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RESUMO 

 

Em face do clima de instabilidade e das profundas desigualdades sociais, tem-se evidenciado, 

na realidade brasileira, uma nova forma de punir, sistemática já desenvolvida e consolidada 

em outros países, em que, dentre outros aspectos, antecipa-se a punibilidade apenas pela 

periculosidade que o indivíduo ostenta. Verifica-se, portanto, que a teoria desenvolvida por 

Günter Jakobs, nominada Direito Penal do inimigo, passou a ser sutilmente inserida na 

realidade brasileira, bem como nas relações internacionais firmadas. Nesse sentido, o Estado 

brasileiro, com vistas a efetivar a cooperação jurídica internacional no campo penal, firmou 

acordo de mútua assistência com os Estados Unidos da América. Frente à celebração do 

Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), os países signatários externaram o desejo de 

cooperar entre si, no sentido de facilitar a execução de tarefas das autoridades responsáveis 

pelo cumprimento da lei de ambos os países, no que compreende a investigação, o inquérito, a 

ação penal e a prevenção do crime, sendo o referido ajuste internalizado no ordenamento 

jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 3.810, de 02 de maio de 2001. A par de tais 

considerações, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do Direito Penal do 

inimigo na atualidade, buscando constatar indícios da referida teoria no MLAT, instrumento de 

cooperação jurídica internacional firmado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América. Ademais, tem como escopo descrever os seus reflexos na jurisdição 

brasileira, especialmente os que concernem à relativização e à supressão de Direitos 

Humanos. Uma vez realizado o introito, será efetivada análise, no primeiro capítulo, acerca da 

definição e principais características da teoria do Direito Penal do inimigo, sendo 

imprescindível a abordagem sobre o aspecto humanista que antecedeu a teoria, bem como a 

tratativa conferida a alguns assuntos polêmicos que a envolvem, tais como a antecipação da 

punição do inimigo e a desproporcionalidade das penas aplicadas. No segundo capítulo, serão 

apresentados os pressupostos conceituais, a evolução histórica e os aspectos positivos, bem 

como os entraves e a busca pela efetividade da cooperação jurídica internacional. Já no 

terceiro capítulo, será realizada a efetiva análise de modalidade específica de cooperação, o 

Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, em matéria penal, firmado entre a República 

Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, em que serão abordados os aspectos 

gerais e os reflexos do MLAT na jurisdição brasileira, o  que inclui análise acerca da 

relativização ou supressão dos Direitos Humanos, tendências futuras e criação de leis mais 

severas, seguida da apresentação da conclusão apreendida sobre o tema, em que, dentre outras 

abordagens, será externado o entendimento acerca da inconstitucionalidade de determinados 

pedidos de assistência em que, a partir destes, verifica-se a má-utilização do instrumento 

pactuado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria do Direito Penal do inimigo. Cooperação Jurídica 

Internacional. Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT.  



 

 

ABSTRACT 

  

In view of the climate of instability and deep social inequalities, it has been evident in the 

Brazilian reality, a new way to punish systematic already developed and consolidated in other 

countries, in which, among other things, the criminality is anticipated only by danger that the 

individual sports. It appears, therefore, that the theory developed by Günter Jakobs, 

nominated Criminal Law of the Enemy, became subtly inserted in the Brazilian reality as well 

as in international relations signed. In this sense, the Brazilian State, in order to carry out the 

international legal cooperation in the criminal field, signed a mutual assistance agreement 

with the government of the United States of America. Forward the conclusion of Mutual legal 

Assistance Treaty (MLAT), the signatory countries voiced a desire to cooperate in order to 

facilitate the implementation of tasks of the authorities responsible for law enforcement in 

both countries, comprising research, investigation, prosecution and prevention of crime, said 

internalized adjustment in the Brazilian legal system by means of Decree No. 3810 of 02 May 

2001. Alongside these considerations, the present study aims to analyze the Criminal law of 

the Enemy today, seeking to find evidence of that theory in the MLAT, international legal 

cooperation instrument signed between the government of the Federative Republic of Brazil 

and the government of the United States of America. Moreover, it has the objective to 

describe its effects on the Brazilian jurisdiction, especially as concerns the relativity and the 

suppression of human rights. Once done the introit, analysis will be carried out in the first 

chapter, on the definition and main features of the theory of Criminal Enemy of the law, it is 

imperative to approach the humanistic aspect that preceded the theory as well as the dealings 

given to some controversial issues surrounding it, such as the anticipation of the enemy's 

punishment and the disproportionality of the penalties imposed. In the second chapter will 

present the conceptual assumptions, historical evolution and the positives aspects, as well as 

the barriers and the pursuit of effectiveness of international legal cooperation. In the chapter, 

bedroom effective analysis of specific modality of cooperation will be held, the Mutual legal 

Assistance Treaty - MLAT in criminal matters, signed between the Federative Republic of 

Brazil and the United States of America, in which the general aspects will be addressed and 

the MLAT reflections on the Brazilian jurisdiction, which includes analysis about the 

relativity or suppression of human rights, future trends and creating stricter laws, followed by 

the presentation of the seized conclusion on the subject, in which, among other approaches, 

will be voiced understanding about the unconstitutionality certain service requests that, from 

these, there is the bad use of the agreed instrument. 

 

KEYWORDS: Theory of Criminal Law of the Enemy. International Legal Cooperation. 

Mutual legal Assistance Treaty – MLAT.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo dos anos, o Direito tem acompanhado a evolução da humanidade, na medida 

em que sofreu diversas mutações com a finalidade de buscar um ideal de justiça. 

 Nessa direção, o Estado Democrático de Direito, consolidado após o término da 

Ditadura Militar no Brasil, por meio da Carta Magna de 1988, estabeleceu uma série de 

princípios, direitos e garantias fundamentais, dentre eles, alguns sob a ótica internacional e 

que emanam forte influência na seara penal. 

 Com base em tal ideal, o legislador originário, logo no preâmbulo da Constituição da  

República Federativa do Brasil, buscou instituir um Estado Democrático de Direito 

comprometido com a ordem internacional para, em seguida, no artigo 4ª da referida Carta, 

delimitar os princípios aos quais a República Federativa do Brasil seria regida em suas 

relações internacionais, sendo considerados os de maior relevância, para a persecução do 

referido estudo, a prevalência dos Direitos Humanos (inciso II), o repúdio ao terrorismo e ao 

racismo (inciso VIII) e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (inciso 

IX). 

Já no que diz respeito ao rol de direitos, apesar de o legislador primar, inicialmente, 

por sua preservação, o que resultou na construção de um núcleo rígido dentro da própria 

constituição, em que, por meio do estabelecimento de cláusulas pétreas, buscou-se a limitação 

material, impondo-se, para tanto, vedação à revisão do conteúdo por elas contemplado, 

inclusive por meio da promulgação de Emendas Constitucionais, tem-se verificado, em alguns 

casos, a relativização e, até mesmo, a supressão de Direitos Humanos, uma vez que, 

atualmente, o Direito tem sido aplicado de forma prospectiva, como medida para evitar o 

perigo de fatos futuros. 

Portanto, a mudança de postura justifica-se em razão do legislador não conseguir 

controlar o clima de instabilidade e as profundas desigualdades as quais os indivíduos estão 

sendo submetidos, o que o fez buscar a punição dos criminosos de forma mais severa, 

antecipando-se a sua punibilidade apenas pela periculosidade que o mesmo poderia ostentar. 

Na verdade, tal sistemática é algo inovador apenas na realidade jurídica interna, uma 

vez que, há diversos anos, os adeptos desta concepção buscam o desenvolvimento de teorias 

que legitimem o rigor na aplicação da pena criminal. 
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Nesse sentido, Günter Jakobs, a par de uma linha de pensamento radical, desenvolveu 

o Funcionalismo Sistêmico, ao qual estabeleceu como função primordial do Direito Penal a 

proteção da norma e, indiretamente, dos bens jurídicos. 

Em busca de tal finalidade, propagou a ideia de que o Direito Penal teria duas faces: o 

Direito Penal do “cidadão” e o Direito Penal do “inimigo”, sendo as duas inseridas em uma 

mesma realidade. 

Para tanto, o “cidadão” seria compreendido como o indivíduo que cometeria um crime 

de menor gravidade e que, ao praticar a conduta típica, não negaria a validade da norma, 

tendo em vista que, em razão do delito não ser algo praticado de forma reiterada, sendo 

apenas mera desautorização da norma, tal atitude não o privaria da sua condição de cidadão, 

bem como de ser submetido a um processo que respeite os ditames constitucionais. 

Já os indivíduos mais perigosos eram tidos como “inimigos” do Estado e da sociedade 

e a eles caberia, dentre outras medidas, a antecipação da punibilidade e a 

desproporcionalidade na aplicação da pena, com base apenas na periculosidade que poderiam 

ostentar face à sociedade. 

Uma vez fundada em tais características, a respectiva teoria encontrou inúmeros 

adeptos, principalmente após os atentados sofridos pelos Estados Unidos da América, em 11 

de setembro de 2001, na medida em que o mundo entrou em estado de terror ao constatar a 

fragilidade de uma de suas maiores potências. 

Fundados no temor, a maioria dos Estados passou a combater as ameaças com maior 

rigor, uma vez que começaram a rever os pactos de cooperação jurídica internacional 

firmados e passaram a criar novas regras, muitas vezes, dotadas de caráter prospectivo, como 

forma primordial de combate aos crimes de maior gravidade, dentre eles o terrorismo. 

Para tanto, os Estados começaram a firmar ajustes visando à assistência judiciária 

internacional, dentre eles em matéria penal, como por exemplo, o Mutual Legal Assistance 

Treaty – MLAT, assim tido como acordo de mútua assistência firmado entre a República 

Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, celebrado em Brasília, em 14 de 

outubro de 1997, corrigido em sua versão em português, por Troca de Notas, em 15 de 

fevereiro de 2001, representando, assim, modalidade específica de cooperação jurídica 

internacional, firmada entre os respectivos países. 

Com a celebração do referido ajuste, os países signatários externaram o desejo de 

cooperar entre si e firmaram compromisso, visando facilitar a execução de tarefas das 

autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os países, no que compreende a 
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investigação, o inquérito, a ação penal e a prevenção do crime, por meio da cooperação e 

assistência judiciária mútua em matéria penal, sendo esta a meta principal do referido acordo, 

materializada em seu preâmbulo. 

Imperioso destacar, portanto, que a problemática do respectivo trabalho consiste em 

analisar o MLAT à luz da Teoria do Direito Penal do inimigo, no sentido de demonstrar que a 

respectiva teoria se faz presente na assistência judiciária, em matéria penal, firmada entre a 

República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América e que, por sua vez, emana 

reflexos à jurisdição brasileira. 

Nesse sentido, o referido estudo justifica-se não apenas para descrever, pura e 

simplesmente, a teoria do Direito Penal do inimigo, mas, sobretudo, para analisar, de forma 

concisa e pontual, o seu impacto na atual realidade vivenciada pelo cidadão globalizado. 

Ademais, em razão da existência de indícios da teoria do Direito Penal do inimigo no 

referido MLAT, em especial, quando se fez menção, logo no preâmbulo1, à utilização do 

referido ajuste com o objetivo de prevenir crimes, sendo este, entre todos os dispositivos do 

acordo, o que requer mais cautela em sua aplicação, em face do risco de cometimento de 

excessos, ao utilizar-se da discricionariedade. 

Já no campo originalmente interno, em face da teoria do Direito Penal do inimigo 

também ter encontrado adeptos, na medida em que se verifica que tanto os membros do Poder 

Legislativo quanto do Poder Judiciário2 têm tomado medidas efetivas ao combate da 

criminalidade sob a inspiração desta teoria, utilizando-se, para tanto, de mecanismos 

específicos de cooperação contidos no MLAT, o que tem afetado o gozo de Direitos Humanos 

já consolidados, tais como o respeito à integridade física e moral, a presunção de inocência, o 

devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

                                                 
1  Preâmbulo do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “O Governo da República Federativa do Brasil e O Governo dos Estados Unidos da 

América, desejosos de facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei 

de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime por meio de cooperação e 

assistência judiciária mútua em matéria penal, acordam o seguinte:”. 
2  Ementa do HC 147375 RJ 2009/0179484-8, do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “HABEAS CORPUS. 

EVASÃO DE DIVISAS (ARTIGO 22 DA LEI 7.492/1986). QUEBRA DE SIGILO DE CONTA 

BANCÁRIA NO EXTERIOR. ACORDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM MATÉRIA PENAL 

CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - 

MLAT. PROMULGAÇÃO PELODECRETO 3.810/2001). ALEGADA INAPLICABILIDADE A CRIMES 

CONSIDERADOS LEVES. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO MENCIONADO INSTRUMENTO 

JURÍDICO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA”. (Relator: Ministro Jorge Mussi, julgamento 

realizado em 22/11/2011, pela 5ª Turma, e publicado no DJe em 19/12/2011). 

 

http://www.jusbrasil.com/topico/11753449/artigo-22-da-lei-n-7492-de-16-de-junho-de-1986
http://www.jusbrasil.com/legislacao/110242/lei-do-colarinho-branco-lei-7492-86
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Justifica-se, ainda, frente o desejo de que, a partir dessa nova realidade, os operadores 

do Direito analisem a fundo a respectiva teoria e as implicações decorrentes da celebração do 

respectivo MLAT, especialmente às ligadas à relativização e à supressão dos Direitos 

Humanos, de forma que o combate efetivo da criminalidade não ocasione o retrocesso das 

garantias alcançadas ao longo de anos e conquistadas após memoráveis lutas. 

Ressalte-se que, com o fito de proporcionar a referida análise, a abordagem deste 

trabalho científico contará com a utilização do método jurídico-comparativo de pesquisa, face 

à necessidade de comparação entre os sistemas penais existentes na República Federativa do 

Brasil e nos Estados Unidos da América.  

Ademais, o presente estudo objetiva analisar, sob um ponto de vista geral, a teoria do 

Direito Penal do inimigo na atualidade e se a respectiva teoria exerceu influência na 

cooperação jurídica internacional firmada entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América, especialmente no MLAT, em matéria penal, celebrado entre os 

respectivos países, bem como os seus reflexos na jurisdição brasileira. 

No que diz respeito aos objetivos específicos, o presente ensaio visa, dentre outros 

aspectos, analisar os fundamentos da teoria do Direito Penal do inimigo, verificar como a 

teoria do Direito Penal do inimigo pode ser encontrada no MLAT firmado entre a República 

Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América e, por fim, demonstrar a relativização e, 

até mesmo, a supressão dos Direitos Humanos ocorridas a partir da assinatura do referido 

tratado e, consequentemente, da sua internalização no ordenamento jurídico brasileiro.  

Dando início à construção, feito aqui o introito, se faz necessário, no segundo capítulo, 

definir e indicar as principais características da teoria do Direito Penal do inimigo, sendo 

imprescindível a abordagem sobre o aspecto humanista que antecedeu a teoria, bem como a 

tratativa conferida a alguns assuntos polêmicos que a envolvem, tais como a antecipação da 

punição do inimigo e a desproporcionalidade das penas aplicadas. 

Ato seguinte, serão apresentadas, no terceiro capítulo, os pressupostos conceituais, a 

evolução histórica e os aspectos positivos, bem como os entraves e a busca pela efetividade da 

cooperação jurídica internacional.  

 Ademais, no quarto capítulo, será realizada a efetiva análise de modalidade específica 

de cooperação, o Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, em matéria penal, firmado entre a 

República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, internalizado no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 3.810, de 02 de maio de 2001, em que 

serão abordados os aspectos gerais e os reflexos do MLAT na jurisdição brasileira, o  que 
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inclui análise acerca da relativização ou supressão dos Direitos Humanos, tendências futuras e 

criação de leis mais severas, seguida da apresentação da conclusão apreendida sobre o tema, 

no quinto e último capítulo, em que, dentre outras abordagens, será externado o entendimento 

acerca da inconstitucionalidade de determinados pedidos de assistência em que, a partir 

destes, verifica-se a má-utilização do instrumento pactuado. 

A par dessa abordagem, será demonstrada não apenas a cooperação firmada entre a 

República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, mas, sobretudo, um modus 

operandi que tem sido imposto por uma das principais potências do mundo aos seus países 

aliados como moeda de troca pela proteção que a eles é concedida, com vistas ao combate do 

terrorismo e à prevenção de ataques3. 

Com vistas a reprimir o crescimento desenfreado da criminalidade e, 

consequentemente, a perpetuação da instabilidade e o acirramento das desigualdades sociais, 

ao longo desse ensaio, será demonstrada a necessidade, em nível global, de reorganização da 

política interna e, sobretudo, da externa, materializada, dentre outros aspectos, a partir da 

cooperação jurídica internacional firmada entre os diversos países e de seus instrumentos 

específicos, tal como o MLAT, em matéria penal, firmado entre a República Federativa do 

Brasil e os Estados Unidos da América, em que, a partir de preceitos contidos na teoria do 

Direito Penal do inimigo,  buscou-se não somente a repressão internacional do crime, mas, 

sobretudo, a sua prevenção geral, em inúmeros casos alcançada a partir da relativização e da 

supressão de Direitos Humanos, conforme demonstrado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Para tanto, será ressaltada a necessidade de intensificação das relações internacionais mantidas entre a 

República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, uma vez que, mesmo unidos em prol do 

combate ao terror, inúmeros países ainda têm sido alvos de atentados, podendo-se exemplificar, para tanto, os 

ataques simultâneos ocorridos no dia 13 de novembro de 2015, em Paris, dentre eles no Stade de France e no 

Teatro Bataclan. Registre-se, por oportuno, que antes dos respectivos atentados, a França já se encontrava em 

estado de alerta desde o ataque praticado na sede do jornal Charlie Hebdo, no dia 07 de janeiro de 2015, o 

que elevou, desde então, a vigilância contra ameaças terroristas ao seu nível de maior segurança, tanto na 

capital francesa quanto no restante do mundo. 
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1 A TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

 

 Segundo o que revela Walter Nunes da Silva Júnior, conquanto nem sempre tenha 

existido Estado, a vida em sociedade é própria da condição humana, tendo ela surgido desde 

os primeiros momentos do aparecimento do ser racional, com todas as consequências daí 

emergentes, merecendo menção especial as diferenças e os conflitos gerados em virtude da 

própria convivência em grupo4.  

 Sobre a temática, o autor explica que, do mesmo modo que existem pessoas para o 

bem, há aquelas voltadas para o mal ou que, a despeito de serem portadoras de elevados 

padrões éticos-morais, em alguns momentos cometem, pelos mais diversos fatores, deslizes 

que afrontam os bens jurídicos mais caros da sociedade. Com isso, se pode dizer que o crime 

não existe senão em sociedade, até porque não há o crime contra si próprio, e que ele é o 

resultado mais negativo da associação de pessoas em um grupo social5. 

 Por sua vez, ainda no que diz respeito ao crime, Clóvis Beviláqua já dissera que “o 

crime também lucta para viver. Resiste, modifica-se, transforma-se, adapta-se às novas 

condições, se adelgaça ou se contrahe, segundo as necessidades, porém persiste, ainda que 

combatido” 6. 

 Na medida em que se verificou a adequação a uma nova realidade imposta após o 

término da Segunda Guerra Mundial, em que se registraram inúmeras atrocidades, 

especialmente praticadas pelo regime Nazista, abandonou-se, em parte, a ideia do Direito 

Penal do Autor, tendo em vista que o mesmo era marcado, especialmente, por condutas 

pautadas na supressão de garantias e no desinteresse de se defender a sociedade, iniciando-se 

um novo momento histórico, em que a proteção ao indivíduo tornou-se prevalente. 

 

1.1 PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO 

 

 A par deste novo contexto, evidenciou-se não só a necessidade, mas, sobretudo, o 

esforço de inúmeros países no sentido de reconstruir os Direitos Humanos, de forma a torná-

los com referencial ético a guiar a nova ordem internacional instaurada. 

                                                 
4 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo 

Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 25. 
5 Ibid. p. 27. 
6 BEVILAQUA, Clóvis. Criminologia e Direito. Campinas: Red Livros, 2001. p. 58. 



 

 

15 

 Segundo os ensinamentos de Fábio Konder Comparato, uma das tendências marcantes 

do pensamento moderno é a convicção generalizada de que o verdadeiro fundamento de 

validade – do Direito em geral e dos Direitos Humanos em particular – já não deve ser 

procurado na esfera sobrenatural da revelação religiosa, nem tampouco numa abstração 

metafísica – a natureza como essência imutável de todos os entes do mundo. Se o Direito é 

uma criação humana, o seu valor deriva justamente, daquele que o criou. O que significa que 

esse fundamento não é outro, senão o próprio homem, considerado em sua dignidade 

substancial de pessoa, diante da qual as especificações individuais e grupais são sempre 

secundárias7. 

 Imperioso destacar que, no que diz respeito ao Direitos Humanos, especialmente 

acerca de sua concepção contemporânea, Flávia Piovesan aduz que, enquanto reinvindicações 

morais, os Direitos Humanos nascem quando devem e podem nascer8. Como realça Norberto 

Bobbio, os Direitos Humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas9. 

Para Hanah Arendt, os Direitos Humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção 

humana, em constante processo de construção e reconstrução. Compõe um construído 

axiológico, fruto de nossa história, de nosso passado, de nosso presente, a partir de um espaço 

simbólico de luta e ação social10. No dizer de Joaquín Herera Flores, os Direitos Humanos 

compõem a nossa racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que 

abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Realçam, sobretudo, a esperança 

de um horizonte moral, pautado pela gramática da inclusão, refletindo a plataforma 

antecipatória de seu tempo11. 

 Com vistas à consolidação dessa concepção contemporânea, a partir do pós-guerra, 

verificou-se a internacionalização dos Direitos Humanos. Como consequência, observou-se o 

nascedouro de um sistema normativo de proteção dos respectivos direitos, fundado 

especialmente na Declaração dos Direitos Humanos, o que ocasionou, via reflexa, no Direito 

                                                 
7  COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. São Paulo: Editora LTr, 1998. p. 60. 
8   PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios da ordem internacional contemporânea. In: 

PIOVESAN, Flávia (Coord). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006. p. 16. 
9  BOBBIO, Norberto. Era dos Direitos. Carlos Nelson Coutinho (Trad.). Rio de Janeiro: Campus, 1988, apud 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios da ordem internacional contemporânea. In: 

PIOVESAN, Flávia (Coord). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006. p. 16. 
10  ARENDT, Hannah. As origens do Totalitarismo. Roberto Raposo (Trad.). São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989, apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios da ordem internacional 

contemporânea. In: PIOVESAN, Flávia (Coord). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006. p. 16. 
11  FLORES, Joaquín Herrera. Direitos Humanos, Interculturalidade e Racionalidade de Resistência. Sequência. 

v. 23, n. 44, 2002, p. 9-29, apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios da ordem internacional 

contemporânea. In: PIOVESAN, Flávia (Coord). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006. p. 16. 
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Constitucional ocidental, a disseminação de textos fundados em princípios e, por sua vez, 

permeados de elevada carga axiológica. 

 Para tanto, conferiu-se primazia à proteção do indivíduo, razão pela qual o valor 

conferido à dignidade da pessoa humana passou a orientar as esferas local, regional e global, 

ocasionando, assim, a expansão das fronteiras e a flexibilização da soberania, tendo em vista 

que os problemas de jurisdição doméstica passaram a ser vistos e tratados com maior 

amplitude. 

 Nos dizeres de Flávia Piovesan, nesse cenário, a Declaração de 1948 inova a 

gramaticados Direitos Humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea de 

Direitos Humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. 

Universalidade porque clama pela extensão universal dos Direitos Humanos sob a crença de 

que a condição de pessoa é requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser 

humano como um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade. 

Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância 

dos direitos sociais, econômicos, culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os 

demais também são. Os Direitos Humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, 

independente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao 

catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais12. 

 Ainda segundo a concepção da autora, a partir da Declaração de 1948, começa a se 

desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros 

instrumentos internacionais de proteção. A Declaração de 1948 confere lastro axiológico e 

unidade valorativa a este campo do Direito, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos Direitos Humanos. O processo de universalização dos Direitos 

Humanos permitiu a formação de um sistema internacional de proteção destes direitos. Esse 

sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a 

consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam o 

consenso internacional acerca de temas centrais aos Direitos Humanos, na busca da 

salvaguarda de parâmetros protetivos mínimos – “do mínimo ético irredutível” 13. 

 Verifica-se, portanto, que a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

deixou-se de lado apenas o interesse em justificar a proteção conferida ao indivíduo para, 

                                                 
12  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios da ordem internacional contemporânea. In: 

PIOVESAN, Flávia (Coord). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006. p. 18. 
13  Ibid. p. 18-19. 
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sobretudo, efetivá-la, buscando-se, para tanto, a superação de problemas ligados à ordem 

jurídica e, até mesmo, política, como forma de impedir que, mesmo fundados em solenes 

declarações, tais direitos sejam relativizados ou suprimidos. 

 Cumpre ressaltar que a efetivação dos ditames preceituados por meio da referida 

Declaração somente tornou-se possível face à manifestação dos Estados em reconhecer a 

existência de um sistema de valores que, por vezes, apesar de ser fundado em interesses nem 

sempre comuns, por meio do consenso e o desejo de efetivação, passou a ser aceito, em um 

primeiro momento, por todos, tendo, para tanto, a sua validade devidamente reconhecida. 

 Sobre o consenso, Norberto Bobbio explica que, a partir de tal argumento, substitui-se 

pela prova da intersubjetividade a prova da objetividade, considerada impossível ou 

extremamente incerta. Trata-se, certamente, de um fundamento histórico e, como tal não 

absoluto: mas esse fundamento histórico do consenso é o único que pode ser factualmente 

comprovado. A Declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser acolhida como maior 

prova histórica até hoje dada do consensus omnium gentium sobre determinado sistema de 

valores. Os velhos jusnaturalistas desconfiavam – e não estavam inteiramente errados – do 

consenso geral como fundamento do Direito, já que esse consenso era difícil de comprovar. 

Seria necessário buscar a sua expressão documental através da inquieta e obscura história das 

nações, como tentaria fazê-lo Giambattista Vico. Mas agora esse documento existe: foi 

aprovado por 48 Estados, em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações 

Unidas; e, a partir de então, foi acolhido como inspiração e orientação no processo de 

crescimento de toda a comunidade internacional no sentido de uma comunidade não só de 

Estados, mas de indivíduos livres e iguais. Não sei se se tem consciência de que até que ponto 

a Declaração Universal apresenta um fato novo na história, na medida em que, pela primeira 

vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e especialmente 

aceito, através de seus respetivos governos, pela maioria dos homens. Com essa declaração, 

um sistema de valores é – pela primeira vez na história – universal, não em princípio, mas de 

fato, na medida em que o consenso sobre sua validade e sua capacidade para reger os destinos 

da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado. Somente após a 

Declaração de que pudemos ter a certeza histórica de que a humanidade – toda a humanidade 

– partilha alguns valores comuns; e podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, 

no único sentido de que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que 
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universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo 

universo dos homens14. 

