão 
considera que não só é violada a obrigação de processar e  condenar,  como também a de 
prevenir essas práticas degradantes. Essa falta de efetividade judicial geral e discriminatória 
cria o ambiente propício à violência doméstica, não havendo evidência socialmente percebida 
da vontade e efetividade do Estado como representante da sociedade, para punir esses atos.
 