 Apesar do consenso, no que diz respeito a eleição de um padrão mínimo de Direitos 

Humanos, deve-se registrar que tais direitos se configuram a partir de classes variáveis, a 

depender de contínuas alterações históricas que, em dado momento, refletem o contexto 

vivenciado à época e possibilitam não só a sua transformação e ampliação, mas, sobretudo, a 

proclamação de novos direitos, primando, especialmente, por sua afirmação universal e 

positiva, entendendo-se por universal, na medida em que os destinatários de tais direitos 

deixaram de ser esses ou aqueles cidadãos para serem todos os homens, e positiva, tendo em 

vista a necessidade de efetivação dos Direitos Humanos, inclusive, contra o próprio Estado, 

em caso de violação.  

 Dando continuidade à reflexão proposta, desta vez considerando a universalidade e a 

positivação dos Direitos Humanos, Norberto Bobbio observa que os direitos do homem 

nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos 

particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos 

universais. A Declaração Universal contém em germe a síntese de um movimento dialético, 

que começa pela universalidade abstrata dos direitos naturais, transfigura-se na 

particularidade concreta dos direitos positivos, e termina na universalidade não mais abstrata, 

mas também ela concreta, dos direitos positivos universais15. 

 Registre-se, ainda, que o respectivo status foi fruto de uma progressividade, na medida 

em que, em um primeiro momento, com vistas a impor limites aos poderes do Estado, 

afirmaram-se direitos de liberdade para, após, serem propugnados direitos políticos, com fito 

de garantir uma participação positiva e autônoma e, finalmente, serem proclamados os 

direitos sociais, consubstanciados em novos carecimentos e, por seguinte, em novas demandas 

de poder, em que os indivíduos buscam a proteção de seus direitos a partir de uma atuação 

positiva, autônoma e lastreada na liberdade. 

 Para tanto, Norberto Bobbio ressalta que a comunidade internacional se encontra hoje 

diante não só do problema de fornecer garantias válidas para tais direitos, mas também de 

aperfeiçoar continuamente o conteúdo da Declaração, articulando-o, especificando-o, de 

modo a não o deixar cristalizar-se e se enrijecer em fórmulas tanto mais solenes quanto mais 

                                                 
14  BOBBIO, Norberto. Era dos Direitos. Carlos Nelson Coutinho (Trad.). Rio de Janeiro: Campus, 1988. p. 

27-28. 
15  Ibid. p. 30-31. 
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vazias. Esse problema foi enfrentado pelos organismos internacionais nos últimos anos, 

mediante uma série de atos que mostram quanto é grande por parte desses organismos, a 

consciência da historicidade do documento inicial e da necessidade de mantê-lo vivo fazendo-

o crescer a partir de si mesmo. Trata-se de um verdadeiro desenvolvimento (ou talvez, 

mesmo, de um gradual amadurecimento) da Declaração Universal, que gerou e está para gerar 

outros documentos interpretativos, ou mesmo complementares, do documento inicial16. 

 Verifica-se, portanto, que a Declaração Universal, ao primar pela proteção, bem como 

pelo reconhecimento e a efetivação dos direitos concedidos ao indivíduo, possibilitou a 

celebração de tratados internacionais, tanto sob o âmbito regional quanto global, 

oportunizando, assim, a complementariedade do sistema de proteção inaugurado e ampliando, 

não apenas o alcance da proteção e o consenso alcançado, mas, sobretudo, a especificidade, a 

autonomia e o fortalecimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 

1.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 Com vistas a essa nova ordem internacional inaugurada no pós-guerra, dentre os 

inúmeros princípios difundidos, ao da dignidade da pessoa humana foi conferido primazia. 

Nesse sentido, Flávia Piovesan destaca que o referido princípio passou a ser visto “como 

paradigma e referencial ético, verdadeiro superprincípio a orientar o constitucionalismo nas 

esferas local, regional e global, dotando-lhes especial racionalidade, unidade e sentido” 17. 

 Segundo o que explica Maria Cecília Bodin de Moraes, para distinguir os seres 

humanos, diz-se que detêm uma substância única, uma qualidade própria comum unicamente 

aos humanos: uma “dignidade” inerente a espécie humana. A raiz etimológica da palavra 

“dignidade” provém do latim: dignus é “aquele que merece estima e honra, aquele que é 

importante”; diz-se que sua utilização corresponde sempre a pessoas, mas foi referida, ao 

longo da antiguidade, tão só à espécie humana como um todo, sem que tivesse havido 

qualquer personificação18. 

 Por sua vez, Fábio Konder Comparato aduz que dignus, na língua latina, é adjetivo 

ligado ao verbo decet (é conveniente, é apropriado) e ao substantivo decor (decência, decoro). 

                                                 
16  BOBBIO, Norberto. Era dos Direitos. Carlos Nelson Coutinho (Trad.). Rio de Janeiro: Campus, 1988. p. 34. 
17  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios da ordem internacional contemporânea. In: 

PIOVESAN, Flávia (Coord). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006. p. 18. 
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No sentido qualificativo do que é conveniente ou apropriado, foi usado tanto para louvar 

quanto para apreciar: dignus laude, dignus supplicio. O substantivo dignitas, ao contrário, 

sempre tinha conotação positiva: significava mérito e indicava também cargo honorífico no 

Estado19. 

 Com vistas a explicar o conceito de pessoa humana, diversos teóricos modernos 

travaram reflexões sobre o tema, dos quais ofertaram grande contribuição Hobbes, Locke e 

Kant. Segundo cita a autora, Thomas Hobbes, no Leviatã (1651), a partir da aludida obra de 

Cícero, usa a noção como central para o conceito de soberania absoluta que defende: a única 

saída para evitar a guerra, de fato, parece-lhe ser a criação do Estado como única entidade 

capaz de reduzir a vontade dos indivíduos a uma vontade única, mediante a atribuição de 

todos os poderes e de todos os direitos (menos o direito à vida) a uma única pessoa: a pessoa 

do soberano. John Locke, ao contrário de Hobbes, acreditando que o fundamento único do 

Estado deve ser o consenso entre seus membros, publica em 1689, o célebre intitulado Ensaio 

sobre a Compreensão Humana, no qual afirma, em relação ao que aqui nos diz respeito, que 

entende a palavra “pessoa” como a que é empregada para designar aquilo que alguém chama a 

si mesmo. De acordo com Kant, no mundo social existem duas categorias de valores: o preço 

(preis) e a dignidade (Wurden). Enquanto o preço representa um valor exterior (de mercado) e 

manifesta interesse particular, a dignidade representa um valor interior (moral) e é de interesse 

geral. As coisas têm preço; as pessoas, dignidade. O valor moral se encontra infinitamente 

acima do valor de mercadoria, porque, ao contrário deste, não admite ser substituído por 

equivalente. Daí a exigência de jamais transformar o homem em meio para alcançar quaisquer 

fins. Em consequência, a legislação elaborada pela razão prática, a vigorar no mundo social, 

deve levar em conta, como sua finalidade máxima, a realização de um valor intrínseco da 

dignidade humana20. 

 Uma vez realizada abordagem sobre o conceito filosófico-político de dignidade 

humana, tem-se por necessária a realização de explanação sobre o seu aspecto jurídico, não se 

afastando, para tanto, das contribuições ofertadas pela Filosofia, Política e História. Nesse 

sentido, imperioso destacar que, em um primeiro momento, se fez imprescindível o 

                                                                                                                                                         
18  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito da dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (ORG.). Constituição, direitos fundamentais e Direito 

Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2003. p. 112. 
19  COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. São Paulo: Editora LTr, 1998. p. 61. 
20  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito da dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (ORG.). Constituição, direitos fundamentais e Direito 

Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2003. p. 114-115. 
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reconhecimento do ser humano como sujeito de direitos, o que inclui uma dignidade própria, 

para, somente após, incorporar o princípio da dignidade da pessoa humana nas constituições. 

 Cumpre ressaltar que, ao consagrar o respectivo direito, não se especificou um número 

determinado de espécies tuteladas, tendo em vista que, por se tratar de uma previsão especial, 

não caberia à mesma prever de forma exaustiva as hipóteses de sua incidência, já que, se 

assim o fizesse, deixaria de tutelar novas exigências e manifestações trazidas a partir das 

constantes mutações da realidade vivenciada. 

 Com isso, entende-se que não se pode negar a garantia de tal direito, justificando-a 

em razão da ausência de previsão específica, pois o dito interesse tem relevância 

constitucional, sendo possível, ainda, o manejo de demanda judicial, no caso de violação. 

Observa-se, ainda, que o princípio da dignidade da pessoa humana não somente 

representa uma cláusula geral, no sentido de possibilitar a proteção da pessoa humana nos 

mais diversos sentidos, mas, sobretudo, que conduz a consecução de outros direitos, inclusive 

os ligados à personalidade. 

 Em se tratando do reconhecimento do ser humano como sujeito de Direitos, tem-se 

como principal expoente desta postura a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

ratificada em 10 de dezembro de 1948, em que se consolidou o entendimento de que todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos (Artigo 1º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos)21, preceito posteriormente internalizado por diversas 

constituições, especialmente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. 

Nos dizeres de Fábio Konder Comparato, a dignidade transcendente é um atributo 

essencial do homem enquanto pessoa, isto é, do homem, em sua essência, independentemente 

das qualificações específicas de sexo, raça, religião, nacionalidade, posição social ou qualquer 

outra. A dignidade de cada homem consiste em ser, essencialmente, uma pessoa, isto é, um ser 

cujo valor ético é superior a todos os demais no mundo.  O pleonasmo da expressão Direitos 

Humanos, ou direitos do homem, é assim justificado, porque se trata de exigências de 

comportamento fundadas essencialmente na participação de todos os indivíduos o gênero 

humano, sem atenção às diferenças concretas de ordem individual ou social, inerentes a cada 

homem22. 

                                                 
21  Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948: “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir 

uns para com os outros em espírito de fraternidade”. 
22  COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. São Paulo: Editora LTr, 1998. p. 73-

74. 
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Nesse sentido, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurou-se 

a todos os seres humanos a possibilidade de invocar os direitos e as liberdades proclamadas 

por meio do respectivo instrumento, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou 

outro estatuto (Artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos)23. 

 Em conformidade com os ensinamentos de Maria Cecília Bodin de Moraes, no 

decorrer do século XX, com o advento das Constituições dos Estados Democráticos, os 

princípios fundamentais dos diversos ramos do Direito, e também os princípios fundamentais 

do direito privado, passaram, nos países de tradição romano-germânica, a fazer parte dos 

textos constitucionais. Também no Brasil, os princípios gerais do direito civil haviam sido 

transplantados para o texto constitucional: por isso, os civilistas que não estavam presos à 

summa divisio logo advertiram o papel central que a pessoa humana, a partir da normativa 

constitucional, havia adquirido. A imprescindibilidade de reconstrução e revalorização de seus 

princípios gerais tornava-se evidente24. 

 Ainda segundo a autora, coube, no caso brasileiro, a uns poucos civilistas a 

aproximação inicial conteudística ao conceito, através da defesa de uma cláusula geral de 

tutela da pessoa humana, com fundamento no art. 1º, III, com o que tentava se elaborar o 

princípio guia que serviria a reunificar o direito civil25.  

 Com vistas ao cumprimento de tal proposição e, sobretudo, alinhando-se à ordem 

internacional vigente, o legislador originário dispôs na Carta Magna brasileira que a 

República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 

humana (Artigo 1ª, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil)26. 

                                                 
23  Artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948: “Todos os seres 

humanos a possibilidade de invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente Declaração, sem 

distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem 

nacional ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto. Além disso não será feita nenhuma distinção 

fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja 

esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma imitação de soberania”. 
24  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito da dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (ORG.). Constituição, direitos fundamentais e Direito 

Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2003. p. 108-109. 
25  Ibid. p. 108. 
26  Artigo 1ª, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil: “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da 

pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. Parágrafo 

único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”. 
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 Acerca do respectivo princípio, Maria Cecília Bodin de Moraes explica que a 

dignidade, então, não é criação da ordem constitucional, embora seja por ela respeitada e 

protegida. A Constituição consagrou o princípio e, considerando a sua eminência, proclamou-

o entre os princípios fundamentais, atribuindo-lhe o valor supremo de alicerce na ordem 

democrática. Com efeito, do mesmo modo que Kant estabelecera para a ordem moral, é na 

dignidade humana que a ordem jurídica (democrática) se apoia e se constitui. O princípio 

constitucional visa a garantir o respeito e a proteção da dignidade humana não apenas no 

sentido de assegurar um tratamento humano e não degradante, e tampouco conduz ao mero 

oferecimento de garantias à integridade física do ser humano. Dado o caráter normativo dos 

princípios constitucionais, princípios que contêm os valores ético-jurídicos fornecidos pela 

democracia, isso vem a significar a completa transformação do direito civil, de um direito que 

não mais encontra nos valores individualistas de outrora o seu fundamento axiológico. Neste 

ambiente de renovado humanismo, a vulnerabilidade humana será tutelada, prioritariamente, 

onde quer que ela se manifeste. De modo que terão precedência os direitos e às prerrogativas 

de determinados grupos considerados, de uma maneira ou de outra, frágeis ou que estão a 

exigir, por seguinte, a especial proteção da lei27. 

 Ressalte-se, por oportuno, que, apesar do princípio da dignidade humana guardar 

proteção internacional, sendo inclusive internalizado por diversas constituições democráticas, 

não é, apenas, na esfera jurídica que se tem a primazia do respectivo direito e sim, também, na 

política, tendo em vista que, por meio dela, são reconhecidos os valores comuns e 

estabelecidos os princípios fundamentais, cabendo, portanto, ao âmbito jurídico, dentre outras 

atribuições, conferir a devida importância às decisões políticas em face da natureza das coisas, 

tendo em vista que, por meio do direito, busca-se a transformação da realidade. 

 Ocorre que, diante à dificuldade de se enquadrar as respectivas proposições às 

liberdades conferidas, quer seja por meio de diretivas éticas ou morais que serviram como 

fonte de inspiração para a criação das leis, tem-se verificado a instauração de diversas 

problemáticas, ligadas, especialmente, à dificuldade de se delimitar os atributos intrínsecos à 

pessoa humana, bem como a forma que devem ser hierarquizados, não somente no âmbito 

interno, mas, sobretudo, no internacional, o que ocasiona o desiquilíbrio entre o indivíduo e a 

coletividade e, por via de consequência, a instauração das mais diversas formas de conflito. 

                                                 
27  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito da dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (ORG.). Constituição, direitos fundamentais e Direito 

Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2003. p. 116-117. 
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1.3 CONFLITO ENTRE DIREITOS  

 

 Sobre a temática, cumpre destacar, inicialmente, que, ao lado da dignidade da pessoa 

humana, foi consagrado um amplo rol de direitos, não só nos mais diversos instrumentos 

internacionais, mas, também, no ordenamento jurídico brasileiro, capaz de assegurar, de um 

lado, a liberdade individual e a autonomia da vontade e, de outro, prestações materiais que 

proporcionem a concretização de uma sociedade de bem-estar, hipóteses que ensejaram, além 

de impasses ligados à eficácia e à aplicabilidade de tais direitos, o conflito entre normas que 

os assegurem. 

 Em se tratando do âmbito internacional, no que diz respeito à primeira problemática 

levantada, relacionada à eficácia e à aplicabilidade dos Direitos Humanos, cumpre destacar 

que diversos direitos, dentre eles o da dignidade da pessoa humana, além de terem sido 

previstos por meio da Declaração dos Direitos Humanos, conforme exposto anteriormente, 

foram materializados em inúmeros tratados internacionais, em face da complementariedade 

entre os respectivos instrumentos. 

Contudo, para a sua concretização no âmbito interno, tornou-se necessária a 

internalização por parte dos países signatários, o que, em tese, deveria garantir a devida 

regulamentação acerca de sua eficácia e aplicabilidade, o que não ocorreu, tendo em vista a 

ausência de regulamentação específica, postura que, de um lado, possibilita a adequação dos 

respectivos direitos à realidade vivenciada em dado momento, e, de outro, a existência de 

problemáticas relacionadas à eficácia e à aplicabilidade dos respectivos direitos, a partir de 

então, nominados como fundamentais. 

Sobre o tema, Eurico Bitencourt Neto preceitua que se tem um aparente impasse: de 

um lado o princípio da dignidade da pessoa humana impõe tarefas ao Estado, sob a forma de 

prestações decorrentes de direitos fundamentais; de outro, tais prestações para que se 

concretizem, dependem de interposição legislativa, o que dilui a sua eficácia imediata. O 

impasse é aparente porque o princípio da dignidade da pessoa humana possui uma reserva de 

eficácia direta: o direito ao mínimo para uma existência digna. Assim, as hipóteses de 

violência à dignidade humana, pela falta de condições materiais necessárias, que não possam 

ser solucionadas por regulares prestações decorrentes dos direitos fundamentais, são 

combatidas pela aplicação de um direito ao mínimo para uma existência digna28.  

                                                 
28  BITENCOURT NETO, Eurico. O Direito ao Mínimo para uma existência Digna. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2010. p. 100-101. 
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 Ainda segundo a reflexão proposta pelo autor, a viabilização regular da dignidade da 

pessoa humana se faz por meio dos direitos fundamentais, em sua vertente de defesa, de 

eficácia sempre direta, e em sua vertente de proteção contra terceiros e de garantia de 

prestações materiais essenciais, que necessitam da ação positiva do Estado, seja mediante 

prestações normativas, seja por prestações fáticas. Nesse último caso, a regra geral, em 

Estados de Direito Democráticos, será a da intermediação legislativa. A omissão do legislador 

ou a insuficiência normativa que permita que seja violentada a dignidade humana, em função 

da carência de bens ou serviços essenciais à vida digna, serão atacadas pela invocação de um 

direito adscrito ao princípio da dignidade da pessoa humana, base do Estado e da sociedade. 

Se tal princípio é a estrutura de amarração do Direito, sua eficácia deve sempre ser plena, o 

que garante, em último caso, um direito implícito, de aplicação direta29. 

 Imperioso destacar que, uma vez evidenciada a omissão do legislador ou a 

insuficiência normativa, a invocação desse direito e a sua consequente concretização poderá 

se dar por meio da atividade interpretativa, consubstanciada, inclusive, por meio do Ativismo 

Judicial, em que se viabilize a construção de um ideal e o reconhecimento de direitos que, por 

sua vez, servirão de base para a criação de um padrão mínimo, contudo, específico ao caso 

concreto. 

 Em se tratando da delimitação desse padrão mínimo, por meio do legislador, deve ser 

ressaltado que o mesmo tende a variar a depender do desenvolvimento econômico e social e 

dos padrões culturais encontrados em determinada sociedade, não deixando de ser 

consideradas, inclusive, às influências emanadas por outros países, não somente pela 

celebração de tratados internacionais que os orientem, mas, sobretudo, pelo auxílio prestado e, 

até mesmo, pelas imposições estabelecidas pelos países detentores de maior poderio 

econômico. 

 Contudo, nos dizeres de Eurico Bitencourt Neto, o reconhecimento desses postulados 

jurídicos constitucionais não basta: em função do princípio democrático, que está consagrado 

como fundamento do Estado, sob a forma do pluralismo político na definição de meios e 

prioridades para a consecução de uma sociedade de bem-estar, livre, justa e solidária – 

objetivo fundamental do Estado –, é necessária uma garantia de eficácia mínima do princípio 

da dignidade da pessoa humana. A consagração constitucional do princípio democrático e a 

existência de condicionantes econômico-financeiras, em uma sociedade capitalista, em que a 

propriedade privada, a livre iniciativa e a autonomia da vontade também têm proteção 

                                                 
29  Ibid. p. 101. 
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fundamental, fazem com que não se possa debitar à conta do regime ordinário dos direitos 

sociais a responsabilidade integral pela proteção da dignidade da pessoa humana30. 

 Percebe-se, portanto, que não se deve condicionar a existência desse padrão mínimo, 

em que a dignidade da pessoa humana ocupa posição de destaque, apenas à consecução dos 

direitos sociais elencados pela Carta Magana brasileira, dentre eles, a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência aos desamparados (Artigo 6º da Constituição da República Federativa 

do Brasil)31.  

Ainda travando uma reflexão sobre a temática, Eurico Bitencourt Neto explica que 

reconhecer o direito ao mínimo para uma existência digna em Constituições analíticas quanto 

a direitos sociais significa assegurar o respeito ao núcleo axiológico do Estado de Direito 

Democrático e social: a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, a socialidade e 

a democracia. O respeito pela dignidade humana supõe o respeito pelo espaço de liberdade 

individual constitucionalmente assegurado e pela autonomia da vontade, mas, também, pela 

busca da superação das desigualdades sociais e da construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, mediante intervenção do Estado, cujos instrumentos devem ser democraticamente 

estabelecidos. Mas o respeito pela dignidade da pessoa humana supõe, também, que, nos 

desvãos do sistema, seja assegurado a cada indivíduo o direito de postular diretamente o 

respeito ou a proteção de sua dignidade32. 

 Eurico Bitencourt Neto ressalta, por sua vez, que, ressalvado o direito mínimo para 

uma existência digna, o princípio democrático veda que se retire do legislador a decisão sobre 

os meios de concretização dos direitos sociais, que, em parte, coincidem com a própria 

decisão sobre o modelo de Estado que se pretende manter; os textos constitucionais garantem 

liberdade de meios, ora mais ampla, ora mais limitada. De outro lado, a concepção de Estado 

de Direito democrático social, impõe a fundamentalidade dos direitos sociais, o que impedem 

que sejam deixados sob o julgo das maiorias. Assim, sendo direitos fundamentais, os direitos 

sociais possuem carga e eficácia imediata, impõem o dever de legislar para a sua eficácia 

plena e impedem, uma vez regulamentados, retrocesso arbitrário do patamar de concretização 

                                                 
30  BITENCOURT NETO, Eurico. O Direito ao Mínimo para uma existência Digna. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2010. p. 115-116. 
31  Artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil: “São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
32  BITENCOURT NETO, Eurico. O Direito ao Mínimo para uma existência Digna. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2010. p. 115-116. 
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efetivado. Dito de outro modo: o mínimo existencial não significa o mínimo de normatividade 

dos direitos sociais33. 

 Ressalte-se, portanto, que este padrão mínimo tem como principal finalidade a 

garantia de condições mínimas a uma existência humana digna, estando, portanto, relacionado 

a ideia de justiça social, sendo, formado, dentre outros, pelos direitos de segunda geração, tais 

como os direitos sociais, econômicos e culturais, devendo o Estado, com vistas à 

aplicabilidade de tais direitos, no sentido de lhes garantir a eficácia plena, desenvolver 

programas que possibilitem a viabilidade dos mesmos. 

 Contudo, com a finalidade de justificar a impossibilidade de concretização deste 

mínimo existencial, sobretudo, no que diz respeito às prestações materiais, o Estado 

dissemina argumentação ligada à reserva do possível, haja vista que o ente estatal impõe 

limites à efetivação dos mencionados direitos, sob a alegação de que os indivíduos devem, 

apenas, exigir o razoável. 

Ao lado de tal argumentação, o Estado ainda esclarece que a inviabilidade de 

concessão do referido padrão funda-se, também, na indisponibilidade orçamentária, e, 

sobretudo, no caráter limitado dos recursos financeiros, tendo em vista que, em inúmeros 

países, o rol de direitos sociais é amplo e as insuficiência de recursos não permitem a 

efetivação de tais medidas, situação que contribui para o prejuízo na aplicabilidade de 

direitos, indo de encontro aos ditames preceituados por inúmeras constituições, muitas, 

inclusive, dotadas de caráter programático e, até mesmo, simbólico. 

 Ainda no que diz respeito à reserva do possível, verifica-se que a atribuição conferida 

ao legislador acerca da aplicação de recursos públicos não deve servir de óbice a sua inércia, 

em face da ausência de orçamento, e sim como instrumento de ponderação, em que o mesmo 

deve sopesar as necessidades do indivíduo e, até mesmo, da coletividade, em prol da 

concretização dos direitos constitucionalmente assegurados. 

 Nesse sentido, Eurico Bitencourt Neto ressalta que o modo de eficácia dos direitos 

fundamentais que se revela em prestações materiais – que se constitui na face principal dos 

direitos sociais, mas também na face muitas vezes oculta dos direitos de liberdade – está 

sujeito, em geral, a dois dados que o condicionam: a submissão à reserva dos cofres públicos 

e à necessidade de se definirem os meios de concretização. Ambos impõem a interposição 

                                                 
33  BITENCOURT NETO, Eurico. O Direito ao Mínimo para uma existência Digna. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2010. p. 115-116. 
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legislativa, já que é a função legislativa que cabe, em regimes democráticos, a escolha 

primária a partir da constituição34. 

 Outra problemática ligada à aplicabilidade de direitos, tanto vistos sob o âmbito 

interno quanto internacional, diz respeito à eleição dos destinatários: de um lado, o indivíduo 

e, de outro, a coletividade,  tendo em vista que, em regra, as ações ligadas ao indivíduo devem 

ser tratadas de forma a considerar a subjetividade do caso específico, peculiaridade que, por 

sua vez, enseja tratativa cautelosa, em face da possibilidade do excesso de discricionariedade 

por parte do Estado, o que pode ocasionar, inclusive, o cometimento de arbitrariedades. 

 Em busca da solução para o respectivo impasse, face à atual realidade vivenciada, em 

que se evidencia a disseminação do terror e o acirramento das desigualdades sociais, tem se 

verificado que a coletividade tem sido eleita como destinatário prioritário, em prol de se 

alcançar a segurança tão almejada, mesmo que, para tanto, tenha que haver a violação dos 

Direitos Humanos do indivíduo em si, em especial a sua dignidade. 

 Verifica-se, portanto, a ocorrência de um acentuado desiquilíbrio entre os Direitos 

Humanos, tendo em vista que, apesar de sua eficácia plena, o que ocasiona a sua 

aplicabilidade imediata, a segurança pública tem sido colocada em patamar superior ao da 

dignidade da pessoa humana e dos demais direitos individuais, situação que, por sua vez, 

evidencia um enorme erro. 

 Nesse sentido, uma vez detectada a colisão entre direitos, deve ser realizada a 

ponderação, de forma a se estabelecer, com a devida cautela, e, sobretudo, em respeito à 

legalidade e à constitucionalidade, uma ordem de prioridade, elegendo-se, para tanto, um 

direito que se adeque à situação em concreto, devendo os demais cederem aplicabilidade ao 

mesmo, sem, contudo, passarem a contar com força normativa diversa e a figurar em 

patamares diferentes. 

 Nesse sentido, Norberto Bobbio menciona que “nesses casos, deve-se falar de direitos 

não absolutos, mas relativos, no sentido de que a tutelas deles encontra, em certo ponto, um 

limite insuperável na tutela de um direito igual, mas concorrente” 35. 

 Agindo de tal forma, não só enumerando, definindo e explicitando, por si só, os 

Direitos Humanos, será assegurada a sua garantia e promoção, respeitando-se, para tanto, o 

Estado Democrático de Direito e promovendo o equilíbrio entre a vontade política e a 

                                                 
34  PORRAS RAMÍRES, José Maria. Caracterización y garantía de los derechos de prestación em el estado 

constitucional. Madrid: Editora Tecnos, 2004. p. 665, apud BITENCOURT NETO, Eurico. O Direito ao 

Mínimo para uma existência Digna. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 148. 
35  BOBBIO, Norberto. Era dos Direitos. Carlos Nelson Coutinho (Trad.). Rio de Janeiro: Campus, 1988. p. 42. 
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popular, com vistas a evitar a incidência do retrocesso, especialmente no que diz respeito à 

consecução dos respectivos direitos. 

 Nos dizeres de Eurico Bitencourt Neto, o chamado princípio da proibição do 

retrocesso social, embora não tenha aceitação consensual, se impõe pela fundamentalidade 

dos direitos sociais e pelo regime de progressividade que a eles se aplica, vedando ao Estado 

legislador retroceder arbitrariamente – leia-se de modo desproporcional – em relação à 

regulação legislativa de um direito social36.  

 Uma vez difundidos os ideais humanistas no período pós-guerra, em especial a 

vedação ao retrocesso, considerando-se a consecução de direitos após memoráveis lutas, 

iniciou-se um período marcado pelo desiquilíbrio entre as liberdades conquistadas e a 

insegurança disseminada pelo terror e pelo acirramento das desigualdades sociais, em que a 

atuação do Estado, com o devido rigor, tornou-se, para muitos, necessária, conjuntura que, por 

sua vez, possibilitou a disseminação de inúmeras teorias que buscaram a solução para o 

impasse, dentre elas a teoria do Direito Penal do inimigo. 

 

1.4 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

 Antes de adentrar nas temáticas propostas, tem-se por imprescindível a 

contextualização do momento vivenciado. Para tanto, Walter Nunes da Silva Júnior explica 

que, uma vez desconstruída essa formulação radical do Direito Penal do Autor, após a 

Segunda Guerra Mundial, com a  manutenção em alguns aspectos da parte geral e especial 

dos códigos penais, especialmente quanto às medidas de segurança, eis que surge esse 

pensamento com outro figurino, agora como Direito Penal do inimigo, imaginado no discurso 

mais recente de Günter Jakobs – efetivamente a partir de 2003 – discípulo de Hans Welzel e 

criador do funcionalismo sistêmico radical, para quem a função principal do Direito Penal é 

proteger a norma jurídica, não a tutela dos Direitos Fundamentais, de modo que o fim da pena 

é atingir a prevenção geral positiva37.  

 Ainda segundo a concepção do respectivo autor, a ideia parte do pressuposto da 

existência de duas categorias de seres humanos, os racionais (cidadãos) e os perigosos 

(inimigos), que são determinantes para a elaboração de um sistema criminal seletivo, 

                                                 
36  BITENCOURT NETO, Eurico. O Direito ao Mínimo para uma existência Digna. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2010. p. 163. 
37 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo 

Penal. 2. ed. Natal: OWL, 2015. p. 102. 
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contendo imputação diferenciada, conforme ao tipo ao qual pertence o autor (agente). 

Defende, assim, a existência de um Direito Penal do cidadão e um Direito Penal do inimigo38. 

 Imperioso ressaltar, contudo, que a respectiva concepção se originou dos ideais 

preconizados pela Escola Positiva, disseminados, especialmente, por Ferri, Lombroso e 

Garofalo, em que se verificou, dentre outros aspectos, a legitimação da atuação do Estado, 

razão pela qual o processo penal passou a ser visto como instrumento eficaz de proteção à 

sociedade e, por via de consequência, à defesa do Estado. 

 Ressalte-se, por oportuno, que a Escola Positiva originou-se da necessidade de se 

atribuir novos contornos à Escola Clássica, cujos pensamentos foram baseados, 

especialmente, nas concepções de Beccaria, Carrara e Romagnosi acerca da necessidade de 

limitação do Estado e da concessão de maior liberdade aos indivíduos, o que possibilitou o 

surgimento de nova corrente filosófica criminal, na medida em que a criminalidade não só 

aumentou mas, também, diversificou-se, revelando, ainda, altas taxas de reincidência. 

 Com inspiração nos ideais preconizados pela Escola Positiva e atento à realidade 

vivenciada à época, Günter Jakobs passou a disseminar um discurso que revelava uma 

tendência verificada em diversos países, marcada pelo enrijecimento do Direito Penal e do 

Direito Processual Penal, especialmente no que diz respeito ao combate de crimes 

considerados de maior gravidade, tais como o tráfico e o terrorismo, assim como os crimes 

cometidos por organizações criminosas.  

 Na verdade, a referida tendência já era algo presente na sociedade pós-industrial, visto 

que tanto a legislação quanto as políticas criminais da época passaram a combater a 

criminalidade com maior rigor, situação que, atualmente, tornou-se inevitável, em face dos 

atentados terroristas vivenciados. 

 Portanto, esse novo contexto se apresentou em decorrência da necessidade de se 

primar pela manutenção da ordem e da paz social, funções primordiais do Direito Penal na 

atualidade, constantemente abaladas com novas espécies de comportamentos criminosos. 

 Com vistas a esta realidade, a teoria do Direito Penal do inimigo foi difundida por 

Günter Jakobs em meados do ano de 1985, a partir de uma postura descritiva do 

posicionamento do referido autor, tendo buscado a afirmação e a legitimação do seu ideal 

somente a partir do ano de 2003. 

                                                 
38 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo 

Penal. 2. ed. Natal: OWL, 2015. p. 102. 
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 Assim, o discurso de Günter Jakobs fundou-se em teóricos como Fichte, Kant, Hobbes 

e Rousseau, a partir de suas visões sobre contrato social, de forma a justificar as perdas das 

garantias decorrentes do descumprimento normativo, passando as respectivas reflexões a 

contribuírem à elaboração de sua teoria. 

 No que diz respeito a este novo sistema jurídico penal, implementado a partir da 

disseminação da teoria do Direito Penal do inimigo, Alexandre Rocha Almeida de Moraes 

afirma que se trata de uma metodologia que, marcada pela preocupação pragmática e tida 

como reação à excessiva abstração do finalismo, em especial ao seu ontologismo, pretende 

orientar a dogmática penal segundo as funções político criminais exercidas pelo Direito Penal, 

tornando-se funcional ou funcionalizando-o39.  

Nesse sentido, uma vez considerado o pragmatismo, verifica-se que a teoria do Direito 

Penal do inimigo deixou de lado a reflexão ligada à compreensão do ser para, a partir de 

traços bem definidos e de uma realidade concreta, primar pela eficácia do Direito Penal. 

Ainda tratando sobre o Funcionalismo, assim compreendido como metodologia que 

buscou revelar as funções específicas da dogmática penal e as suas consequências perante a 

sociedade, Alexandre Rocha Almeida de Moraes traça três linhas básicas: (a) Funcionalismo 

Moderado, voltado para a necessidade de que a política criminal possa penetrar na dogmática 

penal (ROXIN); (b) Funcionalismo Limitado, segundo o qual o Direito Penal justifica-se por 

sua utilidade social, mas se vincula ao Estado Social e Democrático de Direito, com todos os 

seus limites – exclusiva proteção dos bens jurídicos, princípio da legalidade, da intervenção 

mínima, culpabilidade, dignidade e proporcionalidade (MIR PUIG); e (c) Funcionalismo 

Radical ou Sistêmico, representado pelo funcionalismo sociológico, inspirado na Teoria dos 

Sistemas de Luhmann (JAKOBS)40. 

A partir dessa distinção, percebe-se que Günter Jakobs, ao descrever a teoria do 

Direito Penal do inimigo, inspirou-se no Funcionalismo Sistêmico, utilizando-se de um 

Direito Penal normativista e radical, embasado, especialmente, em critérios de política 

criminal e da finalidade da pena, dentre eles, a prevenção geral. 

Ademais, imperioso ressaltar que os referidos critérios, em especial, o que diz respeito 

à finalidade da pena, são objetos de estudo da filosofia desde o momento em que a mesma 

passou a fazer parte da existência humana e que, para a sua análise, além das características 

                                                 
39 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal do inimigo: A Terceira Velocidade do Direito Penal. 

Curitiba: Juruá, 2009. p. 125. 
40  Ibid. p. 126-127. 
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pessoais de cada indivíduo, devem ser consideradas, dentre outras, as razões que o levaram ao 

cometimento do crime, a eficiência da segregação e a possibilidade de ressocialização, com 

vistas a primar também por uma prevenção, a partir de agora, em caráter especial. 

Depreende-se, dessa forma, que tanto a prevenção geral quanto a especial têm o 

objetivo de evitar o cometimento de crimes, indo um pouco mais além do que o preceituado 

pela teoria retributiva da pena, cuja finalidade é apenas retribuir o mal a quem praticou um 

mal, sem se preocupar com as questões de cunho sociológico. 

Com vistas a sopesar as respectivas finalidades da pena, a retributiva e a preventiva, o 

Direito Penal almejou a sua legitimação, pautando-se em um Direito moderno que busca 

evitar a reincidência a partir do efetivo combate à criminalidade, objetivo que tem sido 

buscado por todos os países, de diversas formas, e que os levou, inclusive, a trocar 

experiências positivas e firmar tratados internacionais. 

Ocorre que, para a consecução dessa finalidade, tornou-se necessário o 

acompanhamento da evolução da cooperação jurídica internacional ao longo dos anos, em 

face da dinamicidade das relações travadas, em que a formação de alianças caminha ao lado 

do acirramento das desigualdades sociais e da disseminação do terror. 

Nesse sentido, Eduardo Medeiros Cavalcanti, ao tecer considerações sobre os riscos 

contemporâneos, revela que a complexidade social, a incerteza dos riscos e a 

imprevisibilidade dos acontecimentos identificam a sociedade contemporânea. Os fenômenos 

intensificam-se na velocidade da luz. A comunicação tornou-se instantânea. O mundo está 

vivo. A redução linear da natureza e da sociedade não condiz com os fenômenos naturais e 

sociais – se é que se pode ainda estabelecer tal dicotomia. A relação de causalidade, 

promovida pelas probabilidades causais torna-se insuficiente para explicar a incerteza e a 

imensurabilidade dos riscos contemporâneos. O provável limite é o das possibilidades. No 

entanto, o processo de criminalização possui outra velocidade. A velocidade não do instante, 

mas do resgate do passado, da ponderação do presente e da promessa do futuro. O processo de 

criminalização, portanto, desagrega-se com a velocidade do instante. Criminalizar requer 

tempo próprio, vale dizer, requer a sua temporalização41. 

Verifica-se, por conseguinte, que a nova realidade vivenciada foi fator determinante 

para a difusão da teoria do Direito Penal do inimigo, uma vez que de nada adiantaria 

descrever a teoria, sem vê-la, efetivamente, incluída no ordenamento jurídico e legitimada 

pelo povo. 
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Notou-se, portanto, a partir da constatação dessa necessidade, a adoção de importantes 

medidas, dentre elas, o crescimento da produção legislativa e a necessidade do 

estabelecimento de instrumentos de cooperação, ambas como forma de combate aos crimes 

mais gravosos, tais como o tráfico, o terrorismo e o crime organizado. 

Com vistas a essa nova realidade, se faz necessário destacar a concepção de Direito 

disseminada por Günter Jakobs, tendo em vista que a respectiva temática se fez presente em 

sua teoria, sendo aprimorada ao longo dos anos com auxílio de outros doutrinadores. Segundo 

a concepção do citado autor e Manoel Cancio Meliá, “denomina-se Direito o vínculo entre 

pessoas que são titulares de direitos e deveres, ao passo que a relação com o inimigo não se 

determina pelo direito e sim pela coação” 42. 

Ainda no que diz respeito ao Direito, Günter Jakobs defende a concepção de que o 

criminoso deve ser mantido dentro do direito, uma vez que o mesmo tem o direito de voltar a 

se ajustar com a sociedade, mantendo o seu status de pessoa e de cidadão em todo caso, bem 

como tem o dever de reparar o injusto cometido43. 

Cumpre ressaltar que, apesar de a referida teoria tratar sobre um único Direito Penal, 

materializado por grupos de direitos distintos, um destinado ao “inimigo” e outro ao 

“cidadão”, complementares entre si e que têm o objetivo comum de combater a criminalidade 

com o devido rigor. 

Para Günter Jakobs e Manoel Cancio Meliá, “o Direito Penal do cidadão e o Direito 

Penal do inimigo são faces de uma mesma moeda, dentro de um mesmo contexto jurídico-

penal, não se contrapondo, mas sendo aplicadas de modos diferentes, visando um mesmo 

objetivo” 44. 

Tentando traçar as características que marcam a distinção entre as duas faces da 

moeda, Günter Jakobs ressalta que o Direito Penal do cidadão é o Direito de todos, o Direito 

Penal do inimigo é daqueles que o constituem contra o inimigo: frente ao inimigo, é só 

coação física até chegar à guerra. Essa coação pode ficar delimitada em duplo sentido. Em 

primeiro lugar, o Estado não necessariamente excluirá o inimigo de todos os direitos. Nesse 

sentido, o sujeito submetido à custódia de segurança fica incólume em seu papel de 

proprietário de coisas. E, em segundo lugar, o Estado não tem porque fazer tudo que é 

                                                                                                                                                         
41 CAVALCANTI, Eduardo Medeiros. Crime e sociedade complexa. Campinas: LZN, 2005. p. 34. 
42 JAKOBS, Günter; MELIÁ, Manoel Cancio. Direito penal do inimigo: noções e críticas. 2ª. ed. atual. e 

ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 26-27. 
43 Id. 
44 JAKOBS, Günter; MELIÁ, Manoel Cancio. Direito penal do inimigo: noções e críticas. 4ª. ed. atual. e 
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permitido fazer, mas pode conter-se, em especial, para não fechar a porta a um posterior 

acordo de paz. Mas isto em nada altera o fato de que a medida executada contra o inimigo não 

significa nada, mas só coage. O Direito Penal do cidadão mantém a vigência da norma, o 

Direito Penal do inimigo (em sentido amplo: incluindo o Direito das medidas de segurança) 

combate perigos; com certeza existem múltiplas formas intermediárias45. 

Ainda buscando a compreensão da respectiva teoria, Alexandre Rocha Almeida de 

Moraes enumera as características sistematizadas por Luiz Flávio Gomes, cujas principais: (a) 

o inimigo não pode ser punido com pena, sim com medida de segurança; (b) não deve ser 

punido de acordo com sua culpabilidade, senão consoante com sua periculosidade; (c) as 

medidas contra o inimigo não olham prioritariamente o passado (o que ele fez), sim o futuro 

(o que ele representa de perigo futuro); (d) não é um Direito Penal retrospectivo, sim, 

prospectivo; (e) o inimigo não é um sujeito de direito, sim, objeto de coação; (f) o cidadão, 

mesmo depois de delinquir, continua com o status de pessoa, já o inimigo perde esse status 

(importante só a sua periculosidade); (g) o Direito Penal do cidadão mantém a vigência da 

norma, o Direito Penal do inimigo combate preponderantemente o perigo; (h) o Direito Penal 

do inimigo deve adiantar o âmbito de proteção da norma (antecipação da tutela penal), para 

alcançar os atos preparatórios; (i) mesmo que a pena seja intensa (e desproporcional), ainda 

assim, justifica-se a antecipação da proteção penal; (j) quanto ao cidadão (autor de um 

homicídio ocasional), espera-se que ele exteriorize um fato para que incida a reação (que vem 

acompanhar a vigência da norma); em relação ao inimigo (terrorista, por exemplo), deve ser 

interceptado prontamente, no estágio prévio, em razão da sua periculosidade46. 

A par de tais características, percebe-se que Günter Jakobs não só traçou um paralelo 

entre dois direitos distintos, mas como também entre dois destinatários, igualmente distintos, 

tidos como cidadãos ou “inimigos”, a depender do status que lhes era conferido e, 

especialmente, do tratamento que lhes era destinado. 

Conforme ressaltou Alexandre Rocha Almeida de Moraes, ao tratar deste status, 

Günter Jakobs construiu um conceito de pessoa, em que se partiu da premissa de que ser 

pessoa significa ter de representar um papel. Pessoa é a máscara, vale dizer, precisamente não 

                                                                                                                                                         
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.13. 

45 Ibid. p. 30. 
46 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal do inimigo: A Terceira Velocidade do Direito Penal. 

Curitiba: Juruá, 2009. p. 197-198. 
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é a expressão da subjetividade de seu portador; ao contrário, é a representação de uma 

competência socialmente compreensível47.  

Ademais, o referido teórico, ainda tratando sobre o conceito de pessoa, conferia tal 

status ao ser humano não somente a partir do seu nascimento, mas sim com base em todo um 

contexto social a que lhe era permitido agregar características próprias. 

Nesse sentido, o estudioso, utilizando-se, novamente, da definição de Günter Jakobs, 

explica que pessoa é algo distinto de ser humano, um indivíduo humano; este é o resultado de 

processos naturais, aquela um produto social (do contrário nunca poderia ter havido escravos, 

e não poderiam existir pessoas jurídicas), ou seja, somente pode ser pessoa jurídico-penal 

ativa, é dizer, autor ou partícipe de um delito, quem dispõe de competência de julgar de modo 

vinculante a estrutura social, precisamente, o Direito48. 

Segundo a referida concepção jurídica, o Direito seria dirigido tanto aos indivíduos 

quanto às pessoas, cabendo a apenas esta última categoria a garantia de todos os direitos, sem 

que haja qualquer tipo de relativização ou supressão, tratamento diverso do que é concedido 

ao “inimigo”, cuja concessão é condicionada, dentre outros aspectos, à reiteração do ato, bem 

como ao perigo que o mesmo represente à sociedade. 

Alexandre Rocha Almeida de Moraes adverte que para a definição de Günter Jakobs 

acerca do autor, como inimigo do bem jurídico, segundo o qual poderiam ser combatidos já os 

mais prematuros sinais de perigo, embora isso possa não ser oportuno no caso concreto, deve-

se contrapor aqui uma definição do autor como cidadão. O autor não somente deve ser 

considerado como potencialmente perigoso para os bens da vítima, como deve ser definido 

também, de antemão, pelo seu direito a uma esfera isenta de controle; e será mostrado que do 

status de cidadão podem derivar limites, até certo ponto firmes, às antecipações de 

punibilidade49. 

A par dessa definição, percebe-se a intenção do referido teórico em atribuir o status de 

“inimigo” ao ser humano que represente perigo à sociedade, podendo a ele ser destinado 

tratamento com vistas à antecipação de sua punibilidade, sem qualquer tipo de limitação ou 

controle, diferindo, assim, do tratamento concedido ao cidadão, em face da cautela na 

aplicabilidade de medidas antecipatórias. 

                                                 
47 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal do inimigo: A Terceira Velocidade do Direito 

Penal. Curitiba: Juruá, 2009. p. 193. 
48 Id.  
49 Ibid. p. 195. 
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Ainda com o intuito de traçar o perfil do “inimigo”, desta vez a partir das concepções 

de Luiz Flávio Gomes, Alexandre Rocha Almeida de Moraes ressalta que os criminosos 

econômicos, terroristas, delinquentes organizados, autores de delitos sexuais e de outras 

infrações penais perigosas são os indivíduos potencialmente tratados como “inimigos”, 

aqueles que se afastam de modo permanente do Direito e não oferecem garantias cognitivas 

de que vão continuar fiéis à norma. Assim, por não aceitarem ingressar no estado de 

cidadania, não podem participar dos benefícios do conceito de “pessoa”, uma vez que não se 

amoldam em sujeitos processuais, não fazem jus a um procedimento penal legal, mas sim a 

um procedimento de guerra50. 

Sobre a temática, Walter Nunes da Silva Júnior explica que Jakobs procurou responder 

aos críticos quanto à classificação do autor em cidadãos ou inimigo, identificando este como 

os que praticam crimes de ordem econômica, organizada, sexual e, especialmente, de 

terrorismo, ações criminosas que ocasionam lesões duradouras da validade da norma e 

revelam, de outro lado, a incapacidade do autor de orientação normativa, devendo, nesse caso, 

a responsabilidade penal corresponder à sanção pelo fato praticado e, ainda, como medida de 

segurança para impedir crimes futuros. Os inimigos, portanto, seriam os criminosos 

econômicos, terroristas, integrantes das organizações criminosas e autores de crimes sexuais. 

Os cidadãos, por exclusão51. 

Ainda no que diz respeito a concepção do respectivo autor, classificado como inimigo, 

o autor é considerado pessoa errante, que se comporta em contradição com os valores 

definidos pelo grupo social, de modo que, diante da demonstração de que não possui aptidão 

para agir em consonância com o contrato social, deve ser combatido como se combate um 

inimigo de guerra e punido (mais) pelo que ele é do que pelo que fez52. 

Em face das mazelas enfrentadas na atualidade e a necessidade de se combater o 

“inimigo”, assim considerado como um indivíduo que abandonou o direito e que não reúne 

condições para viver em sociedade, a teoria do Direito Penal do inimigo vem ganhando novos 

contornos, dentre eles, o de se assemelhar a uma verdadeira guerra. 

Com isso, a incerteza do futuro pode influir na rotulação do “inimigo”, a depender dos 

indícios de periculosidade externados, quesito este eivado de subjetividade por ser mera 

                                                 
50 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal do inimigo: A Terceira Velocidade do Direito 

Penal. Curitiba: Juruá, 2009. p. 195-196. 
51 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Curso de Direito processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo 

Penal. 2ª. ed. Natal: OWL, 2015. p. 103. 
52 Id. 
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suspeita e não uma constatação, contribuindo, assim, para a despersonalização do “inimigo” e 

para a intensificação do estado de guerra. 

Ademais, outro aspecto que tem o condão de influir na rotulação do “inimigo” é o 

temor sentido pela sociedade, uma vez que o respectivo sentimento compromete a aplicação 

do direito às condutas praticadas pelo opositor, fazendo, assim, que a racionalidade seja 

mitigada pela personalidade do agente. 

 

1.5 O DIREITO PENAL DO INIMIGO SOB A ÓTICA INTERNACIONAL 

 

Uma vez traçada a definição e as principais características da teoria do Direito Penal 

do inimigo, imperioso analisar a respectiva teoria sob a ótica internacional. Nesse sentido, 

verifica-se que, desde a sua efetiva disseminação, em meados de 1985, a mesma contrariou a 

ordem internacional vigente, a exemplo das diretrizes estabelecidas pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, após o término da 2ª Guerra Mundial. Nesse sentido, o artigo I.3 do 

Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 194553, ao dispor sobre os propósitos das Nações 

Unidas, salienta o desejo de se conseguir uma cooperação internacional para resolver os 

problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para 

promover e estimular o respeito aos Direitos Humanos e liberdades fundamentais para todos, 

sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

Além disso, ainda verificando a compatibilidade da respectiva teoria à ordem 

internacional, constata-se que a mesma também contrariou as diretrizes estabelecidas pelo 

Decreto nº 678, de 06 de novembro de 06 de novembro de 199254, conhecido como Pacto de 

São José da Costa Rica, uma vez que o mesmo preceitua, logo no seu preâmbulo, que os 

Estados americanos signatários da presente convenção reafirmam o 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 essenciais do homem, 

reconhecendo, portanto, que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele 

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 

                                                 
53 Artigo I.3 do Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945: “Os propósitos das Nações Unidas são: (...) 

Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. 
54 Decreto nº 678, de 06 de novembro de 06 de novembro de 1992: Promulga a Convenção Americana de 
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convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados 

americanos. 

Apesar das incompatibilidades levantadas, observou-se que Günter Jakobs continuou a 

difundir a teoria do Direito Penal do inimigo, apesar de, a princípio, a mesma não acompanhar 

a realidade a qual estava inserido, especialmente porque a garantia dos Direitos Humanos era 

um ideal amplamente difundido, inclusive por meio da cooperação jurídica internacional, 

diferentemente do que era defendido por sua teoria, à medida em que os Direitos Humanos 

dos “inimigos” poderiam ser relativizados e, até mesmo, suprimidos. 

Apesar da citada contradição, percebeu-se, efetivamente, a afirmação e a legitimação 

da teoria do Direito Penal do inimigo, visto que o tratamento destinado aos criminosos passou 

a se assemelhar com a descrição do tratamento reservado aos “inimigos”, postura que passou a 

ser disseminada nas relações internacionais, tornando-se parte integrante de diversos 

instrumentos de cooperação jurídica. 

 Nesse sentido, Günter Jakobs, buscando relacionar a sua teoria com um dos maiores 

acontecimentos registrados na atualidade, o ataque terrorista praticado contra os Estados 

Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, revela que tudo segue parecendo muito 

obscuro, citando, como exemplo, o que se subentende em relação ao delinquente de caráter 

cotidiano, o autor por tendência, face à dificuldade em não o tratar como indivíduo perigoso, 

mas como pessoa que age erroneamente. Nesse sentido, ressalta que isso está imbricado em 

uma organização – a necessidade de reação frente ao perigo que emana de sua conduta, 

reiteradamente contrária à norma, passa a um primeiro plano – e finaliza no terrorista, 

denominação dada a quem rechaça, por princípio, a legitimidade do ordenamento jurídico, e 

por isso persegue a destruição dessa ordem55. 

 A par de tal consideração, verifica-se que Günter Jakobs, ao traçar um paralelo entre o 

delinquente de caráter cotidiano, o autor por tendência e o terrorista, explica que a esta última 

categoria se destina tratamento dotado de maior rigor, uma vez que a prática do crime não é 

baseada em mera reiteração de conduta e sim na atitude, tida como princípio, de repelir o 

ordenamento jurídico56. 

 Ainda no que diz respeito ao terrorista, Admaldo Cesário dos Santos preleciona que, 

segundo Jakobs, o Direito Penal dirigido especificadamente contra terroristas tem melhor 

                                                                                                                                                         
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 

55 JAKOBS, Günter; MELIÁ, Manoel Cancio. Direito penal do inimigo: noções e críticas. 2ª. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 36. 
56 Id. 
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emprego de garantir segurança que o de manter a vigência do ordenamento jurídico, como 

cabe inferir do fim da pena e dos tipos penais correspondentes, na medida em que o Direito 

Penal do Cidadão e a garantia da vigência do direito mudaram para se converterem em Direito 

Penal do inimigo, em defesa frente a um risco57.  

 Nesse sentido, em face da necessidade de se eliminar riscos terroristas, verifica-se que 

as regras de Direito Penal e de Direito Processual Penal se alinharam com a teoria do Direito 

Penal do inimigo. Defende Günter Jakobs que, nesse contexto, pode bastar uma referência à 

incomunicabilidade, isto é, à eliminação da possibilidade de um preso entrar em contato com 

o seu defensor, evitando-se riscos para a vida, a integridade física ou a liberdade de uma 

pessoa. O que pode suceder, à margem de um processo penal ordenado, é conhecido em todo o 

mundo desde os fatos de 11 de setembro de 2001: um procedimento que a falta de separação 

do executivo, com toda certeza não pode se denominar um processo judicial próprio, mas sim, 

perfeitamente, pode chamar-se um procedimento de guerra. Aquele Estado em cujo território 

se cometeram aqueles atos tenta, com a ajuda de outros Estados, em cujos territórios até o 

momento – e só até o momento – não tem ocorrido nada comparável, destruir as fontes dos 

terroristas e dominá-los, ou melhor, matá-los diretamente, assumindo, com isso, também o 

homicídio de seres humanos inocentes, chamado dano colateral. A ambígua posição dos 

prisioneiros – delinquentes ou prisioneiros de guerra – mostra que se trata da persecução de 

delitos mediante a guerra58. 

 Essa nova postura, qual seja a de se instaurar um procedimento de guerra, tornou-se 

necessária face da atual sistemática vivenciada, em que facções terroristas, muitas vezes 

movidas por ideais “religiosos”, têm praticado crimes, cuja marca registrada é a intolerância. 

Como se não bastasse, verifica-se também a presença da crueldade que, na maioria das vezes, 

é voltada aos inocentes, que nada tem a ver com o embate travado. 

Nesse sentido, Alexandre Rocha Almeida de Moraes, analisando as características da 

sociedade e a tendência revelada pela dogmática penal, revela que as características da 

sociedade pós-moderna, as novas demandas alcançadas ao Direito Penal, o incremento do 

risco e da sensação de insegurança que, acentuados pelo papel da mídia na opinião pública, 

buscam soluções exclusivamente junto ao Direito Penal, traçam o panorama da dogmática 

criminal da modernidade. Pautada na hipertrofia legislativa muitas vezes irracional e pela 
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criação de tipos e de instrumentos processuais que cada vez mais se distanciam do modelo 

clássico, a dogmática penal mais recente revela uma política criminal que, há algum tempo, 

Jakobs denominou criticamente de “Direito Penal do inimigo” 59.  

 

1.6 A INFLUÊNCIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

Com vistas a combater efetivamente a criminalidade e instituir a segurança almejada, a 

sociedade contemporânea tem pautado as suas condutas em medidas facilmente identificadas 

na teoria preconizada por Günter Jakobs, tais como a criação de legislações penais dotadas de 

maior rigor, a antecipação da punibilidade do “inimigo”, a desproporcionalidade das penas e a 

relativização ou a supressão de Direitos Humanos, dentre outras. 

A esse sucinto rol de providências, Alexandre Rocha Almeida de Moraes, ao acrescer 

outras já citadas por Luiz Flávio Gomes, destaca a flexibilização do princípio da legalidade 

(descrição vaga dos crimes e das penas); inobservância dos princípios básicos, como o da 

ofensividade da exteriorização do fato, da imputação objetiva; aumento desproporcional das 

penas; criação artificial de novos delitos (delitos sem bem jurídicos definidos); endurecimento 

sem causa da execução penal; exagerada antecipação da tutela penal; corte de direitos e 

garantias processuais fundamentais, concessão de prêmios ao inimigo que se mostra fiel ao 

Direito (delação premiada, colaboração premiada); flexibilização da prisão em flagrante (ação 

controlada); infiltração de agentes policiais, uso e abuso de medidas preventivas ou cautelares 

(interceptação telefônica sem justa causa, quebras de sigilos não fundamentais ou contra a 

lei); dentre outros60. 

 Face à transnacionalidade dos crimes, vale ressaltar que as respectivas medidas, em 

inúmeros casos, não têm sido tomadas somente dentro de um único território, uma vez que 

alianças foram firmadas e, consequentemente, a cooperação possibilitou o combate à 

criminalidade fora dos limites de cada um dos Estados aliados, ocasionando, assim, a 

relativização de suas soberanias. 
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 Não obstante a prática de crimes que extrapolem as fronteiras, recorrente é o desejo de 

combatê-los a qualquer custo. Para tanto, inúmeros países têm reunidos esforços, em prol 

desse objetivo comum. 

 Em um dos atentados terroristas de maior repercussão, praticado no jornal francês 

Charlie Hebdo, em 07 de janeiro de 2015, diversas autoridades, além de lamentar a tragédia 

ocorrida, se dispuseram a auxiliar na busca e tentativa de apreensão dos suspeitos. Com vistas 

a tais finalidades, não só o aparato humano foi disponibilizado, mas, sobretudo, recursos 

dotados da mais alta tecnologia, com o fito de se evitar a continuidade da prática delitiva e, 

também, impossibilitar a associação destes a outros algozes, uma vez constatada a 

periculosidade dos agressores. 

 Ressalte-se, portanto, que essa nova concepção vem se afastando, cada vez mais, do 

sentido clássico preconizado por Claus Roxin, inclusive no que diz respeito à finalidade do 

Direito Penal, tendo em vista que o mesmo explica que a finalidade do Direito Penal, de 

garantir a convivência pacífica da sociedade, está condicionada a um pressuposto limitador: a 

pena só pode ser cominada quando for impossível obter esse fim através de outras medidas 

menos gravosas. O Direito Penal é desnecessário quando se pode garantir a segurança e a paz 

jurídica através do Direito Civil, de uma proibição de Direito Administrativo ou de medidas 

preventivas extrajudiciais61. 

 A partir da concepção do referido autor, entende-se que a utilização do Direito Penal 

deve ser subsidiária, na medida em que só poderá ser justificada se não puderem ser aplicados 

outros meios que alcancem a finalidade pretendida. 

 Ainda com o intuito de primar pela subsidiariedade do Direito Penal, Claus Roxin, ao 

enumerar alternativas para a pena criminal, atenta que a primeira consiste em pretensões de 

indenização de Direito Civil, que, especialmente violações de contrato, bastam para regular os 

prejuízos. A segunda alternativa são medidas de Direito Público, que podem comumente 

garantir mais segurança que o Direito Penal em casos, por exemplo, de eventos e atividades 

perigosas: controles, determinações de segurança, revogações de autorizações e permissões, 

proibições e mesmo fechamento de empresas. A terceira possibilidade está em atribuir ações 

de lesividade social relativamente reduzida a um direito de contravenções especial, que 

preveja sanções pecuniárias ao invés da pena62. 
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 Uma vez apresentada a perspectiva clássica do Direito Penal, verifica-se, cada vez 

mais, a sua superação e a consequente utilização deste ramo do Direito, em detrimento dos 

demais, aliado à própria teoria do Direito Penal do inimigo que, por sua vez, possibilita a 

aplicação de preceitos penais e processuais penais de forma prospectiva, com vistas a 

efetivamente garantir a segurança e a paz social, atualmente vulnerabilizadas com a 

disseminação do terror. 

 

1.7 O FUTURO DO DIREITO PENAL 

 

 Dando continuidade à construção proposta, outra reflexão necessária é a que diz 

respeito ao futuro do Direito Penal, visto que alguns autores questionam a necessidade de sua 

manutenção, no sentido de acreditarem que o controle estatal, materializado por constante 

vigilância, seria capaz de proporcionar a redução da criminalidade. 

 Já os autores que defendem a ideia de preservação do Direito Penal assim o fazem por 

acreditarem ser o respectivo ramo um mal necessário. Quanto a este aspecto, Claus Roxin 

aduz que também aquele que deseja e profetiza um longo futuro para o Direito Penal terá que 

conceder que a justiça criminal é um mal talvez necessário e que, por isso, deve ser 

promovido – mas que continua sendo um mal. Ela submete numerosos cidadãos, nem sempre 

culpados, a medidas persecutórias extremamente graves do ponto de vista social e psíquico. 

Ela estigmatiza o condenado e o leva à desclassificação e à exclusão social, consequências 

que não podem ser desejadas num Estado Democrático de Direito, o qual tem por fim a 

integração e a redução das discriminações63. 

 No que diz respeito à teoria do Direito Penal do inimigo, verifica-se que o futuro do 

Direito Penal se encontra condicionado à realidade vivenciada, na medida em que, a cada 

novo dia, se faz necessário a modulação desta seara do direito, com vistas a enfrentar as novas 

formas de delinquência. Nota-se que a vigilância, capaz de reduzir a criminalidade, é algo 

imprescindível tanto para os autores que questionam a necessidade de manutenção do Direito 

Penal quanto para aqueles que defendem a sua preservação, contudo, sendo vista a partir de 

duas perspectivas, a primeira como forma de garantir o “bem” e a segunda com o fito de 

primar pela continuidade de um “mal necessário”. 
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 Outra temática que gera divergência entre os autores é a que diz respeito aos bens 

jurídicos. Para os que defendem os ideais disseminados pela Escola Clássica do Direito Penal, 

a manutenção dos bens jurídicos, por ser o seu múnus primordial, deve ser incondicionada. 

 Contudo, verifica-se que a teoria do Direito Penal do inimigo idealizou um novo 

contorno dos bens jurídicos, em consonância com os ideais preconizados por esta corrente 

contemporânea, uma vez que se torna evidente a possibilidade de se condicionar em 

determinados bens jurídicos, dentre eles, a vida. Admaldo Cesário dos Santos alerta que o 

referido modelo supera a noção tradicional de bem jurídico, pelo fato de pontificar a 

relativização de determinadas garantias. Isto porque coloca a violação da norma penal como 

centro do Direito Penal, em total descompasso com a realidade circundante, posto descolocar 

do eixo do Direito Penal a ideia de bem jurídico, por meio da apresentação de um direito 

neutral64. 

 Em face da colisão entre essas perspectivas, clássica e contemporânea, impõe-se a 

necessidade de se buscar uma solução intermediária que, por sua vez, delimite o conceito de 

bem jurídico, uma vez que, para a sua real aferição, não deverá ser considerada a privacidade 

e a crença pessoal de cada indivíduo, sob pena de eivar o objeto de irracionalidade. 

 Ocorre que, para a consecução deste fim, uma vez considerada inevitável a colisão 

entre as referidas concepções, necessária se faz a efetiva atuação do Estado e dos aplicadores 

do Direito, no sentido de realizar a ponderação, no que diz respeito à consecução dos Direitos 

Humanos. 

 Nesse contexto, apesar das tentativas empreendidas, a pena privativa de liberdade, um 

dos maiores símbolos do Direito Penal na modernidade, teve a sua imposição registrada em 

grande escala, uma vez que os modelos preconizados pela perspectiva clássica deixaram de 

ser suficientes para combater a criminalidade, não acompanhando, assim, a evolução das 

mentes transgressoras, especialmente as dos terroristas. 

 Com o fito de propor uma reflexão sobre o terrorismo e a sua possível justificativa, 

Paulo Borba Casella revela que o terrorismo se exprime como negação violenta desse ideal. A 

mudança, a renovação, o aperfeiçoamento não resulta de progresso interior, de evolução das 

mentalidades (metanoia), mas da ruptura de processos e sistemas: a mudança não é buscada 

por meio de processo lento e difícil de conscientização, mas age na explosão da bomba 

colocada em um trem, edifício, navio ou avião e destrói vidas inocentes e indiferentes. O alvo 
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é secundário, a manifestação é que conta. Não se usa mais dizer que os fins justificam os 

meios, isto a humanidade sempre praticou e, poucas vezes, admitiu como premissa válida. 

Hoje já vamos mais longe: os meios justificam-se por si próprios65. 

 Nesse sentido, a violência, quer seja materializada pela disseminação do terrorismo ou 

pelo fortalecimento de grupos radicais, tem sido um dos principais alvos combatidos pelo 

Direito moderno e, sobretudo, pela teoria do Direito Penal do inimigo, com vistas a modificar 

o quadro de fragilidade e instabilidade instaurado nas últimas décadas. 

 Sobre a temática, Paulo Borba Casella ressalta que a violência sempre integrou o 

universo humano, mas é inquietante observar o paradoxismo ao qual chegou o nosso século. 

Ainda mais do que a certeza da fragilidade, da irreversibilidade do “ciclo viral” do processo 

de civilização, é a suspeita aterradora da permanência em plenitude da força indômita e 

selvagem do animal, sempre intacta sobre o transitório verniz moral e cultural. O mundo 

Hobbesiano da guerra de todos contra todos atinge dimensões catastróficas em virtude do 

processo científico e tecnológico. O aparato bélico à disposição do homem de hoje aumenta 

potencialmente o seu poder destrutivo. A aniquilação (Vernichtung) do oponente é a expressão 

do sentimento de um mundo onde os antagonismos, levados ao extremo, são incompatíveis, e 

as diferenças tornam-se mutuamente excludentes66. 

 A par dessa transcrição, entende-se que o ser “diferente” representa perigo por diferir 

do perfil traçado pela nova ordem mundial e, por receio de sofrerem represálias ou, até 

mesmo, serem eliminados, os indivíduos “diferentes” buscam não somente a sua proteção, 

mas também acabam por impor a vingança, como forma de instituir a sua “diferença”. 

 Depreende-se, portanto, que, em alguns casos, o fundamento desta violência não está 

ligado apenas ao fanatismo, na maioria das vezes “religioso”, e sim à intolerância que, por sua 

vez, proporciona a exclusão e, consequentemente, a intensificação do sentimento de 

inferioridade existente no íntimo do indivíduo criminoso. 

 Movido pelo ódio e com o desejo de possibilitar uma mudança rápida, o “inimigo” 

busca a defesa de seus ideais a todo custo, independentemente de ter que sacrificar a vida de 

inocentes e, até mesmo, a sua própria vida, negando, assim, a condição humana e coisificando 

o ser pensante. 

 Nesse sentido, ao tratar da morte e o acaso, traçando, assim, um paralelo entre a morte 

de um homem qualquer e a de um terrorista, Paulo Borba Casella aduz que esse universo de 
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sombra se projeta sobre o mundo de hoje, em escala antes desconhecida. O homem que se 

serve da morte como escolha possível em seu âmbito de atuação, admite, antes de mais nada, 

a morte para si mesmo. O terrorista, colocando na morte a sua companheira, torna-se também 

o possível alvo: ele se arrisca a receber de volta o mesmo mal que dá aos outros67. 

 Ainda tratando sobre o terrorista, exemplo típico de “inimigo”, Paulo Borba Casella, 

utilizando-se das considerações tecidas por H. Donnedieu de Vabres acerca do terrorismo 

internacional, identificou os aspectos mais relevantes do fenômeno, de modo a destacar quatro 

elementos: 1º os objetivos políticos; 2º a atuação e quadrilhas; 3º o uso de meios violentos; 4º 

a criação de perigo comum. Os objetivos políticos, embora normalmente presentes, não 

constituem absoluto cuja interação seja indispensável à caracterização do fenômeno, 

expressos nas razões que norteiam a atuação dos agentes. A atuação em quadrilhas é sintoma 

do alto grau de organização alcançado por diversos grupos e movimentos, muitas vezes 

interligados por conexões internacionais, resultando em aumento da eficiência da atuação, 

reunindo equipes altamente integradas. O uso de meios violentos criando o terror, por meio de 

explosões, atentados a bomba, destruição e matança indiscriminada, ataques a locais públicos, 

tais como hotéis, restaurantes, aeroportos, locais de culto, meios de transporte, sejam aéreos, 

marítimos e terrestres. O perigo comum resultante da forma de atuação, do emprego de meios 

violentos, do ataque indiscriminado, cria o perigo iminente para todo o grupo social, podendo 

atingir a qualquer momento, em qualquer local, integrantes de qualquer segmento da 

sociedade68. 

 Vale ressaltar que a identificação dos respectivos elementos somente foi possível em 

razão do terrorismo, há muitos anos, ser objeto de estudo da comunidade internacional, sendo 

tema recorrente de debates, visto que, desde o atentado de Marselha, ocorrido em 09 de 

outubro de 1934, o fenômeno tomou maiores proporções e, por isso, a sociedade internacional 

foi conclamada a firmar tratados internacionais, dentre eles a Convenção que versa sobre a 

Prevenção e a Punição do Terrorismo, com o intuito de efetivamente combatê-lo. 

 Ainda com a finalidade de repelir tal prática, agora de forma especial no continente 

americano, foi assinada a Convenção Interamericana sobre Prevenção e Repressão de Atos 

Terroristas de Caráter Internacional (1971) e, anos seguintes, após o fatídico 11 de setembro 

de 2001, a Convenção Interamericana contra o Terrorismo (2002), destacando-se, nessa 

última, a realização de uma abordagem mais genérica sobre a temática, uma vez que, à 
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definição anteriormente concebida, foram agregadas todas as tipificações existentes em 

convenções anteriores, dotadas de caráter universal.  

 Apesar de todo esse aparato legislativo e da criação de inúmeras formas de combate à 

criminalidade, verifica-se que o “inimigo”, nesse caso materializado a partir da figura do 

terrorista, tem praticado condutas que remontam ao barbarismo. Nesse sentido, Paulo Borba 

Casella preleciona que o problema, embora complexo, reveste-se de tal gravidade que não 

pode ser ignorado, a tragédia é de tal ordem, que não se pode deixar de atentar para a “ameaça 

e a execução frias dos nefandos crimes do terrorismo, que chegam até a utilizar seres 

absolutamente inocentes, num regresso ao barbarismo, ao uso e fuzilamento de reféns, 

condenado no próprio direito internacional da guerra69. 

 Com esteio nessa realidade, evidencia-se a consolidação e a expansão do direito de 

punir por parte do Estado, necessidade que se impõe frente à garantia da segurança e da paz 

social e que, por via de consequência, ocasiona o enrijecimento dos preceitos de Direito Penal 

e de Direito Processual Penal, contrariando, assim, a perspectiva clássica do Direito que, por 

sua vez, dissemina a punição somente como reprimenda por afronta à norma e como forma de 

salvaguardar os bens jurídicos. 

 Imperioso ressaltar que essa concepção contemporânea ocasionou divergência no 

campo das ciências penais, em face do avanço do ius puniedi do Estado com vistas à 

repressão de determinados crimes, uma vez que, de um lado, prima-se pelo efetivo combate 

do indivíduo que represente perigo à sociedade e, de outro, pelo asseguramento 

incondicionado de direitos, face à sua universalidade e à previsão ratificada em inúmeras 

Constituições e em diversos acordos internacionais. 

 Nesse sentido, a modificação na postura estatal decorre, dentre outros motivos, da 

ineficácia da proteção destinada aos bens jurídicos e, especialmente, da incapacidade estatal 

em combater a criminalidade. 

 Corroborando com esta nova perspectiva e a sua consequente influência no Direito 

Penal, Walter Barbosa Bittar aduz que a essas críticas ao Direito Penal liberal ou tradicional, 

devem ser somadas a pressão do mundo moderno em atender a velocidade exigida por 

resultados compatíveis com a era da informática, em que a rapidez se opõe à necessária 

reflexão e consequências das respostas possíveis do sistema jurídico, o que vem a fortalecer 

as novas perspectivas criadas pelo Direito Penal do inimigo, quando cria um excesso de 

confiança na capacidade de respostas do sistema jurídico que, “alucinado”, prioriza o 
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resultado em detrimento do conceito de justiça, abrindo espaço para concepções utilitárias, 

meramente funcionais o que, concretamente, ajuda a disseminação das ideias de Jakobs, 

obnubilando a visão sobre o objeto, limites e funções da resposta penal70. 

 Entende-se, portanto, que das referidas mutações decorre a ideia de risco, marcado 

pela imprevisibilidade que permeia as relações humanas e que ocasiona a existência de um 

vínculo excludente, em que a busca pela segurança tornou-se a sua principal meta. 

 No que diz respeito à busca e à consequente manutenção da segurança, Carolina de 

Freitas Paladino e Danyelle da Silva Galvão, ao travarem uma reflexão acerca das 

considerações tecidas por Felipe Daniel Amorim Machado e Paulo Busato, ponderam que, em 

nome da preservação de uma pseudossegurança, tem-se desenvolvido discursos populares 

exigindo a criminalização de novas condutas, a extensão do rol de crimes hediondos, a 

construção de mais presídios de “segurança máxima”, o encurtamento do processo criminal e 

a diminuição das hipóteses de cabimento de recursos processuais71.  

 Ainda segundo as concepções das autoras, as práticas de todo arbitrárias são apontadas 

e muito bem recebidas pela sociedade, como valor absoluto, não passível de harmonização 

com outros valores. Aqueles discursos de interesse geral e da necessária manutenção da 

segurança da coletividade são usados para fundamentar e “legitimar” a expansão repressiva. 

Não raro, ainda são aqueles exigentes da redução da maioridade penal, da previsão da pena de 

morte e da prisão perpétua, além das possibilidades de exercício da defesa. Ou seja, legitima-

se a intervenção do Direito Penal máximo e a criação de um sistema totalmente contrário ao 

proposto por um Estado de Direito. Nesse modelo, em nome de uma segurança maior, direitos 

podem ser facilmente esquecidos. Com o surgimento de novas condutas criminosas, 

especialização na prática das mesmas e transnacionalidade de seus efeitos, o Estado tornou-se 

ineficaz ou mesmo incompetente para a prevenção, apuração e repressão da criminalidade. 

Diante disso, adotou uma política criminal repressiva, tendente ao aumento do número de 

tipos penais e ao agravamento das penas já previstas. Aparece, pois, um discurso propugnando 

uma necessidade absoluta de segurança, legitimando um tratamento diferenciado com 

determinadas pessoas, convertendo o modelo de controle social do intolerável em um modelo 
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intolerável de controle social, a partir de um Direito Penal de risco a um Direito Penal do 

inimigo72. 

 Nesse sentido, uma vez explicitada a atual situação vivenciada e as medidas de 

combate ao “inimigo”, denota-se a mudança nos anseios da própria sociedade, atualmente 

consubstanciada na especulação de capital e no poderio daqueles países que o detêm, o que 

ocasiona a imposição de sua política, por utilizarem a proteção como moeda de troca e por 

acreditarem possuir um rótulo de sociedade invejada e admirada, em todos os aspectos. 

 Como se não bastasse a imposição de um modelo cultural e o acirramento das 

desigualdades sociais, a política disseminada pelos países detentores de maior capital, 

especialmente pelos Estados Unidos, funda-se em um poder bélico em prol da perseguição, 

desmedida, do “inimigo”. 

 Cumpre ressaltar que a referida postura, adotada pelos Estados Unidos, 

principalmente, após o fatídico 11 de setembro de 2001, contraria os princípios norteadores da 

democracia, indo de encontro às normas de Direitos Humanos que, durante inúmeros anos, 

foram disseminadas de forma universal e incondicionada. 

 Explica Eugênio Raúl Zaffaroni que se iniciou, portanto, a perseguição a um inimigo 

crível, como jamais visto, uma vez que a carência de juízos prévios a partir dos quais seria 

possível fabricar um novo inimigo só pode ser compensada com um fato aterrador e, para esse 

efeito, o atentado de setembro de 2001 foi funcional para um inimigo crível. A partir do fato 

concreto e certo da morte em massa e indiscriminada, constrói-se a nebulosa ideia de 

terrorismo que não alcança definição internacional e, por conseguinte, abarca condutas de 

gravidade muito diferentes, porém justifica medidas repressivas que permitem retomar a velha 

estrutura inquisitorial e alimentá-la com novos dados, correspondentes à violência criminal 

desencadeada a partir da intervenção em países árabes73. 

 Depreende-se que, com a disseminação do discurso profetizado pelos Estados Unidos, 

houve a exclusão e a perseguição de inúmeros imigrantes, especialmente os de origem árabe, 

que, em maior número, abandonaram a condição de “cidadãos”, passando a serem vistos e, 

principalmente, tratados como “inimigos”. 

 Contra eles, ao menor sinal de risco, uma vez externados apenas indícios de 

periculosidade, caberia a tomada de medidas capazes de combatê-los, dentre elas a 
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antecipação da punibilidade, a desproporcionalidade da pena cominada e a relativização ou a 

supressão de Direitos Humanos. 

 Verifica-se, portanto, que esse modelo de sistema criminal e, até mesmo político, 

segundo a visão de seus adeptos, adequa-se perfeitamente aos Estados Unidos, postura que, 

por sua vez, a princípio, destoava da vivenciada pelos países que não fazem parte do círculo 

de polarizadores de capital, em face de sua incontestável fragilidade e precariedade. 

 Nesse sentido, Eugênio Raúl Zaffaroni alerta que o discurso do autoritarismo norte-

americano é o mesmo que se instala no resto da América, porém sua funcionalidade é tão 

diferente quanto à realidade do poder repressivo. Enquanto os Estados Unidos fazem dele 

uma empresa que ocupa milhões de pessoas, desviando recursos da assistência social para o 

sistema penal e contribuindo para a resolução do problema do emprego, na América Latina o 

sistema penal, longe de proporcionar emprego, serve para controlar os excluídos do emprego, 

torna-se brutalmente violento e as políticas autonomizadas e em dissolução sitiam os poderes 

políticos. O discurso cool se insere nesta região em sistemas penais invertidos, com prisões 

superlotadas de gente sem condenação, onde o aumento de escalas penais não representa 

penas mais longas, mas sim mais prisioneiros preventivos (porque se impede o 

desencarceramento) e o direito de execução penal é, em grande medida, uma utopia, inclusive 

formalmente aplicável a uma minoria quase insignificante de presos74. 

 Na América Latina opera-se com uma generalizada medida de segurança por 

periculosidade presumida (sob a forma de prisão preventiva pervertida) e só 

excepcionalmente com penas. Com isso, toda proposta de destinar penas ou medidas de mera 

contenção para os inimigos perde muito de seu sentido, uma vez que essas são empregadas 

desde o começo mesmo do processo de criminalização secundária e indiscriminadamente. É 

preciso entender que na América Latina quase todos os prisioneiros são tratados como 

inimigos no exercício real do poder punitivo. 

 Ademais, uma vez concebida a diferença entre o sistema norte-americano e latino-

americano, bem como o “controle” exercido pelos Estados Unidos aos países em 

desenvolvimento, tornou-se inevitável a ratificação de acordos de cooperação jurídica 

internacional, em matéria penal, com o fito de, “ao garantir a segurança e a paz social”, 

proporcionar o efetivo combate ao “inimigo”.  
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 Dentre esses pactos, deve ser ressaltado o Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, em 

matéria penal, firmado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da 

América, uma vez que no refrido ajuste podem ser verificados fragmentos da teoria do Direito 

Penal do inimigo, conforme demonstrado a seguir. 

 

1.8 ANTECIPAÇÃO DA PUNIÇÃO DO INIMIGO 

 

 Uma vez demonstrada a definição e as características da Teoria do Direito Penal do 

inimigo, imperiosa a necessidade de se tratar sobre as principais consequências de sua 

aplicação, dentre elas a antecipação da punibilidade e a desproporcionalidade das penas. 

 Antes de adentar, propriamente, na repercussão gerada pela antecipação da 

punibilidade, se faz necessário entender o significado do vocábulo “punibilidade”, assim 

compreendido como a possibilidade de o Estado utilizar-se do seu ius puniendi, a partir do 

cometimento de infração penal por parte do agente. 

 Intimamente ligado ao poder punitivo do Estado, encontram-se as diversas formas de 

resolução de conflitos. Sobre essas últimas, cumpre esclarecer que as mesmas passaram por 

significativa evolução, ao longo dos anos, visto que, inicialmente, a consecução das 

pretensões dava-se por meio do emprego da força e a repressão aos respectivos atos, através 

da vingança privada. 

 Nesse sentido, a autotutela cedeu lugar a duas formas de resolução de conflitos, em 

que, na primeira, buscava-se a utilização da autocomposição e, somente no caso de 

impossibilidade de aplicação desta solução, a lide era posta ao Estado-Juiz que, ao primar pela 

segurança e pela paz social, deveria ter sua conduta pautada nos princípios da legalidade, 

imparcialidade, contraditório e ampla defesa, consubstanciados no princípio do devido 

processo legal. 

 Ocorre que, face à evolução imposta pela acepção contemporânea do Direito Penal e, 

inclusive, pelo emprego dos ditames preconizados pela teoria do Direito Penal do inimigo, ao 

primar pela antecipação da punibilidade, aceitou-se a possibilidade de relativização ou, até 

mesmo, de supressão dos Direitos Humanos. Cumpre ressaltar que a investida contra o 

“inimigo”, no que diz respeito à antecipação de sua punibilidade, decorre, na maioria das 

vezes, de mera suspeita do cometimento de um delito, o que ocasiona a imposição, desmedida 

e inconsequente, de confinamentos cautelares que, segundo preleciona Eugênio Raúl 
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Zaffaroni consistem em “puros confinamentos de contenção, prolongados ou indefinidos” 75 e 

que possibilitam, por sua vez, a tipificação de atos preparatórios e a criação de tipos de mera 

conduta e perigo abstrato. 

 Nesse sentido, verifica-se a ocorrência de arbitrariedades, muitas vezes decorrentes do 

emprego deste sistema penal cautelar, na medida em que o devido processo legal é 

simplificado ou, até mesmo, abolido em prol da preservação da segurança da sociedade, com 

vistas ao combate da periculosidade externada pelo “inimigo”. 

 Como se não bastasse o desrespeito às garantias processuais e à relativização ou 

supressão dos Direitos Humanos, a antecipação da punibilidade ainda traz consigo uma forma 

de punibilidade indireta, concebida na exclusão do “inimigo” do seio da sociedade e sua 

consequente despersonalização.  

 Verifica-se que, dentre os crimes que comportam maior gravidade, aos quais se pode 

citar o tráfico, o terrorismo e os praticados por organizações criminosas, a antecipação da 

punibilidade é uma medida, atualmente, de emprego recorrente. 

 No que diz respeito ao terrorismo, a depender da periculosidade e do temor ocasionado 

pelo “inimigo”, as medidas que proporcionam a antecipação da punibilidade não só se fazem 

presentes, mas, também, ocasionam outros tipos de reprimendas, igualmente gravosas, como 

por exemplo, o temor aos adeptos do Islã, o que tem acentuado a islamofobia. 

 

1.9 DESPROPORCIONALIDADE DA PENA 

 

 Antes de serem feitas as devidas considerações sobre a desproporcionalidade da pena, 

outra medida citada pela teoria do Direito Penal do inimigo, imperativo, também, 

compreender a acepção do termo “pena”, de tal forma entendida como consequência imposta 

pelo Estado ao cometimento de infração penal.   

 Evidencia-se, portanto, a ligação entre pena e Estado, estando o desenvolvimento deste 

último intimamente ligado com a finalidade e, inclusive, com a repercussão social da pena, 

tendo em vista que, segundo o que preceitua Cezar Roberto Bitencourt, “sua evolução esteve 

sempre marcada pelo contexto social, cultural e político de um determinado momento da 
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história, de modo que as modificações na concepção do Estado e de Direito Penal podem ser 

vistas como a expressão do espírito de seu tempo” 76. 

 Nesse sentido, quando se menciona que o desenvolvimento do Estado está 

intimamente ligado com a pena, é possível, ainda, fazer a conexão entre pena e criminalidade, 

já que a primeira só existe em razão da segunda. Isto posto, em volta aos contextos social, 

cultural e político vivenciados a cada época, caberá, também, um novo significado para 

Estado, pena e criminalidade, sendo os mesmos passíveis de novas conexões.  

 Para tanto, Cezar Roberto Bitencourt ressalta que convém registrar que a uma 

concepção de Estado corresponde a uma de pena, e a esta, uma de culpabilidade. Destaque-se 

a utilização que o Estado faz do Direito Penal, isto é, da pena para facilitar e regulamentar a 

convivência dos homens em sociedade. Apesar de existir outras formas de controle social, o 

Estado utiliza a pena para proteger de eventuais lesões determinados bens jurídicos, assim 

considerados, em uma organização socioeconômica específica. Estado, pena e culpabilidade 

formam conceitos dinâmicos inter-relacionados, a tal ponto que a uma determinada teoria de 

Estado corresponde a uma teoria da pena, e com base na função e finalidade que seja atribuída 

a esta, é possível deduzir um específico conceito de culpabilidade. Assim, como evolui a 

forma de Estado, o Direito Penal também evolui, não só no plano geral, como também em 

cada um de seus conceitos fundamentais77. 

Nesse sentido, as finalidades da pena variam em cada Estado, destacando-se, entre 

elas, a retributiva e a preventiva. Para Fernando Capez, as finalidades da pena podem ser 

explicadas, dentre outras teorias, pela da retribuição, em que a pena é a retribuição do mal 

injusto, praticado pelo criminoso, pelo mal justo previsto no ordenamento, bem como pela 

teoria da prevenção, em que a pena tem o fim prático e imediato de prevenção geral 

(representada pela intimidação dirigida ao ambiente social) e prevenção especial (a pena 

objetiva a readaptação e a segregação social do criminoso como meio de impedi-lo de voltar a 

delinquir)78. 

Apesar da diversidade de finalidades, na maioria dos modelos prisionais evidencia-se a 

retributiva em detrimento da preventiva, verificando-se, ainda, a ocorrência do emprego 

desproporcional de pena que, via de regra, assim como ocorre na antecipação de punibilidade, 
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incorre no descumprimento das garantias processuais, especialmente, a do devido processo 

legal que, por sua vez, orienta a dosimetria da pena. 

 Com o intuito de evitar o emprego desproporcional da pena, inúmeros países não só 

estabeleceram um procedimento visando a sua cominação, como também proibiram a 

imposição de determinadas penas, tais como a de morte, a de caráter perpétuo e as cruéis. 

 Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt ressalta “que a onipotência jurídico penal do 

Estado deve contar, portanto, necessariamente com freios ou limites que resguardem os 

invioláveis direitos fundamentais do cidadão” 79. 

 Uma vez traçado o perfil da teoria do Direito Penal do inimigo, compreendemos que a 

respectiva teoria tem que ser interpretada e, sobretudo, aplicada com a devida cautela, tendo 

em vista que, apesar de ensejar rigoroso combate à criminalidade, o alcance do fim proposto 

se dá, na grande maioria dos casos, por meio da relativização e, até mesmo, da supressão de 

direitos, o que ocasiona o retrocesso das garantias conquistadas ao longo dos anos, após 

memoráveis lutas. 

 Ademais, a instabilidade vivenciada, aliada a crescente onda de terror e ao acirramento 

das desigualdades sociais, nos leva a considerar a teoria como um mal que, no presente 

momento, não se deve afastar, devendo, entrementes, haver a ponderação de direitos, como 

forma de se evitar o cometimento de arbitrariedades injustificadas. 

 Por fim, a partir da exposição de sua definição, características e, especialmente, das 

principais consequências impostas ao “inimigo”, dentre elas a antecipação da punibilidade e a 

desproporcionalidade da pena, verifica-se que, uma vez realizada cautelosa análise da atual 

conjuntura global, os ditames preconizados pela referida teoria se fazem presentes em 

diversas modalidades de cooperação jurídica internacional, dentre elas, o Mutual Legal 

Assistance Treaty – MLAT, em matéria penal, firmado entre a República Federativa do Brasil e 

os Estados Unidos da América, o que poderá ser constatado, não somente por meio da 

descrição dos seus mecanismos de implementação, mas, especialmente, por meio da análise 

das obrigações assumidas pelas partes. 
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2 COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

 

 

 Antes de se adentrar nas temáticas ligadas à cooperação jurídica internacional, se faz 

necessário uma breve abordagem sobre o Direito Internacional, tendo em vista que o mesmo 

interfere na efetividade desta cooperação, de modo a estabelecer normas de conduta que 

passam a figurar nos intercâmbios internacionais, nos mais variados setores da vida humana. 

 Nesse sentido, ao tratar sobre a transcendência dos limites territoriais da soberania 

estatal pelo Direito, Valério de Oliveira Mazzuoli explica que, com esse fenômeno, verifica-se 

que o Direito vai deixando de somente regular as questões internas para também disciplinar 

atividades que transcendem os limites físicos dos Estados, criando um conjunto de normas 

com aptidão para realizar esse mister. Esse sistema de normas jurídicas (dinâmico por 

excelência) que visa disciplinar e regulamentar as atividades exteriores da sociedade dos 

Estados (e também, atualmente, das organizações interestatais e dos próprios indivíduos) é o 

que se chama de Direito Internacional Público ou Direito das Gentes80. 

 Por sua vez, Sidney Guerra, ao conceituar o Direito Internacional, aduz que o mesmo 

pode ser compreendido como um conjunto de normas (regras e princípios) que regem os 

sujeitos e demais atores internacionais no âmbito da sociedade internacional e que têm por 

escopo a busca da manutenção da paz, da justiça internacional, bem como promover o 

desenvolvimento dos povos81.  

 Deve ser ressaltado, contudo, que o estabelecimento do referido conjunto de normas 

somente foi possível em razão da evolução do status de suportabilidade, em que eram 

desprezadas as peculiaridades de cada Estado, para o status negocial, em que o consenso 

passou a ser característica marcante.  

 Nesse sentido, Francisco Rezek afirma que do Direito Internacional Público consiste 

em um sistema jurídico autônomo, onde se ordenam as relações entre Estados soberanos, o 

Direito Internacional Público – ou Direito das Gentes, no sentido de Direito das nações ou dos 

povos – repousa sobre esse consentimento. As comunidades nacionais e, acaso, ao sabor da 

história, conjuntos ou frações de tais comunidades propendem, naturalmente, à 

autodeterminação, à regência de seu próprio destino. Organizam-se, tão cedo quando podem, 
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sob a forma de Estados independentes, e ingressam numa comunidade internacional carente 

de estrutura centralizada. Tais as circunstâncias, é compreensível que os Estados não se 

subordinem senão ao direito que livremente reconheceram ou constituíram. O consentimento, 

com efeito, não é necessariamente criativo (como quando se trata de estabelecer uma norma 

sobre a exata extensão do mar territorial, ou de especificar o aspecto fiscal dos privilégios 

diplomáticos). Ele pode ser apenas perceptivo, qual se dá quando os Estados consentem em 

torno de normas que fluem inevitavelmente da pura razão humana, ou que se apoiam, em 

maior ou menor medida, num imperativo ético, parecendo imunes à prerrogativa estatal da 

manipulação82. 

 A par de tais considerações, percebe-se que nas comunidades, além de se verificar um 

sentimento comum, representado pelo consenso espontâneo, coexiste, também, a ideia de 

obrigatoriedade e, consequentemente, de exigibilidade dos pactos firmados, devendo, 

inclusive, o seu cumprimento ser regido pela boa fé. Tal característica passou a ser conhecida 

como o pacta sunt servanda, princípio norteador do Direito Internacional, sendo limitado 

apenas pelo jus cogens, por ser esse último um direito cogente, assim compreendido por 

normas inderrogáveis pela vontade das partes. 

 Com feito, levando-se em consideração o princípio do pacta sunt servanda, ao Estado 

foi conferida a possibilidade de ratificar determinado tratado, condicionando-se a cumpri-lo 

de boa fé, não podendo alegar, com o fito de se esquivar das responsabilidades assumidas, 

contrariedade ao seu ordenamento jurídico interno, uma vez que apenas lhe é facultado o não 

cumprimento do referido tratado a partir da denúncia, postura que, caso adotada, novamente, 

representará a manifestação de sua vontade. 

 Ao tentar compreender o sentido da adoção do princípio do pacta sunt servanda, 

Hildebrando Accioly assevera que a razão é, primordialmente, a conservação da própria 

sociedade internacional, uma vez que, para a existência desta, é necessária a existência 

anterior de um Direito. Em última análise, pode-se dizer que sua finalidade é salvaguardar o 

bem comum da sociedade internacional, por meio da manutenção da harmonia e das boas 

relações entre os povos83. 
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 Ressalte-se que, quanto ao jus cogens, a vontade e, consequentemente, o consenso 

firmado entre os Estados não podem violar os referidos imperativos, sob pena de o tratado que 

recair em tal vício ser considerado nulo, face à impossibilidade de confronto do mesmo com 

normas de Direito Internacional aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional, em 

que o instrumento da derrogação não se apresenta como meio possibilitador do 

descumprimento de tais postulados. 

 Nesse sentido, a visão clássica de Direito Internacional, em que determinado Estado 

soberano trataria de todos os problemas ocorridos em seu interior de forma independente, 

cedeu lugar a uma nova perspectiva, em que o enfrentamento desta realidade passou a exigir a 

participação de vários Estados coordenados entre si, unidos em prol da consecução de 

determinado fim. 

 

2.1  PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

 

 No que diz respeito a uma tendência mundial, já verificada desde a modernidade, 

Bárbara Gomes Lupetti Baptista84, aduz que a mesma consiste na dilaceração das barreiras 

entre as nações, pois, de forma cada vez mais intensa, se percebe a crescente circulação de 

bens e pessoas na sociedade, a criação de organismos multinacionais, estando, a globalização, 

nesse sentido, caminhando “a passos largos” em todos os setores. 

 No mesmo contexto, Paulo Henrique Gonçalves Portela cita como exemplo que a 

poluição emitida por um país pode causar efeitos deletérios em todo o mundo, como prova o 

atual quadro de aquecimento global. Um terremoto ocorrido em uma região costeira de um 

país pode provocar tsunamis em outros continentes. Um conflito armado interno pode gerar 

fluxos de refugiados. Por fim, a prática de condições aviltantes de trabalho pode conferir 

vantagens comparativas às mercadorias produzidas em um país, causando prejuízos às 

economias de outros Estados85. 

 Verifica-se, portanto, a existência de uma dualidade, visto que de um lado encontra-se 

o desejo do Estado de defender o seu próprio interesse, primando pelo poder e a consecução 
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de riquezas, e de outro, desejos ligados à solidariedade, à cooperação e à coexistência, com 

vistas a primar pelo fortalecimento do interesse comunitário. 

 Contudo, apesar da mencionada dualidade, a partir do estreitamento das relações 

internacionais, verificou-se que a união se tornou necessária não apenas para combater 

problemas, em especial os atinentes à segurança, mas, também, para que os Estados passem a 

promover o desenvolvimento econômico e social, criando, assim, mecanismos que 

possibilitem a integração regional. 

 Para tanto, o alinhamento de interesses comuns, baseado em um consenso espontâneo 

entre os indivíduos, possibilitou a formação de uma comunidade que pode designar tanto o 

conjunto de Estados, quanto a totalidade de indivíduos, sendo, neste último caso, denominada 

de comunidade universal. Em ambos os aspectos, imprescindível se faz a presença do 

consenso, como já mencionado, tendo em vista que da aceitação espontânea de princípios e 

valores decorrerá a organização das relações firmadas entre os seus respectivos membros e, 

consequentemente, a busca pela consecução de determinado fim.  

Alberto do Amaral Júnior, ao versar sobre a respectiva comunidade, informa que a 

mesma é importante para elucidar o conceito de solidariedade no Direito Internacional 

contemporâneo, dada a vinculação essencial entre elas. Refere-se à comunidade, isto é, a 

interesses, objetivos e padrões compartilhados. A comunidade fornece a medida para a 

articulação das partes no todo ao estabelecer o tipo de vínculo que as une e a natureza das 

obrigações que possuem86.  

Percebe-se, portanto, que a essa comunidade internacional estão ligadas as ideias de 

solidariedade, cooperação e coexistência, razão pela qual a mesma se tornou uma comunidade 

dotada de sentido, ao qual o Direito Internacional deverá servir. 

Ao tratar sobre a solidariedade, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira define que o 

sentido moral da mesma transparece tanto no vínculo entre o indivíduo e a vida, os interesses 

e as responsabilidades de um grupo, de uma nação e da própria humanidade, quanto na 

relação de responsabilidades entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada 

elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar os demais87. 

Quando se tem em mente os interesses de determinados Estados e, até mesmo, da 

humanidade, verifica-se a necessidade de meios que possibilitem a cooperação entre os 
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países, tendo em vista que a consecução de determinados objetivos, em diversos casos e nos 

mais variados aspectos, deixou de ser interesse de um único Estado para fazer parte dos 

interesses de dois ou mais Estados que, a partir da celebração de tratados internacionais, 

associam-se em prol da efetividade da mencionada cooperação. 

Nesse sentido, Bárbara Gomes Lupetti Baptista revela que a cooperação jurídica se dá 

quando o aparato judicial de uma nação se mostra insuficiente à solução de controvérsias, 

precisando recorrer ao auxílio que lhe possam prestar outras nações, por meio de suas 

respectivas atividades jurisdicionais. Traduz-se, na verdade, como sendo uma política de 

ajuda mútua no âmbito internacional88. 

Nos dizeres de Marco Bruno Miranda Clementino, a cooperação jurídica internacional 

diz respeito à assistência que um Estado presta a outro, a fim de possibilitar que este selecione 

um determinado problema jurídico. Essa assistência pode ser prestada nos mais diversos 

domínios, inclusive no penal, com o objetivo de viabilizar a persecução por crimes com 

elementos de estraneidade, em que se verifica a necessidade de realização de medidas de 

caráter extraterritorial89. 

Ainda segundo preleciona o referido autor, a cooperação jurídica internacional 

pressupõe o intercâmbio entre Estados, entre duas soberanias cujas relações se estabelecem 

através da lógica da coordenação, sem grau hierárquico. Tem por premissas fundamentais o 

respeito à soberania dos Estados e o reconhecimento da juridicidade da atuação do Estado que 

a requer, com o qual se propõe a colaborar90.  

Nesse sentido, a cooperação deve ser compreendida como a associação entre Estados, 

em que os mesmos devem sujeitar-se ao cumprimento de obrigações e, em troca, à percepção 

de vantagens, diferindo, portanto, da solidariedade, tendo em vista que essa última se funda, 

em regra, nas trocas. 

Bárbara Gomes Lupetti Baptista aduz que o objetivo da cooperação jurídica 

internacional, como cediço, é facilitar o intercâmbio de soluções de problemas estatais, 

                                                 
88 BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Breves considerações sobre o anteprojeto de lei de Cooperação Jurídica 

Internacional. Revista da AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil. Brasília, ano 23, n. 84, 

abr./jun. 2006, p. 66. 
89 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e 

novos espaços de juridicidade. 2013. 374f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. p. 22. 
90 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e 

novos espaços de juridicidade. 2013. 374f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. p. 22. 



 

 

59 

viabilizando, de fato, as pretensões dos Estados, no exterior, e, de igual sorte, no plano 

interior, atender às reivindicações externas. Em outras palavras, pode-se asseverar que o 

objetivo da cooperação jurídica é garantir a eficácia da prestação jurisdicional e o acesso à 

justiça, fortalecendo, por seguinte, o Estado Democrático de Direito91. 

Ainda quanto à solidariedade, Alberto do Amaral Júnior preleciona que a mesma 

encerra um novo aspecto peculiar à justiça distributiva, que torna o Direito Internacional mais 

apto para resolver de forma equitativa a distribuição dos ônus e dos benefícios da proteção do 

meio ambiente, além de buscar a conciliação entre o desenvolvimento e a proteção ambiental. 

Alterada, a estrutura muda em consequência a função do direito internacional, mudança 

iniciada, a seu tempo, pelos tratados de cooperação. O Direito Internacional de coexistência 

compreendia, essencialmente, normas negativas, de caráter proibitivo, como a que veda a 

intervenção em um Estado estrangeiro. Corolário da soberania, a não intervenção é um dos 

pilares da ordem internacional de Westfália, retrato da consolidação do poder estatal92.  

Nesse sentido, verifica-se que na solidariedade e na cooperação as ações são positivas, 

no sentido de prescrever condutas, enquanto que na coexistência impera uma omissão ou a 

realização de uma conduta eminentemente negativa. A par de tais considerações, nota-se que a 

cooperação ocasionou significativa alteração no Direito Internacional contemporâneo, na 

medida em que os Estados não somente começaram a praticar ações conjuntas, mas, também, 

passaram a firmar marcos legais, em meio aos tratados internacionais. 

 

2.2  COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL 

 

Apesar da diversidade de assuntos que servem de objeto à cooperação jurídica 

internacional, os ligados à seara penal sempre se mantiveram presentes, tendo em vista que, 

com vistas a primar pela manutenção de uma sociedade justa e fraterna, a ausência de 

autoridade superior entre os Estados fez nascer a necessidade de colaboração e, 

principalmente, de limitação de seus próprios poderes, bem como dos poderes pertencentes 

aos indivíduos que os compõe. 

Ainda no que diz respeito à definição do objeto da cooperação jurídica internacional 

em matéria penal, Marco Bruno Miranda Clementino aduz que o mesmo consiste na 

                                                 
91 BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Breves considerações sobre o anteprojeto de lei de Cooperação Jurídica 
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assistência prestada por um Estado a outro, por solicitação deste, em razão de um processo 

penal, ainda que este não tenha sido deflagrado (hipótese de medidas mais restritivas, em 

particular aquelas com reserva de jurisdição) ou que já tenha sido concluído (a exemplo da 

extradição) 93. 

Ademais, com vistas a efetivar essa cooperação jurídica em matéria penal, dentre 

outras medidas, caberá aos Estados apurar as condutas ilícitas que venham a atingir a esfera 

criminal, comprometendo-se a efetivamente punir os responsáveis, especialmente quando 

praticados delitos contra a humanidade ou qualquer outro elencado por meio da Convenção de 

Genebra e seus protocolos adicionais, utilizando-se, para tanto, inclusive, dos acordos de 

mútua assistência pactuados. 

Complementando, ainda, tais medidas, tem-se a necessidade de aplicação das leis 

penais a todos os indivíduos, com vistas a repressão internacional do crime, implementando-

se, assim, uma justiça universal, em que o indivíduo que praticar determinado delito, 

independentemente de qualquer condição pessoal ou até mesmo do lugar onde se encontre, 

deverá ser punido. 

Outra medida, talvez a de maior relevância, diz respeito ao asseguramento da 

dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a cooperação jurídica em matéria penal deve 

primar pela proteção do indivíduo em si, por ser valor absoluto, de forma a respeitar os 

direitos subjetivos inerentes a condição humana.  

Verifica-se, portanto, que a territorialidade e a soberania cederam lugar a outros 

valores absolutos, dentre eles o asseguramento da dignidade à pessoa humana e a promoção 

de direitos coletivos e difusos, sendo essa nova postura defendida por diversos tratados 

internacionais e, inclusive, internalizada por diversos países, de forma a compor o seu acervo 

jurídico nacional. 

Imperioso ressaltar que, mesmo com a tomada das medidas citadas, com vistas a 

efetivar a cooperação jurídica em matéria penal, os conflitos têm-se por inevitáveis, tanto 

entre os próprios Estados, signatários de determinados tratados internacionais, quanto com 

relação aos indivíduos que o compõe, visto que diversos fatores, dentre eles o desemprego e 

as desigualdades sociais marcantes, influenciaram no aumento dos índices de criminalidade e 

                                                                                                                                                         
92 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.      

p. 687. 
93 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e 
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acabaram por forçar a tomada de medidas enérgicas, uma vez considerada a ineficácia da 

repressão, face às novas modalidades delituosas. 

Especialmente no que diz respeito aos conflitos inerentes aos Estados, verifica-se a 

criação de mecanismos para a solução de controvérsias, em que diversas medidas negocias 

são tomadas, com o fito de prevenir a impunidade e evitar a instauração de conflitos armados. 

 Face à atual sistemática vivenciada e à imprescindibilidade da cooperação jurídica 

internacional, em matéria penal, Marco Bruno Miranda Clementino ressalta que negar a 

atuação, no atual contexto de transnacionalização da criminalidade, implica também – e 

indiretamente – atentar contra a preservação da higidez jurídica do Estado que a requer, já que 

se tem como verdadeira a premissa de que, sem ela, ainda que envide todos os esforços 

possíveis, este não terá condições de promover a persecução penal de forma eficiente em 

determinadas situações. Por outro lado, como é muito difícil ter conhecimento, a priori, da 

extensão de determinadas atividades criminosas, negar cooperação pode significar o 

encobrimento de crimes que violem a própria ordem jurídica do Estado de quem ela é 

solicitada94. 

 Imperioso, destacar, que a cooperação jurídica internacional é instrumento que traz 

inúmeros benefícios não somente aos Estados que estabelecem os respectivos laços, mas, 

sobretudo, à toda comunidade internacional, tendo em vista que a mesma, além de ocasionar a 

paz entre os povos, proporciona o aprofundamento dos interesses recíprocos dos Estados 

Partes e, por via de consequência, a estabilidade das relações internacionais. 

 Ademais, trouxe consigo outras vantagens, dentre as quais: oportunizou a proteção dos 

bens jurídicos além das fronteiras; possibilitou o inter-relacionamento pessoal e comercial de 

pessoas físicas e/ou jurídicas residentes em países estrangeiros; ressaltou a necessidade de 

colaboração para a solução de conflitos e a repressão do crime em países distintos; 

reconheceu a transnacionalização do crime, destacou a necessidade do desenvolvimento 

transnacional do processo, assegurando, para tanto, não só os direitos e garantias individuais, 

mas, sobretudo, a preservação da soberania nacional;  viabilizou o acesso à justiça; 

possibilitou a celeridade processual, o que impõe a razoável duração do processo, na medida 

                                                                                                                                                         
novos espaços de juridicidade. 2013. 374f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
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em que possibilitou o cumprimento dos atos processuais em país diverso do que tramita a 

ação penal.  

 Ressalte-se, ainda, que a cooperação jurídica internacional propiciou o 

reconhecimento da juridicidade de ato praticado em outro Estado, garantindo, portanto, a 

eficácia das decisões judiciais proferidas por Estados distintos, tendo em vista que, a 

princípio, confere exequibilidade às respectivas decisões, contudo, respeitando os seguintes 

limites: o emprego da lei e o respeito aos procedimentos estabelecidos pelo Estado requerido, 

tendo em vista que o referencial legislativo utilizado é o do país que coopera passivamente; o 

reconhecimento, via de regra, da necessidade da dupla incriminação à efetivação do pedido de 

assistência, requisito esse que, por vezes, pode ser excepcionado por meio de cláusula contida 

no tratado; obediência ao princípio da Especialidade, visto que somente poderá ser utilizado o 

objeto da cooperação para o fim proposto e devidamente autorizado pelo Estado requerido; 

proibição da efetivação de auxílio mútuo fundado em crimes de natureza tributária, política e 

militar, sendo essa última natureza excepcionada por alguns países, dentre eles a República 

Federativa do Brasil. 

Verifica-se, portanto, que a apesar da cooperação jurídica internacional possibilitar a 

união não somente de esforços, mas, sobretudo, de interesses, a mesma encontra-se sujeita, 

além da possibilidade de negativa e dos limites já citados, à superação de outros entraves que, 

por sua vez, dificultam a sua efetividade. 

 

2.3  ENTRAVES À COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL  

 

Sobre a República Federativa do Brasil, no que diz respeito à cooperação jurídica 

internacional, verifica-se que a legislação que a regulamenta é fragmentada, na medida em 

que foi observada a existência de normas que versam sobre o Direito Internacional em 

diversos diplomas legais, a tratar dos mais variados assuntos como, por exemplo, os 

princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais (Artigo 4º 

da Constituição da República Federativa do Brasil)95, a hierarquia dos tratados de Direitos 

                                                 
95  Artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil: “A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I- independência nacional; II- prevalência dos direitos 

humanos; III- autodeterminação dos povos; IV- não-intervenção; V- igualdade entre os Estados; VI- defesa 

da paz; VII- solução pacífica dos conflitos; VIII- repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX- cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade; X- concessão de asilo político. Parágrafo único. A República 

Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. 
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Humanos no ordenamento jurídico brasileiro  (Artigo 5º, parágrafo terceiro, da Constituição 

da República Federativa do Brasil) 96, a obrigatoriedade da lei brasileira no Estado estrangeiro 

(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro 

de 1922)97, a competência internacional da autoridade judiciária brasileira (Artigo 88 do 

Código de Processo Civil)98 e as ressalvas da abrangência do processo penal brasileiro em seu 

território (Artigo 1º, inciso I, do Código de Processo Penal)99, sem, contudo, nenhum dos 

respectivos dispositivos terem sido criados com o intuito de regulamentar a cooperação 

jurídica internacional em si.  

No que diz respeito à política externa brasileira, uma vez presente o desejo de 

regulamentação da cooperação jurídica, em matéria penal, no âmbito internacional, dentre 

outros tratados internacionais que perfazem modalidade específica de cooperação, foi 

ratificado o Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de cooperação mútua celebrado 

entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América. 

Logo, conforme ensina Bárbara Gomes Lupetti Baptista, é certo que o Brasil tem 

celebrado diversos acordos de cooperação jurídica, nos quais se prevê a prestação de 

assistência a estado estrangeiro, estando, de alguma forma, inserido na conjuntura 

internacional, todavia, ainda assim, se faz premente uma compilação de procedimentos 

voltados, especificadamente, à cooperação jurídica internacional. Destaque-se, ainda, que os 

estudos modernos sobre o tema demonstram que a cooperação jurídica não afronta a soberania 

nacional dos estados cooperados, tendo em vista a necessidade, sempre, em quaisquer 

procedimentos, de uma decisão brasileira dando embasamento aos requerimentos, bem como 

de compatibilidade da medida solicitada com a ordem pública e o interesse nacional100. 

                                                 
96  Artigo 5º, parágrafo terceiro, da Constituição da República Federativa do Brasil): “Os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
97  Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1922: “Salvo 

disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente 

publicada. § 1o. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três 

meses depois de oficialmente publicada”.   
98  Artigo 88 do Código de Processo Civil: “É competente a autoridade judiciária brasileira quando: I - o réu, 

qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II - no Brasil tiver de ser cumprida a 

obrigação; III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim 

do disposto no no I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial 

ou sucursal”. 
99  Artigo 1º, inciso I, do Código de Processo Penal: “O processo penal reger-se-á, em todo o território 

brasileiro, por este Código, ressalvados: I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional”. 
100 BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Breves considerações sobre o anteprojeto de lei de Cooperação Jurídica 

Internacional. Revista da AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil. Brasília, ano 23, n. 84, 

abr./jun. 2006, p. 68. 
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Contudo, frente à ausência em alguns países de normas específicas que regulamentem 

a cooperação nos campos eminentemente internos, bem como a diversidade dos instrumentos 

de cooperação jurídica internacional, em matéria penal, existentes, contexto acentuado pela 

diversidade dos próprios sistemas jurídicos dos países cooperantes, se faz necessária a criação 

de um padrão normativo de garantias que, segundo Karl Larenz traduz um modelo perfeito a 

ser aspirado, dada a necessidade que o homem possui para orientar suas ações 101. 

Com vistas à criação do referido padrão normativo, imperioso destacar que o 

multiculturalismo, apesar de respeitado, deve ser transposto em prol de um bem maior, qual 

seja o de primar pela manutenção e até mesmo pela consolidação dos Direitos Humanos. 

Logo, com o fito de efetivar a cooperação jurídica em matéria penal, se faz necessário 

a criação do referido padrão, inclusive sob o âmbito universal, devendo o mesmo ser 

observado não só no conteúdo dos tratados internacionais e nos acervos jurídicos nacionais, 

mas como modelo de postura a ser seguida pelos próprios Estados em suas relações negociais. 

Nesse sentido, Bárbara Gomes Lupetti Baptista revela que o Estado Democrático de 

Direito exige prestação jurisdicional, célere, útil e efetiva; e, no mundo globalizado atual, não 

há como se obter efetividade sem a cooperação internacional, que funciona, pois, como 

instrumento viável à efetividade das decisões judiciais e como mecanismo garantidor de 

amplo acesso à justiça102. 

Em razão disso, face à incapacidade de, no presente momento, estabelecer-se esse 

padrão universal, capaz de sistematizar e normatizar a cooperação jurídica, sob a ótica 

internacional, diversos países ratificaram tratados internacionais bilaterais ou aderiram a 

organizações internacionais, medidas, também, adotadas pelo Estado brasileiro que passou a 

internalizar determinados acordos, buscando, assim, a composição de seu acervo jurídico 

nacional, de forma a alinhá-lo a multitude de pactos. 

Ocorre que, para a efetivação da cooperação jurídica, em matéria penal, não basta 

apenas subsistir o consenso e a ratificação de tratados, se faz necessário, também, a 

organização de toda uma estrutura capaz de implementar os mecanismos acordados. 

Nesse sentido, Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro atenta que uma discussão 

essencial à compreensão e ao uso prático das medidas de cooperação jurídica internacional diz 

                                                 
101 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.     
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respeito aos agentes e instituições envolvidas na recepção, transmissão, interpretação, 

documentação e análise dos pedidos de cooperação, cuja evolução histórica levou, e leva até 

hoje, à complementariedade e, por vezes, superposição de atribuições e competências, 

colaborando estas, por vezes, também para a má compreensão de algumas medidas e 

instrumentos cooperacionais103.  

 

2.4  A EFETIVIDADE DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL  

 

No que diz respeito à cooperação em si, uma das figuras de maior relevância é a 

Autoridade Central, agente cujo papel é coordenar a cooperação, de maneira célere e efetiva, a 

fim de diminuir etapas processuais e evitar a implementação de mecanismos inadequados à 

espécie. Em busca de tal finalidade, a Autoridade Central recebe e transmite os pedidos de 

cooperação, após realizar um juízo de admissibilidade. 

Quanto à Autoridade Central, Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro explica que essas 

autoridades, organizadas em forma de redes internacionais, propiciam o contato direto entre 

organizações congêneres, facilitando as comunicações, e evitando dúvidas, no Estado 

interessado, sobre quem seja o primeiro interlocutor ao qual se dirigir num outro país, ainda 

que, posteriormente, deva ser redirecionado para uma organização diversa (o Poder Judiciário, 

por exemplo). É importante ressaltar que as autoridades centrais, na maior parte das vezes, 

não possuem atribuições de execução, mas atividades formais, relativas à organização e 

formatação de pedidos, conforme o instrumento normativo vigente entre os países, ou 

promessa de reciprocidade, bem como o encaminhamento dos pedidos aos organismos 

competentes, nacionais ou estrangeiros, a quem efetivamente incumbirá analisar a 

possibilidade ou não de cumprimento, conforme suas regras de funcionamento104. 

Tem-se como exemplo, no sistema de cooperação jurídica internacional adotado pelos 

Estados Unidos da América, a concentração do procedimento no Departamento de Justiça, 

órgão pertencente ao Executivo Federal e dirigido pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, 

em que são concentradas diversas responsabilidades, tais como a defesa da ordem jurídica 

nacional, a representação judicial e extrajudicial dos interesses do governo, o desempenho das 

atividades de polícia judiciária e a segurança nacional.  

                                                 
103 VERGUEIRO, Luiz Fabrício Thaumaturgo. Apontamentos gerais sobre a cooperação jurídica internacional e 

suas modalidades. Direito Processual Penal Internacional. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 355. 
104 Ibid. p. 359. 
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Ainda a título exemplificativo, na República Federativa do Brasil a cooperação 

jurídica pode tramitar, a depender do procedimento acordado ou da necessidade, no Ministério 

da Justiça (Departamento de Estrangeiros – DEEST: responsável pela análise e tramitação dos 

pedidos relativos à extradição e transferência de pessoas condenadas, ou por meio do 

Departamento de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos – DRCI: 

competente para analisar e tramitar os demais pedidos de cooperação jurídica internacional, 

nas matérias penal e civil), no Ministério das Relações Exteriores (Divisão de Cooperação 

Jurídica Internacional: responsável por atuar quando o pedido de cooperação não possuir 

embasamento em tratado internacional, fato que ensejará a tramitação pelos meios 

diplomáticos) e na Procuradoria Geral da República (Assessoria de Cooperação Jurídica 

Internacional: questões relativas ao MLAT celebrado entre a República Federativa do Brasil e 

a República Portuguesa e o MLAT firmado entre a República Federativa do Brasil e o 

Canadá), tendo as suas medidas efetivadas pela Advocacia-Geral da União ou pelo Poder 

Judiciário (Supremo Tribunal Federal – STF, Superior Tribunal de Justiça – STJ e ainda pelos 

Juízes Federais). 

Outra temática relevante ao presente ensaio diz respeito às modalidades de 

cooperação. Nesse sentido, Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro informa que as divisões 

conceituais entre as modalidades de cooperação jurídica internacional em textos legislativos 

limitam-se, em geral, ao aspecto ativo e passivo, isto é, em relação ao sujeito de onde se 

origina o pedido, ou a quem é demandado. Ou seja, se estivermos falando de uma necessidade 

da jurisdição nacional, de obtenção de atos a serem praticados por agentes públicos 

estrangeiros, diz-se que a hipótese é de “cooperação ativa”. No sentido contrário, tem-se a 

“cooperação passiva” quando o Direito Nacional passa a regulamentar a realização de atos 

públicos nacionais – administrativos ou judiciais – que sejam instrumentais à função 

jurisdicional estrangeira105. 

Ademais, Ada Pellegrini Grinover revela que parte da doutrina também costuma 

distinguir entre três níveis distintos de cooperação jurídica internacional: o primeiro, 

compreende as citações, intimações, notificações e as medidas de caráter investigativo e 

instrutório; o segundo, consiste em medidas capazes de gerar gravames patrimoniais; e o 
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terceiro, envolve medidas capazes de restringir direitos pessoais, em especial o direito à 

liberdade106. 

Outra modalidade de cooperação existente diz respeito à iniciativa, podendo a mesma 

ser promovida pelo juiz ou pela parte. Portanto, será do juiz quando o mesmo a suscitar às 

autoridades de outro país, com o fito de agilizar o curso de feito sob sua responsabilidade, 

sendo a referida modalidade amplamente utilizada na cooperação jurídica em matéria penal, 

tendo em vista que o pedido, cada vez mais, tem deixado de ser requerido pela autoridade 

central, passando a ser suscitado diretamente pelos órgãos que efetuam a persecução. Por 

outro turno, verifica-se a cooperação jurídica por iniciativa da parte quando essa provocar as 

autoridades do exterior, com o intuito de efetivar as medidas tomadas em processo com 

tramitação no exterior, sendo essa subsidiária àquela. 

Tem-se, ainda, a cooperação jurisdicional e administrativa. Nos dizeres de Luiz 

Fabrício Thaumaturgo Vergueiro, na cooperação jurisdicional internacional é solicitado, de 

órgão jurisdicional, ato de natureza jurisdicional, enquanto que, na cooperação administrativa 

internacional, reclama-se ato de natureza administrativa ou judicial sem conteúdo 

jurisdicional, mesmo quando advinda de autoridade de índole judiciária, tal como simples 

notificação de ato já praticado, solicitação de atos cadastrais não recobertos por sigilo ou 

pedido de esclarecimentos ao Estado requerente acerca da vigência e alcance de determinada 

norma no país107. 

No que diz respeito à cooperação jurídica em matéria penal deve ser ressaltado que é 

comum a troca de informações entre as polícias, aduanas e, até mesmo, entre os serviços de 

inteligência e que, por não estarem revestidas de formalidades, tais interações não são 

classificadas como instrumentos de cooperação jurídica internacional, sequer em sua 

modalidade administrativa.  

Ainda como explica Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro, esses dados, bem como 

eventuais documentos e outros elementos que os acompanhem (fotografias, filmagens, 

informações técnicas e etc.), não se veem transcritos em processos ou procedimentos judiciais 

ou quase-judiciais, dada a sua qualidade estritamente sigilosa e, muitas vezes, de índole 

opinativa, expressos em juízos de probabilidade estatística, destinam-se a subsidiar o 
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suas modalidades. Direito Processual Penal Internacional. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 384. 



 

 

68 

desencadeamento de investigações ou de operações de segurança, e não à instrução de 

processos, sob o futuro crivo do contraditório típico da dialética judiciária108. 

Quando se fala de serviços de inteligência, tem-se como maior exemplo a 

International Criminal Police Organization – INTERPOL, assim compreendida como 

organização internacional, de natureza intergovernamental, que disponibiliza informações e 

propicia a integração entre as polícias de todo o mundo, com vistas ao combate de crimes 

internacionais. 

Dentre as informações disponibilizadas, têm-se os red notices, mandados de prisão 

expedidos pela INTERPOL entre os Estados membros, de forma a possibilitar a identificação 

e, até mesmo, a prisão de indivíduos procurados e que queiram ingressar em determinado 

país. Ressalte-se, contudo, que o respectivo instrumento não representa pedido oficial de 

extradição, fazendo apenas parte da fase pré-extradicional, na medida em que, por meio dele, 

apenas se é alertado a outros países a presença de indivíduo criminoso em seu território 

nacional. 

Quanto à República Federativa do Brasil, essa aderiu à INTERPOL, inicialmente, em 

junho de 1953, sendo o Departamento de Polícia Federal - DPF a sua representante brasileira, 

ressalvada a sua competência de Polícia Judiciária da União.  

Segundo preleciona Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro, a despeito de funcionar em 

repartição do DPF, o Escritório Central Nacional tem por missão atender também às 

solicitações de informações das polícias locais, no caso, das Polícias Civis dos Estados, que 

podem lhe dirigir solicitação de dados eventualmente necessários ao desempenho da atividade 

investigatória que se processa nos crimes que apuram, assim como lhe comunicar informações 

que porventura recebam, de provável interesse das polícias estrangeiras109. 

Mais uma modalidade de cooperação jurídica internacional que deve ser ressaltada é a 

direta e a indireta. Tem-se por cooperação jurídica indireta aquela que se utiliza de um 

intermediário à consecução de seu fim, normalmente as Autoridades Centrais. Todavia, como 

a própria expressão revela, a cooperação jurídica direta é realizada de forma direta entre as 

autoridades interessadas. 

Apesar de certa semelhança entre os vocábulos, a cooperação jurídica direta e o 

auxílio direto têm significados completamente diversos. Nesse sentido, Luiz Fabrício 
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Thaumaturgo Vergueiro chama a atenção para a diferença ontológica entre a via de 

cooperação direta e o instrumento de cooperação denominado auxílio direto. Isso porque a 

cooperação direta é uma forma de execução de decisões adotadas alhures, por autoridades 

estrangeiras, em território nacional, mediante contato imediato pelos órgãos encarregados de 

sua efetivação na jurisdição do Estado Requerido, enquanto que o auxílio direto é uma 

solicitação de autoridade estrangeira para que uma autoridade nacional, encampando seu 

pedido, adote uma decisão nacional, em proveito do Estado Requerente110.  

Entende-se, portanto, que o auxílio direto corresponde a um dos meios de cooperação 

existentes, baseado, via de regra, em tratados bilaterais, especialmente os Mutual Legal 

Assistance Treaties – MLATs. Ao lado desse meio, ainda existem as cartas rogatórias, a 

homologação de sentença estrangeira, a extradição, entre outros. 

Acerca das cartas rogatórias, essas podem ser compreendidas como meio processual 

em que determinado Estado solicita o cumprimento de diligências em outros Estados, em que, 

na República Federativa do Brasil, o exequatur, assim compreendido como o juízo de 

admissibilidade, é de competência do Superior Tribunal de Justiça, restando à Justiça Federal 

o cumprimento das diligências requeridas. 

No que diz respeito ao exequatur, imperioso destacar que o Superior Tribunal de 

Justiça não o concede à carta rogatória que ofender a soberania nacional, a dignidade da 

pessoa humana e/ou a ordem pública (Artigo 216-P do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça)111. 

Nesse sentido, apesar de ser verificada a amplitude conferida a tais requisitos, o que 

ocasiona maiores controvérsias, acerca da delimitação e entendimento do seu sentido, é o que 

trata sobre a ordem pública, já que, via de regra, impõe-se a mitigação da dupla incriminação, 

a partir da análise da conveniência e oportunidade, em que é considerada não só a identidade 

filosófica, mas, sobretudo, a semelhança entre os sistemas jurídicos dos Estados cooperantes.  

Ademais, outro aspecto a ser considerado à concessão de exequatur às cartas 

rogatórias refere-se à aceitação e obediência ao princípio do Reconhecimento Mútuo, haja 

vista que o mesmo possibilita o cumprimento de sentença estrangeira em país diverso da que a 

prolatou, sem a necessidade da dupla incriminação, apenas com base no entendimento de que 
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dado país é garantidor da ordem jurídica, o que, novamente, induz à ideia de semelhança entre 

sistemas jurídicos.  

Quanto à homologação de sentenças estrangeiras, o referido meio consiste no 

reconhecimento e o provimento de decisão proferida por outro Estado que, no Brasil, após 

homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, poderá ser executada por meio de carta de 

sentença na Justiça Federal. 

Já no que diz respeito à extradição, a temática é tratada pela República Federativa do 

Brasil por meio do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e pela Constituição 

Federal, bem como pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, amplamente difundida como 

Estatuto do Estrangeiro. O referido meio consiste na entrega de individuo a determinado país 

para que lá possa ser processado e julgado pela prática de determinado crime.  

Feitas as devidas considerações sobre os meios e retornando às modalidades de 

cooperação jurídica em matéria penal, outra classificação relevante é a horizontal e a vertical.  

Entende-se, portanto, como cooperação jurídica horizontal àquela realizada entre países que 

se encontram em um mesmo patamar de igualdade formal, respeitadas a diversidade de 

jurisdições. Já acerca da cooperação jurídica vertical, verifica-se a relação mantida entre os 

Estados membros e o organismo internacional do qual fazem parte. 

No que diz respeito aos pedidos relativos à cooperação jurídica internacional vertical, 

Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro revela que os mesmos trazem em si uma força 

vinculante de maior intensidade do que aquelas oriundas das relações bilaterais, já que, em 

virtude da adesão do país à organização internacional que os veicula, eventual recusa poderá 

expor o país às formas de responsabilidade internacional do Estado, em que se inclui variada 

gama de sensações e que, no limite, podem gerar medidas coercitivas manu militari pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, caso representem perigo à paz e segurança 

internacionais. Alguns estudiosos enxergam, ainda, uma superioridade hierárquica entre as 

normas de Direito Penal de cada Estado e o Direito Internacional Penal, como fundamento 

para a obrigatoriedade de atendimento aos pedidos de cooperação que venham de Tribunal 

Internacional nessa matéria, o que não ocorreria em relação aos pedidos de cooperação 

oriundos de outras jurisdições estatais112. 

Ainda sobre a temática, Fernanda Florentino Fernandez Jankov explica que o “modelo 

vertical” ou “supra-estatal” parte da estrutura tradicional da cooperação jurídica de “Estado 
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para Estado”, para o qual todos os Estados estão em posição de igualdade. Mais progressivo, 

esse modelo pressupõe que o órgão judicial internacional está investido de amplos os poderes 

não apenas vis-à-vis os indivíduos sujeitos à autoridade soberana dos Estados, mas também 

em relação aos Estados em si mesmos. De acordo com ele, o tribunal internacional está 

autorizado a emitir ordens de caráter vinculante aos Estados, sujeitas, no caso de não 

observância, a mecanismos de execução. Importante também é o fato de que ao tribunal 

internacional é conferida a última palavra com relação às provas e evidências, ou seja, o 

Estado não está autorizado a recusar a entrega de provas e evidências com base no interesse 

nacional ou o cumprimento de mandados de prisão ou ainda outras determinações dos 

tribunais113. 

Nesse sentido, tem-se como exemplo o Tribunal Penal Internacional – TPI, criado  em 

1998, por intermédio do Estatuto de Roma, assim compreendido como uma corte permanente 

e independente que busca a punição dos indivíduos, responsáveis físicos, que cometerem 

genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou de agressão, devendo os mesmos 

responderem pessoalmente pelo crime a eles imputado para que, com a responsabilidade 

criminal individual, seja alcançada a finalidade do Direito Penal. 

Ressalte-se, ainda, que é pressuposto da referida Corte não julgar uma pessoa já 

condenada ou absolvida pela mesma conduta, em respeito ao princípio do no bis in idem, 

salvo se, propositalmente, o acusado tenha sido julgado de forma a subtrair a competência do 

TPI ou se não tiver sido conduzido com independência ou imparcialidade, contrariando assim 

os ditames preconizados pelo Estatuto de Roma. 

Ademais, outro princípio que merece destaque é o da complementariedade, tendo em 

vista que o mesmo limita a atuação do TPI, no sentido de que somente serão admitidos e, 

consequentemente, julgados pela respectiva Corte os casos que não tiverem sido objeto de 

inquérito ou procedimento criminal perante o Estado nacional com jurisdição para tanto ou 

que não tenham sido levados à diante por falta de capacidade para fazê-lo, bem como aqueles 

casos em que o Estado tiver decidido a não dar seguimento ao processo criminal por falta de 

vontade ou, até mesmo, de inabilidade. 

Quanto à temática, Marrielle Maia ressalta que a escolha da complementariedade 

como princípio norteador da jurisdição do Tribunal Penal Internacional também demonstra a 

preocupação dos atores envolvidos no processo de negociação em harmonizar o 
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reconhecimento da responsabilidade individual por crimes contra o Direito Internacional e o 

princípio da soberania, ou seja, o Estatuto garante a primazia da jurisdição dos Estados114.  

Por sua vez, Carlos Eduardo Adriano Japiassú explica que a criação do Tribunal Penal 

Internacional não busca retirar dos Estados Partes o dever originário de persecução dos crimes 

sob a jurisdição da Corte, o que se pode afirmar por seu caráter complementar. Objetiva-se 

exatamente o oposto, ou seja, que os Estados venham a exercer de forma satisfatória a 

persecução penal dos crimes internacionais, conforme dispõe o preâmbulo do Estatuto de 

Roma. Ademais, o Tribunal Penal Internacional é desprovido de um sistema integrado para 

persecução, processo e execução de suas sentenças, o que o faz necessitar da cooperação dos 

Estados Partes. Desta forma, com vistas a tornar viável a persecução nacional primária dos 

crimes internacionais e a cooperação dos Estados Partes com o Tribunal Penal Internacional é 

necessário que aqueles disponham de mecanismos legais adequados para tanto. É nesse 

contexto que se inserem as legislações de implementação115. 

Uma vez realizada breve abordagem sobre o TPI e, especialmente dos princípios do no 

bis in idem e da complementariedade, deve-se retomar o estudo dos tratados internacionais, 

em seu aspecto amplo, com vistas à construção de um pensamento gradual que, por sua vez, 

conduza à compreensão da cooperação jurídica internacional e, sobretudo, de uma de suas 

modalidades específicas, o MLAT, ajuste de grande valia para a persecução deste ensaio. 

No que diz respeito aos tratados internacionais, quer sejam bilaterais ou multilaterais 

Marcelo D. Varella preleciona que os mesmos se tratam da principal fonte de Direito 

Internacional, uma vez que representam a vontade dos Estados ou das Organizações 

Internacionais que aceitam regular uma relação jurídica por meio de uma norma comum entre 

si. É a fonte mais democrática, pois, a priori, sua vigência incide apenas sobre os sujeitos de 

direito que desejam se submeter ao mesmo116. 

Entende-se que, por meio do respectivo acordo, determinados países soberanos, ao 

consubstanciar a sua vontade, buscam a produção de efeitos jurídicos em escala internacional, 

estabelecendo direitos e obrigações entre si, alcançando, assim, a efetividade da cooperação, 

objetivo que não vinha sendo conquistado a partir das negociações diplomáticas que, a partir 

de dado momento, tornaram-se exíguas.  
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Relacionando os respectivos tratados à efetividade da cooperação jurídica 

internacional, Susan Kleebank revela que “a experiência demonstra que, na ausência de 

moldura normativa apropriada, gestões diplomáticas muitas vezes têm sido insuficientes para 

garantir o cumprimento de solicitações de cooperação judiciária” 117.  

Em se tratando da República Federativa do Brasil, a ratificação de tratados 

internacionais é de grande valia, especialmente os relacionados a seara penal, não só em razão 

de questões humanitárias, mas, também, por motivos eminentemente internos, tal como o 

desejo do combate à impunidade, o que denota a importância do referido ramo do Direito. 

Imperioso destacar que a ratificação de tratados internacionais pelos Estados Unidos 

da América, especialmente ligados aos Direitos Humanos, é temática que gera inúmeras 

controvérsias, relacionando-se a maior parte dos impasses à defesa de sua soberania, à 

supremacia de suas leis e ao desejo de impor seus valores e instituições, o que lhe impede de 

assumir os compromissos multilaterais em questão. 

Verifica-se, portanto, um comportamento excepcional dos Estados Unidos frente aos 

Direitos Humanos, tendo em vista que o referido país apoia tratados que versem sobre a 

matéria, desde que a eles não seja direcionada nenhum tipo de represália, no caso de 

contrariedade aos preceitos estabelecidos por meio do pacto. Contudo, caso outro país 

descumpra ou contrarie tais disposições, caberá a ele criticá-los. Percebe-se que tais 

comportamentos decorrem do fato dos Estados Unidos da América ignorarem qualquer tipo 

de discussão que verse sobre a sua tratativa acerca dos Direitos Humanos, postura, também, 

adotada pelos próprios juízes americanos que primam pela soberania da jurisdição 

estadunidense em detrimento de qualquer outra. 

Verifica-se, portanto, que o posicionamento adotado pelos Estados Unidos da América 

é visto, por alguns, como necessário e adequado, tendo em vista a instabilidade mundial 

vivenciada e o desejo, defendido a todo custo por parte do respectivo país, de promover a 

segurança e o bem-estar social.  

Para tanto, o respectivo país tem buscado a celebração de tratados internacionais, 

sobretudo, relativos à seara penal, dentre eles os MLATs, tendo em vista a importância da 

efetividade das normas de Direito Penal, alcançada a partir da formação de alianças, com o 

fito de proporcionar o rigor na aplicação da lei penal e, por via de consequência, o devido 

combate à criminalidade. 
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No que diz respeito ao Direito Penal, Cláudio Brandão aduz que o mesmo é um 

conjunto de normas que determinam que ações são consideradas crimes e lhes imputam pena 

– esta como consequência do crime – ou a medida de segurança. Quer no Direito Penal 

estrangeiro, quer no Direito Penal brasileiro, encontra-se um certo consenso sobre essa 

definição, que formalmente se conserva através dos tempos118. 

Outra consideração que confere destaque ao respectivo ramo do Direito é que o 

mesmo configura a mais gravosa forma de intervenção estatal, tendo em vista que trata de 

bens jurídicos, constitucionalmente previstos, tais como a vida, a integridade física, a honra, a 

liberdade e o patrimônio, dentre outros. 

Nesse sentido, José Cerezo Mir explica que o Direito Penal é um setor do 

ordenamento jurídico, segundo a opinião dominante da dogmática moderna, ao qual se lhe 

incube a tarefa de proteger os bens vitais fundamentais do indivíduo e da comunidade. Esses 

bens são elevados pela proteção das normas do Direito Penal à categoria de bens jurídicos. O 

substrato desses bens jurídicos pode ser muito diverso. Pode ser, como assinala Welzel, um 

objeto psíquico-físico (a vida, a integridade corporal), um objeto espiritual-ideal (a honra), 

uma situação real (a paz do domicílio), uma relação social (a propriedade). Bem jurídico é 

todo bem, situação ou relação desejado e protegido pelo Direito119. 

Com vistas a tratar sobre a referida seara, sobretudo nas relações internacionais 

firmadas entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, imperioso 

destacar o Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de mútua assistência em matéria 

penal celebrado entre os respectivos países, tema de inegável relevância à persecução deste 

ensaio, tendo em vista que o mesmo compreende modalidade específica de cooperação 

jurídica internacional que, permeada por fragmentos da Teoria do Direito Penal do inimigo, 

ocasionou reflexos na jurisdição brasileira. 

3 MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY – MLAT, EM MATÉRIA PENAL, 

FIRMADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E OS ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA 
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 Com o fito de primar pela segurança, bem como pela manutenção da ordem e da paz 

social, os Estados Unidos da América celebraram com a República Federativa do Brasil o 

respectivo acordo em 14 de outubro de 1997, corrigido em sua versão em português, por troca 

de notas, em 15 de fevereiro de 2001, sendo internalizado no ordenamento jurídico brasileiro 

por meio do Decreto nº 3.810, de 02 de maio de 2001. 

 Nesse sentido, cumpre ressaltar que o respectivo tratado, ao ser internalizado, com 

vistas à produção dos efeitos esperados, cumpriu todas as exigências legais necessárias a sua 

validade, observando-se, assim, as especificações contidas no Direito Internacional, dentre 

elas a capacidade das partes à celebração do tratado, com a respectiva habilitação do 

plenipotenciário, com a finalidade de que se pudesse externar o consentimento mútuo acerca 

do objeto lícito pactuado, qual seja o acordo de mútua assistência, em matéria penal, entre a 

República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América. 

 Por meio de tal Decreto, restou consignado que o referido acordo seria executado e 

cumprido inteiramente (Artigo 1ª do Decreto nº 3.810, de 02 de maio de 2001)120, estando, 

apesar disso, sujeitos à aprovação do Congresso nacional quaisquer atos que possam acarretar 

revisão ou ajustes complementares, desde que esses últimos acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional (Artigo 2ª do Decreto nº 3.810, de 02 de maio 

de 2001)121. 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS DO MLAT 

 

Quanto ao respetivo pacto, imperioso destacar que o mesmo tem como objetivo 

facilitar a execução de tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos 

os países, no que concerne à investigação, o inquérito, a ação penal e a prevenção de crimes, 

utilizando-se, para tanto, de instrumentos de cooperação jurídica internacional (Preâmbulo – 

MLAT)122. 

                                                 
120 Artigo 1ª do Decreto nº 3.810, de 02 de maio de 2001: “O Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, celebrado 

em Brasília, em 14 de outubro de 1997, e corrigido por troca de Notas em 15 de fevereiro de 2001, apenso 

por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém”. 
121 Artigo 2ª do Decreto nº 3.810, de 02 de maio de 2001: “São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. 
122 Preâmbulo do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “O Governo da República Federativa do Brasil e O Governo dos Estados Unidos da 

América, desejosos de facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei 
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 Ademais, acerca do alcance da assistência, as partes se obrigaram, por meio do 

mencionado instrumento, a prestar assistência mútua durante toda a persecução penal, bem 

como no que diz respeito à prevenção do crime (Artigo I.1 – MLAT)123, devendo a respectiva 

assistência incluir, dentre outras medidas, a tomada de depoimentos ou declarações de 

pessoas; o fornecimento de documentos, registros e bens; a localização ou identificação de 

pessoas; a entrega de documentos; a transferência de pessoas sob custódia para prestar 

depoimento; a execução de pedidos de busca e apreensão; a assistência em procedimentos 

relacionados a imobilização e confisco de bens; e qualquer outra forma de assistência não 

proibida pelas leis do Estado que requereu a cooperação (Artigo I.2 – MLAT)124. 

 Ainda ao definir o alcance da assistência, outro mecanismo merece destaque é o que 

define que as partes reconhecem especial importância ao combate de crimes mais gravosos, 

dentre eles o de lavagem de dinheiro e o tráfico ilícito de armas de fogo, munições e 

explosivos (Artigo I.4 – MLAT)125. 

 Acerca da Autoridade Central, restou consignado que cada parte designaria uma, com 

o fito de possibilitar o envio e o recebimento de pedidos de cooperação (Artigo II.1 – 

MLAT)126, devendo apenas as mesmas se comunicarem, diretamente, para a consecução dos 

fins estipulados por meio do referido acordo (Artigo II.3 – MLAT)127. Para tanto, 

convencionou-se que a Autoridade Central da República Federativa do Brasil será o 

                                                                                                                                                         
de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime por meio de cooperação e 

assistência judiciária mútua em matéria penal, acordam o seguinte:”. 
123 Artigo I.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “As Partes se obrigam a prestar assistência mútua, nos termos do presente Acordo, em matéria 

de investigação, inquérito, ação penal, prevenção de crimes e processos relacionados a delitos de natureza 

criminal”. 
124 Artigo I.2 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “A assistência incluirá: a) tomada de depoimentos ou declarações de pessoas; b) fornecimento 

de documentos, registros e bens; c) localização ou identificação de pessoas (físicas ou jurídicas) ou bens; d) 

entrega de documentos; e) transferência de pessoas sob custódia para prestar depoimento ou outros fins; f) 

execução de pedidos de busca e apreensão; g) assistência em procedimentos relacionados a imobilização e 

confisco de bens, restituição, cobrança de multas; e h) qualquer outra forma de assistência não proibida pelas 

leis do Estado Requerido”. 
125 Artigo I.4 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “As Partes reconhecem a especial importância de combater graves atividades criminais, 

incluindo lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos. Sem limitar o 

alcance da assistência prevista neste Artigo, as Partes devem prestar assistência mútua sobre essas atividades, 

nos termos deste Acordo”. 
126 Artigo II.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Cada Parte designará uma Autoridade Central para enviar e receber solicitações em 

observância ao presente Acordo”. 
127 Artigo II.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “As Autoridades Centrais se comunicarão diretamente para as finalidades estipuladas 

neste Acordo”. 
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Ministério da Justiça e a dos Estados Unidos da América será o Procurador-Geral ou pessoa 

por ele designada (Artigo II.2 – MLAT)128. 

 Já no que diz respeito à prestação da assistência em si, o acordo delimitou as hipóteses 

em que o Estado requerido poderia negar auxílio (Artigo III.1 – MLAT)129, devendo, contudo, 

justificar as razões da denegação (Artigo III.3 – MLAT)130, o que demonstrou que, em 

determinadas situações, a cooperação é facultativa. Nesse sentido, o Estado requerido poderá 

negar assistência se a solicitação se referir a crime militar que não seja tipificado como 

comum; se a solicitação prejudicar a segurança ou os interesses do Estado requerido ou; se a 

solicitação for requerida em desconformidade com o acordo.  

 Quanto à forma e o conteúdo das solicitações, estabeleceu-se que a mesma deverá 

conter, dentre outras informações, o nome da autoridade que está conduzindo a persecução 

criminal; a descrição da matéria e da natureza da investigação; a descrição da prova e a 

declaração da finalidade para qual será necessária (Artigo IV.2 – MLAT)131. 

 Com vistas a possibilitar o cumprimento das solicitações, acordou-se que o respectivo 

pleito será atendido de forma imediata ou transmitido, quando oportuno, a autoridade 

competente (Artigo V.1 – MLAT)132, devendo, para tanto, providenciar tudo o que for 

necessário ao cumprimento da solicitação, arcando, inclusive com as despesas pertinentes 

                                                 
128 Artigo II.2 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Para a República Federativa do Brasil, a Autoridade Central será o Ministério da 

Justiça. No caso dos Estados Unidos da América, a Autoridade Central será o Procurador-Geral ou pessoa 

por ele designada”. 
129 Artigo III.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “A Autoridade Central do Estado Requerido poderá negar assistência se: a) a solicitação 

referir-se a delito previsto na legislação militar, sem, contudo, constituir crime comum; b) o atendimento à 

solicitação prejudicar a segurança ou interesses essenciais semelhantes do Estado Requerido; ou c) a 

solicitação não for feita de conformidade com o Acordo”. 
130 Artigo III.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Caso a Autoridade Central do Estado Requerido negue a assistência, deverá informar a 

Autoridade Central do Estado Requerente das razões dessa denegação”. 
131 Artigo IV.2 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “A solicitação deverá conter as seguintes informações: a) o nome da autoridade que 

conduz a investigação, o inquérito, a ação penal ou o procedimento relacionado com a solicitação; b) 

descrição da matéria e da natureza da investigação, do inquérito, da ação penal ou do procedimento, 

incluindo, até onde for possível determiná-lo, o delito específico em questão; c) descrição da prova, 

informações ou outra assistência pretendida; e d) declaração da finalidade para a qual a prova, as informações 

ou outra assistência são necessárias”. 
132 Artigo V.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “A Autoridade Central do Estado Requerido atenderá imediatamente à solicitação ou a 

transmitirá, quando oportuno, à autoridade que tenha jurisdição para fazê-lo. As autoridades competentes do 

Estado Requerido envidarão todos os esforços no sentido de atender à solicitação. A justiça do Estado 

Requerido deverá emitir intimações, mandados de busca e apreensão ou outras ordens necessárias ao 

cumprimento da solicitação”. 
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(Artigo V.2 – MLAT)133, excetuando-se, dentre outras, às relacionadas aos honorários periciais 

e às despesas de tradução, interpretação e transcrição (Artigo VI – MLAT)134. 

 Após fazer referência a diversos mecanismo de cooperação, o acordo prevê como se 

dará a ratificação (Artigo XX.1 – MLAT)135, a data em que entrará em vigor (Artigo XX.2 – 

MLAT)136 e a possibilidade de denúncia, restando consignado quanto a esse último aspecto 

que a notificação deverá ser realizada por escrito, por meio de canais diplomáticos, e que 

produzirá efeitos apenas a partir de seis meses da data da respectiva notificação (Artigo XX.4 

– MLAT)137.  

 

3.1.1 Mecanismos de implementação 

 

A par dos aspectos gerais do Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de 

mútua assistência, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os 

Estados Unidos da América, verifica-se que uma das preocupações dos países signatários foi a 

de dar efetividade ao pacto estabelecido. 

A referida constatação não decorre apenas do desejo de se executar e cumprir 

inteiramente o acordo em si, mas, também, do desejo de possibilitar a cooperação jurídica 

internacional entre os respectivos Estados, tendo em vista os inúmeros aspectos positivos que 

a envolvem, de forma a facilitar a execução de tarefas e possibilitar o cumprimento da lei de 

ambos os países, primando, assim, mesmo que de forma indireta, pela segurança tão almejada. 

Para tanto, os Estados disciplinaram uma série de medidas, as quais se obrigaram a 

cumprir, de forma a repelir, combater e, até mesmo, evitar a prática delitos de natureza 

                                                 
133 Artigo V.2 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “A Autoridade Central do Estado Requerido providenciará tudo o que for necessário e 

arcará com as despesas de representação do Estado Requerente no Estado Requerido, em quaisquer 

procedimentos originados de uma solicitação de assistência, nos termos deste Acordo”. 
134 Artigo VI do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “O Estado Requerido arcará com todos os custos relacionados ao atendimento da solicitação, 

com exceção dos honorários devidos ao perito, as despesas de tradução, interpretação e transcrição, bem 

como ajudas de custo e despesas resultantes do transporte de pessoas, de acordo com os Artigos X e XI, caso 

em que custos, honorários, ajudas de custo e despesas caberão ao Estado Requerente”. 
135 Artigo XX.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “O presente Acordo estará sujeito a ratificação e os seus instrumentos de ratificação 

serão trocados o mais brevemente possível”. 
136 Artigo XX.2 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “O presente Acordo entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificação”. 
137 Artigo XX.4 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Cada uma das Partes poderá denunciar este Acordo por meio de notificação, por 

escrito, através dos canais diplomáticos, à outra Parte. A denúncia produzirá efeito 6 (seis) meses da data da 

notificação”. 
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criminal, dentre elas o depoimento ou a produção de provas no Estado requerido e o 

fornecimento de registros oficiais (Artigo I.2 – MLAT)138. 

Acerca do depoimento ou a produção de prova no Estado requerido, restou 

consignado, dentre outras medidas, que uma pessoa, devidamente intimada a depor ou a 

apresentar prova, poderá ser obrigada a fazê-lo (Artigo VIII.1 – MLAT)139, o que, em face de 

tal imposição, demonstra, novamente, o desejo de efetividade. 

Ainda nesse sentido, desta vez sobre o fornecimento de registros oficiais, ficou 

acordado que o Estado requerido fornecerá cópias de todos os documentos disponíveis 

(Artigo IX.1 – MLAT)140, incluindo os de caráter sigiloso (Artigo IX.2 – MLAT)141, bastando, 

apenas, para a certificação de sua validade, a autenticação por parte de funcionário 

responsável (Artigo IX.3 – MLAT)142. 

Ressalte-se que, apesar dos referidos mecanismos estarem previstos ao longo das 

disposições contidas no tratado, estes configuram medidas meramente exemplificativas, tendo 

em vista que a cooperação poderá fundar-se em assistência não proibida pelas leis do Estado 

requerido. 

A partir de tal previsão, depreende-se que, mesmo que de forma indireta e, por vezes, 

aparente, os países signatários comprometeram-se a respeitar o princípio da legalidade e, com 

isso, o ordenamento jurídico do Estado requerido, previsibilidade que, ao longo das 

                                                 
138 Artigo I.2 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “A assistência incluirá: a) tomada de depoimentos ou declarações de pessoas; b) fornecimento 

de documentos, registros e bens; c) localização ou identificação de pessoas (físicas ou jurídicas) ou bens; d) 

entrega de documentos; e) transferência de pessoas sob custódia para prestar depoimento ou outros fins; f) 

execução de pedidos de busca e apreensão; g) assistência em procedimentos relacionados a imobilização e 

confisco de bens, restituição, cobrança de multas; e h) qualquer outra forma de assistência não proibida pelas 

leis do Estado Requerido”. 
139 Artigo VIII.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Uma pessoa no Estado Requerido intimada a depor ou a apresentar prova, nos termos 

deste Acordo, será obrigada, quando necessário, a apresentar-se e testemunhar ou exibir documentos, 

registros e bens”. 
140 Artigo IX.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “O Estado Requerido fornecerá ao Estado Requerente cópias dos registros oficiais 

disponíveis, incluindo documentos ou informações de qualquer natureza, que se encontrem de posse das 

autoridades do Estado Requerido”. 
141 Artigo IX.2 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “O Estado Requerido pode fornecer, mesmo que não disponíveis ao público, cópias de 

quaisquer registros, incluindo documentos ou informações que estejam sob a guarda de autoridades naquele 

Estado, na mesma medida e nas mesmas condições em que estariam disponíveis às suas próprias autoridades 

policiais, judiciais ou do Ministério Público. O Estado Requerido pode, a seu critério, negar, no todo ou em 

parte, uma solicitação baseada neste parágrafo”. 
142 Artigo IX.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Os registros oficiais produzidos por força deste Artigo podem ser autenticados pelo 

funcionário responsável por meio do Formulário B anexo ao presente Acordo. Não será necessária qualquer 
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disposições do tratado deixou de ser observada, tendo em vista que os países signatários 

comprometeram-se a efetivar o acordo de mútua assistência a qualquer custo, processando e 

julgando determinada pessoa, mesmo que sua conduta não seja tipificada no direito interno de 

seu Estado, bastando, apenas, para a persecução criminal, a previsão no ordenamento jurídico 

do outro. 

Sobre o princípio da dupla incriminação, Marco Bruno Miranda Clementino explica 

que se exige que o fato que constitui objeto da persecução penal na jurisdição estatal 

requerente seja também submetido ao jus puniendi no Estado requerido, sob pena de a 

cooperação não se efetivar. Tal como o anterior, o fundamento é de caráter formal, 

presumindo-se uma paralisia na jurisdição do Estado requerido em decorrência do fato de ela 

própria não se legitimar a deflagrar a persecução penal para o específico fato143. 

Imperioso destacar que o princípio da dupla incriminação é de extrema relevância à 

cooperação jurídica internacional firmada entre a maioria dos países, tendo em vista a 

necessidade de tipificação do fato, objeto de investigação ou ação penal, como crime pelo 

Estado Requerido, sob pena de inviabilizar a cooperação, sobretudo em sua modalidade de 

extradição. 

Ressalte-se, a título exemplificativo, que, assim como a República Federativa do 

Brasil firmou o MLAT os Estados Unidos da América, com vistas ao combate à criminalidade, 

o referido desejo tomou maior amplitude, a partir da celebração de tratados com temáticas 

iguais ou correlatas, com inúmeros outros países, dentre eles com a Espanha, tratado, por sua 

vez, incorporado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 6.681, de 08 de 

dezembro de 2008. 

Apesar de, no mencionado acordo, restar reconhecido que a luta contra a delinquência 

é uma responsabilidade compartilhada pela comunidade internacional, assim como no MLAT 

firmado com os Estados Unidos, não se contemplou a necessidade de dupla incriminação à 

efetivação da cooperação, tendo em vista que restou consignado que o auxílio será prestado 

mesmo que o fato pelo qual o indivíduo é processado pela parte requerente não seja 

considerado delito pela parte requerida (Artigo 2º do Decreto nº 6.681, de 08 de dezembro de 

                                                                                                                                                         
outra autenticação. Os documentos autenticados, conforme o disposto neste parágrafo, serão admissíveis 

como prova no Estado Requerente”. 
143 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e 

novos espaços de juridicidade. 2013. 374f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. p. 114. 
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2008)144, ressalvando-se, para tanto, a aplicabilidade do referido tratado à detenção de pessoas 

com a finalidade de serem extraditadas, nem a pedidos de extradição (Artigo 1.4, alínea “a”, 

do Decreto nº 6.681, de 08 de dezembro de 2008)145. 

Ainda tomando por exemplo situações que envolvem temática relacionada à dupla 

incriminação, desta vez sob o âmbito do MERCOSUL, por meio do Acordo de Assistência 

Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da 

Bolívia e a República do Chile, apesar de na respectiva convenção restar consignado a 

vontade de acordar soluções jurídicas comuns, verifica-se que o respectivo pacto, também, 

não traz a dupla incriminação como requisito obrigatório à efetivação de assistência, tendo em 

vista que a mesma deverá ser prestada mesmo quando as condutas não constituam delitos no 

Estado Requerido (Artigo 1.4 do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais 

entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a República do Chile)146. 

No que diz respeito à dupla incriminação, verifica-se que se tem como tendência a sua 

desnecessidade à efetivação da assistência, assim como fora demonstrado a partir da análise 

de acordos bilaterais, como no MLAT firmado pela República Federativa do Brasil com os 

Estados Unidos da América e com a Espanha, bem como em convenção internacional, 

conforme demonstrado a partir da análise do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em 

Assuntos Penais entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a 

República do Chile, o que denota o desejo de se combater a criminalidade a todo custo, 

inclusive a partir da internalização de leis mais severas ao arcabouço jurídico brasileiro, 

devendo, apenas, serem registradas algumas ressalvas acerca da necessidade de dupla 

incriminação, quando o pedido versar sobre extradição, como já dito. 

Nesse sentido, frente ao desejo de se promover a cooperação jurídica internacional 

fundada na legalidade e, sobretudo, em respeito às garantias processuais do extraditando, a 

ação deve ser típica e antijurídica nos dois ordenamentos, não necessitando, para tanto, a 

existência de tipos legais idênticos. 

Ressalvada a excepcionalidade ligada à extradição, deve ser ressaltado que, 

atualmente, a dupla incriminação tem sido por inúmeras vezes afastada, sobretudo, quando as 

                                                 
144 Artigo 2º do Decreto nº 6.681, de 08 de dezembro de 2008: “O auxílio será prestado mesmo que o fato pelo 

qual se processa na Parte requerente não seja considerado delito pelo ordenamento jurídico da Parte 

requerida”. 
145 Artigo 1.4, alínea “a”, do Decreto nº 6.681, de 08 de dezembro de 2008: “Esse Acordo não se aplicará a: 

a) detenção de pessoas com a finalidade de serem extraditadas, nem a pedidos de extradição”. 
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medidas requeridas exigem coercitividade, previsibilidade que levou a República Federativa 

do Brasil a celebrar tratados que a dispensam em determinadas modalidades de cooperação, 

tendo como exemplo o MLAT celebrado com os Estados Unidos da América, relação que será 

demonstrada, a partir da análise dos dispositivos pertinentes, a seguir. 

 

3.1.2 O Direito Penal do inimigo e o MLAT 

 

Após a realização de análise dos dispositivos do Mutual Legal Assistance Treaty – 

MLAT celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, 

verificaram-se fragmentos da teoria do Direito Penal do inimigo no respectivo instrumento de 

cooperação jurídica internacional. 

A referida concepção pode ser abstraída logo no primeiro dispositivo do acordo 

(Artigo I.1 – MLAT)147, na medida em que a prevenção do crime se fez presente. Contudo, 

deve ser ressaltado que a problemática consiste não apenas na prevenção do crime em si, 

tendo em vista que o seu exercício, por si só, não enseja a violação dos Direitos Humanos, e 

sim na forma como essa prevenção é buscada e, muitas vezes, imposta à sociedade.  

Atualmente, com vistas a primar pela segurança nacional, os Estados Unidos tem 

imposto a sua política externa aos demais países do mundo, em especial àqueles que 

firmaram acordos bilaterais em troca de proteção. 

Nesse sentido, é notório o desejo de disseminar a sua soberania e de implementar a 

sua política externa a todo custo, mesmo que, para isso, seja necessário, acirrar a 

competitividade entre os países, aumentar o abismo de desigualdades sociais e econômicas 

existentes entre ele e os países em desenvolvimento e impelir a sua cultura. 

Com vistas à consecução deste ideal, os Estados Unidos da América impõem, por 

meio da celebração de acordos de mútua assistência, em matéria penal, em especial aos países 

em desenvolvimento, medidas que, muitas vezes, assemelham-se às medidas imputadas aos 

“inimigos”, na medida em que tem punido suspeitos a partir de meros indícios de 

periculosidade e por acreditarem que os mesmos são “inimigos da sociedade”, 

                                                                                                                                                         
146 Artigo 1.4 do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os Estados Partes do 

MERCOSUL, a República da Bolívia e a República do Chile: “A assistência será prestada mesmo quando as 

condutas não constituam delitos no Estado requerido, sem prejuízo do previsto nos artigos 22 e 23”. 
147 Artigo I.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “As Partes se obrigam a prestar assistência mútua, nos termos do presente Acordo, em matéria 

de investigação, inquérito, ação penal, prevenção de crimes e processos relacionados a delitos de natureza 

criminal”. 
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posicionamento, inclusive, imposto à República Federativa do Brasil e seguido por ela. 

Nesse sentido, ao buscar a imposição de penalidade a todo custo, o acordo de mútua 

assistência em questão rechaça o princípio da dupla incriminação, na medida em que, para a 

persecução penal, basta apenas que o fato seja punível apenas pela legislação de um dos 

Estados (Artigo I.3 – MLAT)148. 

Ademais, restou claro o desejo de não haver qualquer tipo de limitação ao alcance da 

assistência, especialmente na apuração de atividades criminosas dotadas de maior gravidade 

(Artigo I.4 – MLAT)149, o que via de regra, pode ocasionar perigo eminente às pessoas 

suspeitas, face à concessão de um poder ilimitado aos países signatários em que as provas 

obtidas apenas podem ser utilizadas pelos Estados cooperados e não pelo indivíduo, alvo da 

referida persecução. 

Sobre a temática, Carolina Yumi de Souza ressalta que os Estados Unidos não 

cumprem pedidos que venham exclusivamente da defesa. A única maneira possível de 

execução seria que a autoridade judiciária também demonstrasse interesse na medida 

solicitada. Mas não um interesse genérico. Deve haver a comprovação do interesse específico 

para o deslinde do processo. A justiça penal por meio da cooperação, assim, pela prática 

internacional, acaba por configurar-se em interesse unicamente estatal150. 

Outro ponto questionável do acordo de mútua assistência versa sobre as solicitações 

de urgência que, por sua vez, poderão ser requeridas, a princípio, sob outra forma, diversa da 

escrita (Artigo IV.1 – MLAT)151. Quanto a esse aspecto, percebe-se que, ao longo do tratado, 

não restou disciplinada nenhuma outra forma diversa da escrita, o que acarreta nova 

problemática, tendo em vista que as únicas limitações impostas, quando se requer assistência 

sob outra forma, é que a mesma seja confirmada, por escrito, no prazo de trinta dias, e que a 

                                                 
148 Artigo I.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “A assistência será prestada ainda que o fato sujeito a investigação, inquérito ou ação penal não 

seja punível na legislação de ambos os Estados”. 
149 Artigo I.4 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “As Partes reconhecem a especial importância de combater graves atividades criminais, 

incluindo lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos. Sem limitar o 

alcance da assistência prevista neste Artigo, as Partes devem prestar assistência mútua sobre essas atividades, 

nos termos deste Acordo”. 
150 SOUZA, Carolina Yumi. Cooperação Jurídica internacional em matéria penal: considerações práticas. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.71, mar./abr. de 2008. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. p. 302. 
151 Artigo IV.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “A solicitação de assistência deverá ser feita por escrito, a menos que a Autoridade 

Central do Estado Requerido acate solicitação sob outra forma, em situações de urgência. Nesse caso, se a 

solicitação não tiver sido feita por escrito, deverá ser a mesma confirmada, por escrito, no prazo de trinta 
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Estado requerido concorde com o teor da solicitação. Com isso, abre-se a possibilidade para a 

disseminação de informações e produção de provas requeridas por meio das polícias dos 

Estados signatários, sem qualquer tipo de formalidade, por meio de assistência que, sequer, 

configura a cooperação propriamente dita. Deve ser observado, ainda, que muitas medidas 

possuam caráter satisfativo e que a sua propositura e, consequentemente, efetivação se darão 

antes de serem cumpridas as formalidades, podendo, inclusive, o seu teor nem sequer ser 

citado no decorrer da persecução penal, o que destaca, novamente, o poder ilimitado 

conferido aos Estados, em respeito, tão somente, à conveniência e à oportunidade, em 

detrimento da preservação de direitos do indivíduo. 

Ademais, ainda no que diz respeito à forma conferida à solicitação, por meio do 

referido acordo se revela que existem determinadas informações que são de caráter 

facultativo, devendo, apenas, constar no pedido de assistência quando se mostrarem 

“necessárias” e a sua inclusão for “possível” (Artigo IV.3 – MLAT)152, vocábulos que, por si 

só, a depender do caso, conferem conteúdo abstrato à solicitação. A inclusão de tais 

informações no pedido de assistência é de indiscutível relevância, tendo em vista que as 

especificações acerca da identidade e localização de pessoas e dos bens a serem apreendidos, 

das perguntas a serem formuladas em sede de depoimento ou declaração e, em especial, a 

descrição de qualquer tipo de procedimento especial a ser seguido em cumprimento à 

solicitação, conferem amplitude à defesa do indivíduo, face à certeza e determinação aos 

pleitos requeridos, e, por sua vez, possibilitam a real consecução e o asseguramento das 

garantias constitucionais que lhe são inerentes. 

Dando continuidade à análise do Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, celebrado 

entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, se faz necessário 

destacar mais um ponto controverso, talvez o que acarrete maiores divergências entre a 

                                                                                                                                                         
dias, a menos que a Autoridade Central do Estado Requerido concorde que seja feita de outra forma. A 

solicitação será redigida no idioma do Estado Requerido, caso não haja disposição em contrário”. 
152 Artigo IV.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Quando necessário e possível, a solicitação deverá também conter: a) informação sobre 

a identidade e a localização de qualquer pessoa (física ou jurídica) de quem se busca uma prova; b) 

informação sobre a identidade e a localização de uma pessoa (física ou jurídica) a ser intimada, o seu 

envolvimento com o processo e a forma de intimação cabível; c) informação sobre a identidade e a 

localização de uma pessoa (física ou jurídica) a ser encontrada; d) descrição precisa do local ou pessoa a 

serem revistados e dos bens a serem apreendidos; e) descrição da forma sob a qual qualquer depoimento ou 

declaração deva ser tomado e registrado; f) lista das perguntas a serem feitas à testemunha; g) descrição de 

qualquer procedimento especial a ser seguido no cumprimento da solicitação; h) informações quanto à ajuda 

de custo e ao ressarcimento de despesas a que a pessoa tem direito quando convocada a comparecer perante o 

Estado Requerente; e i) qualquer outra informação que possa ser levada ao conhecimento do Estado 

Requerido, para facilitar o cumprimento da solicitação”. 
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doutrina e jurisprudência de ambos os países, tendo, inclusive, difundido a ideia de 

inconstitucionalidade de determinados pedidos de assistência e não do tratado em si. 

A mencionada controvérsia diz respeito ao favorecimento do Estado requerente em 

detrimento do Estado requerido, quando a assistência solicitada decorrer de obrigação 

constitucional (Artigo VII.3 – MLAT)153. Nesse sentido, se o Estado requerente solicitar ao 

Estado requerido determinadas informações, fundadas em obrigação constitucional, o Estado 

requerido não poderá se negar a prestá-las, mesmo que a prática do referido ato acarrete 

violação ao seu sistema constitucional, razão pela qual se evidencia a supremacia de um 

sistema em detrimento do outro e, consequentemente, a violação da isonomia entre os 

Estados, pressuposto essencial para a celebração de qualquer acordo, inclusive, sob o âmbito 

internacional.  

Verifica-se, portanto, que o respectivo pleito de assistência, requerido nesses termos, 

apesar de continuar válido perante o ordenamento jurídico brasileiro, é considerado 

inconstitucional, tendo em vista não só a violação explicitada acima, mas, também, por 

ocasionar a violação de inúmeros direitos, constitucionalmente previstos, de forma a 

relativiza-los ou, até mesmo, suprimi-los, conforme será visto ao longo desse ensaio. 

Ademais, além de inconstitucional, o referido pedido de assistência poderá ser 

considerado, ainda, ilegal, na medida em que, ao afastar a incidência do princípio da dupla 

incriminação, permitindo, de tal forma, que o auxílio seja prestada ainda que o fato sujeito a 

investigação, inquérito ou ação penal não seja punível na legislação de ambos os Estados 

(Artigo I.3 – MLAT)154, o respectivo pleito poderá violar, também, o princípio da 

anterioridade da lei, dispositivo amplamente difundido na legislação penal brasileira que, por 

sua vez, preceitua que não haverá crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia 

cominação legal (Artigo 1º do Código Penal Brasileiro)155. 

 Ressalte-se, ainda, que a abertura e, consequentemente, a mutabilidade do sistema 

constitucional americano, com base na análise dos precedentes, a depender, dentre outros 

aspectos, da conveniência e da oportunidade trazidas pelo momento vivenciado, podem 

conferir interpretação diversa aos seus próprios preceitos constitucionais, inclusive, podendo 

                                                 
153 Artigo VII.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “Nenhum dos dispositivos contidos neste Artigo constituirá impedimento ao uso ou ao 

fornecimento das informações na medida em que haja obrigação constitucional nesse 
154 Artigo I.3 – MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “A assistência será prestada ainda que o fato sujeito a investigação, inquérito ou ação penal não 

seja punível na legislação de ambos os Estados”. 
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ir de encontro aos ditames de outros países, ainda mais, no que diz respeito ao asseguramento 

dos Direitos Humanos. 

Ademais, verifica-se que a política externa, disseminada pelos Estados Unidos da 

América após 11 de setembro de 2001, refletiu o desejo do respectivo país, já externado por 

meio da celebração dos Mutual Legal Assistance Treaties – MLATs, dentre eles o firmado com 

a República Federativa do Brasil, de primar pela segurança nacional e, para tanto, combater 

crimes mais gravosos, especialmente o terrorismo, na medida em que foram, além de diversos 

tratados internacionais, foram sancionadas várias leis com esse objetivo, dentre elas o USA 

Patrioct Act e o USA Freedom Act. 

Segundo explica Manuel Monteiro Guedes Valente, nos Estados Unidos para a 

prevenção e combate ao terrorismo, foi aprovado o USA Patriot Act que consagra a 

desedificação da pessoa como sujeito de direitos e deveres em prol da descoberta da verdade 

e da implementação da paz pública americana: admite a tortura, privação ilimitada da 

liberdade sem decisão judicial ou culpa formada, supressão de todas e quaisquer garantias 

processuais penais, criação de tribunais penais militares para questões de crimes, 

cancelamento do Habeas Corpus e a violação de todos os direitos, liberdades e garantias com 

fundamento na “guerra contra o terrorismo”156. 

No que diz respeito à referida lei, essa tem sido alvo de inúmeras críticas, tendo em 

vista que, a partir da implementação das respectivas medidas, evidenciou-se a restrição de 

inúmeras garantias constitucionais, possibilitando, assim, o exercício de um poder ilimitado 

pelo Estado, sem a participação do Poder Judiciário. 

Tendo em vista que o USA Patriot Act expiraria em junho de 2015, foi sancionado o 

USA Freedom Act, com o fito de substituir, com maior abrangência, a lei anterior, sendo 

mantidas algumas disposições da mesma. 

Imperioso destacar que um dos objetivos propostos para a implementação do USA 

Freedom Act foi o de regulamentar limites para a coleta e o manuseio de dados por agências 

de inteligência americana, dentre elas a Agência de Segurança Nacional, o que, de fato, não 

ocorreu conforme o esperado, sendo a respectiva lei, também, alvo de inúmeras críticas, 

especialmente lançadas por grupos internacionais de Direitos Humanos, tendo em vista que 

os mesmos defendem a ideia de que o referido instrumento ainda não proporcionou efetiva 

                                                                                                                                                         
155 Artigo 1º do Código Penal Brasileiro: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal”. 
156 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito penal do inimigo e o Terrorismo: o “progresso ao 

retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010. p. 99. 
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proteção ao direito à privacidade, em especial para as pessoas fora dos Estados Unidos, o que, 

por sua vez, continuou a possibilitar a supressão de Direitos Humanos em larga escala, sob a 

alegação de combate ao terrorismo. 

Nesse sentido, Eugênio Raúl Zaffaroni revela que o fenômeno terrorista promoveu 

uma redução da aplicabilidade imediata dos direitos, liberdades e garantias processuais, face à 

destruição maciça e indiscriminada e à indeterminabilidade e ilegibilidade das vítimas 

“inocentes”, que facilita uma nova posição jurídica de poder político legislativo que, a 

reboque do fenômeno terrorista, intermedeiam a limitação de direitos, liberdades e garantias 

processuais [p.e., intervenção nas comunicações sem prévia tutela jurisdicional, a 

admissibilidade de buscas domiciliárias por parte das polícias sem prévia autorização ou 

ordem judicial, utilização de notícias ou conversas pessoais para a extorsão de informações 

criminais] até a aniquilação de quaisquer direitos, liberdades e garantias processuais 

fundamentais pessoais [p.e., presos de Guantánamo]: o cidadão deixa de o ser, deixa a 

qualidade jus filosófica e política de pessoa e passa a ser um “ente perigoso e daninho”, passa 

a ser um inimigo, uma não pessoa157. 

A par de tais considerações, restaram evidenciados fragmentos da teoria do Direito 

Penal do inimigo no mecanismo de cooperação jurídica internacional específico firmado entre 

a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, o Mutual Legal Assistance 

Treaty – MLAT, que, por sua vez, ocasionou reflexos na jurisdição brasileira, influindo, 

sobretudo, na tratativa conferida aos Direitos Humanos, no que diz respeito a sua 

relativização e, até mesmo, supressão. 

 

 

3.2 REFLEXOS DO MLAT NA JURISDIÇÃO BRASILEIRA 

 

 Após a análise dos principais aspectos ligados ao Direito Internacional em face do 

Direito Penal do inimigo em que, dentre outras temáticas, foram abordados assuntos ligados à 

respectiva teoria e à cooperação jurídica internacional, oportunidade em que se demostraram 

fragmentos da teoria do Direito Penal do inimigo no Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, 

acordo de mútua assistência, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do 

Brasil e os Estados Unidos da América, se faz necessário o início da abordagem sobre os 

                                                 
157 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo do Direito Penal. 2ª ed. Rio de janeiro: Editora Revan, 2001. p. 18 
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reflexos do respectivo MLAT na jurisdição brasileira, de forma a demonstrar como a teoria do 

Direito Penal do inimigo se mostra presente na atualidade. 

 Ressalte-se, por oportuno, que tais reflexos, durante muitos anos, não foram 

evidenciados, face à resistência de aceitação da jurisdição internacional e, em especial, a 

disseminação de seus preceitos por parte da República Federativa do Brasil, situação que se 

reverteu recentemente, em face das necessidades decorrentes da atual situação vivenciada. 

 Como já demonstrado ao longo deste ensaio, o acirramento das desigualdades sociais, 

a disseminação da violência e o abismo político, econômico e cultural existente entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, dentre outros fatores, possibilitaram a 

construção de um novo Direito Penal, fundado não simplesmente na proteção dos bens 

jurídicos eleitos pelo Estado, mas, também, no receio da comunidade internacional acerca da 

instauração de sérios conflitos, inclusive de caráter bélico. 

 A atual situação global vivenciada, em que  grupos terroristas propagam a violência, a 

intolerância e, inclusive, as crescentes ondas migratórias,  induz a uma readequação dos 

diversos sistemas jurídicos existentes e, consequentemente, à reapreciação de conceitos que, 

ao longo de anos, após memoráveis lutas, foram consolidados. Nesse sentido, não só ao 

Direito Penal foi atribuído uma nova perspectiva, mas, também, ao próprio Direito 

Constitucional, na medida em que passou a coexistir em meio a posições contraditórias, 

especialmente, no que diz respeito à garantia dos Direitos Humanos. 

 Assim, tornou-se necessária a interpretação e a aplicação do Direito Penal além da 

dogmática do próprio Direito em si, o que possibilitou a sua transmutação para uma nova 

perspectiva, em que  a análise dos preceitos constitucionais e, sobretudo, dos Direitos 

Humanos foi realizada com esteio nas necessidades vivenciadas à época. 

 Ademais, a partir da referida análise, a proteção dos bens jurídicos passou a ser vista, 

também, sob outro âmbito, na medida em que somente os bens fundamentais ao 

desenvolvimento harmoniosos da sociedade passaram a contar com a proteção do Estado. 

 Correlata à ideia de proteção aos bens jurídicos, tem-se a pena, assim entendida como 

consequência da maculação dos referidos bens e vista, em inúmeros casos, como forma de 

manifestação da violência praticada pelo próprio ente estatal, sendo legitimada, a princípio, 

pelo próprio Direito Penal. 

 Assim, Cláudio Brandão revela que o Direito Penal concretiza a face violenta do 

Estado, porque ele monopoliza aplicação da violência da pena. Mas a sanção própria de 

Direito Penal (pena) não será somente a mais gravosa sanção que o Estado pode impor, o seu 
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significado vai muito mais além. Na verdade, a possibilidade de aplicação da pena é condição 

de vigência do próprio Direito, porque Direito sem pena e Direito sem coercitividade, é um 

Direito que não se pode utilizar de força em face de seus súditos, para efetivar os seus 

comandos. Sem pena, portanto, o Direito se transforma em mero conceito158. 

 Desta vez,  relacionando a violência à pena, Cláudio Brandão leciona que a face 

política do Direito Penal aflora tão fortemente que ele é apontado como o mais sensível 

termômetro da aferição política do próprio Estado, isto é, se a violência da pena for aplicada 

de forma ilimitada, sem resguardar a dignidade da pessoa humana, estaremos diante um 

Estado arbitrário; de outro lado, se a violência da pena for aplicada dentro dos parâmetros de 

proporcionalidade (legalidade, culpabilidade, etc.), de modo que se respeite a dita dignidade 

da pessoa humana, estaremos diante um Estado Democrático159. 

Verifica-se, portanto, que ao lado da face dogmática do Direito Penal, fundada, dentre 

outros aspectos, nos conceitos de crime, pena e violência, tem-se a face política, influenciada 

não apenas pelo ordenamento jurídico interno de determinado país, mas, também, pela 

multitude de tratados internacionais correlatos à matéria  que, por sua vez,  motivam o Estado 

e a própria sociedade a caminharem rumo ao progresso e, por diversas vezes, ao retrocesso, 

face à incapacidade de combate efetivo ao crime, especialmente, contra os praticados por 

grupos terroristas, perpetrados com o auxílio de forte militância política e ideológica. 

José Cretella Neto, valendo-se do conceito e das explicações tecidas por Alex Shmid 

sobre o fenômeno terrorista, aduz que o terrorismo é um método de combate no qual vítimas 

aleatórias e simbólicas servem como alvos instrumentais de violência. Essas vítimas 

instrumentais compartilham de características de grupos ou classes que formam a base para 

sua seleção para a vitimização. Mediante o prévio uso de violência ou de outra forma de 

ameaça séria, outros membros do grupo ou da classe são colocados em estado de medo 

crônico (terror). Esse grupo ou classe, no qual o sentido de segurança dos membros é 

propositalmente abalado, é o alvo do terror. Essa vitimização do alvo da violência é 

considerada anormal para a maioria dos observadores que testemunham os eventos, com base 

em sua atrocidade, o momento (e.g., um tempo de paz), o lugar (não um campo de batalha) da 

vitimização e o desprezo pelas normas de combate aceitas na guerra convencional. A violação 

das normas cria uma audiência atenta par além do alvo do terror; setores dessa audiência 

                                                 
158 BRANDÃO, Claudio. Significado político-constitucional do Direito Penal. Direito Penal contemporâneo: 

estudos em homenagem ao professor José Cerezo Mir. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007. p. 123. 
159 Id. 
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podem, por seu turno, formar o principal objeto da manipulação. O objetivo desse método 

indireto de combate é imobilizar o alvo do terror, de forma a causar desorientação e/ou 

obediência, ou mobilizar alvos secundários de reinvidicações (e.g.,governos), ou ainda, alvos 

de atenção (ex.: a opinião pública) para que alterem suas atitudes ou comportamentos, no 

sentido de favorecer os interesses de curto ou de longo prazo dos que empregam esse método 

de combate160. 

 Ressalte-se que os fenômenos terroristas já eram registrados há muitos anos, contudo, 

que passaram a possuir maior notoriedade após os atentados sofridos pelos Estado Unidos da 

América, em 11 de setembro de 2001, face à exposição da fragilidade de uma das maiores 

potências mundiais, se não a maior. 

Segundo o que ressalta José Cretella Neto, “o mundo, após os eventos de 11 de 

setembro, passou a ser palco de potenciais atentados terroristas, e a vida, assombrada pelo 

temor constante desses atentados” 161. 

Nesse sentido, a partir dos respectivos ataques terroristas, qualquer tipo de ideologia 

diversa da difundida pelos Estados Unidos da América passou a ser vista e, principalmente, 

tratada com o devido rigor, especialmente se a mesma possuísse viés religioso, sendo os seus 

precursores e divulgadores punidos ao menor sinal de periculosidade, em face do receio da 

prática de novos ataques, possivelmente, perpetrados por grupos religiosos radicais que, 

atualmente, passaram a ser vistos como os novos “inimigos” da sociedade.  

Ainda quanto à temática, José Cretella Neto explica que o ressurgimento de 

movimentos religiosos radicais, no entanto, teve influência marcante no terrorismo 

contemporâneo, o que não deve ser encarado, de todo, como uma completa surpresa, pois a 

religião frequentemente constitui uma característica importante ao terrorismo162. 

Verifica-se que, atualmente, os ataque terroristas têm como característica marcante o 

atingimento de populações indefesas, condição que, por sua vez, reflete no domínio ilimitado 

e no exercício de um poder desmedido, bem como na relativização e, até mesmo, na 

supressão dos Direitos Humanos de tais populações. 

José Cretella Neto ainda destaca que as reações dos Estados atacados ou ameaçados 

por esses grupos é, quase sempre, desproporcional aos danos reais sofridos: visando à 

satisfação de exigências da opinião pública e da mídia, mobilizam-se forças policiais, 

                                                 
160 CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Penal. Ijuí: Editora Unijuí, 2008. p. 694. 
161 Ibid. p. 688. 
162 CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional Penal. Ijuí: Editora Unijuí, 2008. p. 689. 
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militares e de inteligência, que tendem a perpetrações inaceitáveis pela comunidade 

internacional, pois implicam violações ou cerceamento de diversas das liberdades mais caras 

às sociedades pluralistas, tão penosamente conquistadas pelas principais democracias do 

mundo e, possivelmente, mais vulneráveis a ataques: liberdade de imprensa, liberdade de 

associação, proteção à intimidade e à vida privada, violação de sigilo bancário e de 

correspondência, vedação ou limitação à prática de certos cultos, ofensa a Direitos Humanos, 

limitação do Direito ao devido processo legal, entre outras163. 

Imperioso destacar que, no presente momento histórico, o medo é sentimento 

predominante, motivador da celebração de inúmeros acordos de assistência mútua, inclusive 

em matéria penal, dentre eles os Mutual Legal Assistance Treaties – MLATs, tendo a  referida 

sensação impedido um embate direto entre as grandes potências, dentre elas os Estados 

Unidos da América, sob o receio de se percorrer um caminho sem volta, em que a violência 

será utilizada para combater a própria violência e que os inocentes, especialmente os 

residentes nos países mais pobres, serão os principais alvos. 

Como forma de se evitar a instauração do caos e motivados pelo desejo de efetivar os 

aspectos postivos da cooperação jurídica internacional, tem-se evidenciado o interesse de 

inúmeros países em firmar acordos bilaterais e a participar de organizações internacionais, 

tendo as referidas condutas influência do, sobremaneira, os ordenamentos jurídicos dos países 

aliados, tendo em vista que o fruto obtido a partir da celebração dos respectivos tratados deve 

ser, necessariamente, internalizado. 

Denota-se, portanto, que o Direito interno dos mais diversos países tem sofrido 

influência a partir da atual conjuntura global vivenciada e, por seguinte, da eleição dos novos 

“inimigos” da sociedade, não estando a República Federativa do Brasil em situação diversa e, 

muito menos, privilegiada.  

Nesse sentido, face à multitude de tratados internacionais celebrados pela República 

Federativa do Brasil, dentre eles o Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de mútua 

assistência, em matéria penal, firmado com os Estados Unidos da América,  novas 

interpretações têm sido conferidas aos ditames constitucionais, o que tem influenciado, 

sobremaneira, o Direito Penal e a atuação do Estado perante as mazelas vivenciadas pela 

sociedade brasileira.  

 

                                                 
163 Ibid. p. 702. 



 

 

92 

3.2.1 Relativização ou supressão de Direitos Humanos 

 

 Antes de se fazer a abordagem proposta, se faz necessário realizar uma breve 

contextualização da temática sob o âmbito internacional, na medida em que restou 

demonstrado que o respectivo tema é causador de inúmeras controvérsias e tem sido alvo de 

inovação legislativa, muitas vezes contrária à consolidada ao longo de anos e conquistada a 

partir de memoráveis lutas.  

 Verifica-se, portanto, que a internacionalização de direitos se deu, em especial, após o 

término da segunda guerra mundial, frente às barbáries praticadas pelo regime nazista, em 

especial no que diz respeito à supressão dos Direitos Humanos, o que levou ao 

desaparecimento, à prisão e à morte de milhões de pessoas, com o fito de se estabelecer a 

supremacia de determinada raça e, por via de consequência, a desigualdade e a diversidade de 

tratamento destinada às demais. 

 Segundo o que revela Flávia Piovesan, no momento em que os seres humanos se 

tornaram supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que 

cruelmente se abole ao 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, por meio da 

negação do valor da pessoa humana como fonte do direito. Diante dessa ruptura, emerge a 

necessidade de se reconstruir os Direitos Humanos, como referencial e paradigma ético que 

aproxime o direito à moral164. 

 Frente a essa necessidade, a de reconstrução dos Direitos Humanos, a comunidade 

internacional passou a se organizar, quer bilateralmente ou multilateralmente, tendo em vista 

que a respectiva temática, por assumir novos contornos, ensejou a participação de diversos 

países, o que possibilitou a criação de organizações internacionais com a respectiva 

finalidade, dentre elas a Organização das Nações Unidas, e, consequentemente, o 

estabelecimento da cooperação jurídica internacional entre os Estados signatários. 

Sobre o tema, Flávia Piovesan ressalta que a criação das Nações Unidas, com suas 

agências especializadas, demarca o surgimento de uma nova ordem internacional, que instaura 

um novo modelo de conduta nas relações internacionais, com preocupações que incluem a 

manutenção da paz e segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre 

                                                 
164 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 190. 
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os Estados, a adoção da cooperação internacional no plano econômico, social e cultural, a 

adoção de um padrão internacional de saúde, a proteção ao meio ambiente, a criação de uma 

nova ordem econômica internacional e a proteção internacional dos Direitos Humanos165. 

 Acerca do principal documento produzido pela Organização das Nações Unidas, a 

Carta das Nações Unidas, Sidney Guerra aduz que o mesmo está assentado em propósitos 

fundamentais, dentre eles a manutenção da paz e a segurança internacional; a promoção das 

relações amistosas entre as Nações baseadas no respeito e na igualdade de direitos e 

autodeterminação dos povos; a cooperação na resolução de problemas internacionais de 

caráter econômico, cultural e humanitário; e, o estímulo ao respeito dos Direitos Humanos e 

das liberdades fundamentais166. 

 Imperioso destacar, também, a importância da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos à consolidação da ordem internacional no pós-guerra, bem como a repercussão de 

seus efeitos na atualidade. 

 Fábio Konder Comparato leciona que a respectiva Declaração, retomando os ideais da 

Revolução Francesa, representou a manifestação histórica de que se formara, enfim, em 

âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I. A cristalização desses 

ideais em direitos efetivos, como se disse com sabedoria na disposição introdutória da 

Declaração, far-se-á progressivamente, no plano nacional e internacional, como fruto de um 

esforço sistemático de educação em Direitos Humanos167. 

 Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos permitiu com que se 

difundissem ideias ligadas à universalidade e à indivisibilidade de direitos e, ao mesmo tempo 

em que dispôs, de forma inédita, sobre os direitos civis e políticos, tratou, também, dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. Ademais, destacou, ainda, o caráter fundamental dos 

Direitos Humanos, na medida em que ressaltou que a sua vigência independe de lei, por serem 

as respectivas normas inerentes à própria existência humana. 

 Logo, conforme defende Sidney Guerra, a finalidade desse documento internacional é 

padronizar a conduta dos Estados que integram a sociedade internacional, consagrando os 

direitos que defendem no âmbito universal, direitos esses que se fundamentam no respeito à 

                                                 
165 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 198. 
166 GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 472. 
167 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 9ª. ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 238. 
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dignidade da pessoa humana. De fato, a concepção de que o indivíduo é sujeito de Direitos 

Humanos invadiu a órbita de formação da Declaração Universal. Sua aceitação repercutiu em 

todo o mundo, provocando mudanças no Direito Internacional168. 

 Dentre as temáticas disciplinadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

dois traços são considerados de indiscutível relevância, inclusive, por continuarem a produzir 

efeitos nos dias atuais e, também, por servirem de parâmetro à conduta a ser adotada pelos 

Estados. São eles: a democracia (Artigos XXI.3169 e XXIX.2170 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos), tendo em vista que se afirmou que a vontade do povo é o fundamento da 

autoridade do Estado; e, conforme já explanado anteriormente, a dignidade da pessoa humana 

(Artigo XXVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos)171, sendo a mesma 

reconhecida, a partir de então, como princípio capaz de possibilitar o exercício pleno e efetivo 

dos demais direitos e liberdades anunciados pela referida Declaração, consagrando-se, 

portanto, como princípio base à humanidade. 

 Em face da proporção alcançada pelo tema, na medida em que a Declaração dos 

Direitos Humanos impôs uma conduta e uma forma de atuação ao Estado, bem como pela 

infinidade de normas internacionais que passaram a regulamentá-lo, tornou-se necessária a 

internalização de tais instrumentos no arcabouço jurídico de cada um dos Estados, servindo as 

respectivas normas, inclusive, como fundamento para decisões judiciais nacionais, o que, por 

via de consequência, possibilitou a responsabilização internacional dos Estados e, até mesmo 

do indivíduo, assim reconhecido como sujeito de Direito Internacional. 

 Sobre a temática, Alberto de Amaral Júnior ressalta que se definiu que a ordem interna 

e internacional deve assentar-se em valores que compõe o seu núcleo axiológico fundamental. 

A concretização desses valores é fonte de legitimidade da ordem jurídica e condição 

necessária para que as potencialidades humanas desabrochem. Este é, pois, um direito a uma 

ordem específica que proteja e tutele os Direitos Humanos. Ademais, o direito à 

                                                 
168 GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 473. 
169 Artigo XXI.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948: “A vontade do 

povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-se através de eleições honestas a 

realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que 

salvaguarde a liberdade de voto”.  
170 Artigo XXIX.2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948: “No exercício 

deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com 

vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim 

de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática”.  
171 Artigo XXVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948: “ Toda a pessoa 

tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente 

efectivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente Declaração”.  
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institucionalização pertence a todos, sem distinção de raça, sexo ou religião. Não é uma 

concessão ou privilégio atribuído a indivíduos específicos ou a algumas nações172. 

 Nesse sentido, apesar de os Direitos Humanos serem inerentes à condição humana, 

subiste a necessidade dos Estados de concretizar os respectivos direitos e, para tato, de criar 

mecanismos capazes de compatibilizar o seu ordenamento jurídico interno com a jurisdição 

internacional, em especial com o conteúdo dos tratados internacionais celebrados, de modo a 

buscar, dentre outras medidas, a definição acerca da hierarquia que as respectivas normas 

ocupam no direito interno, evitando-se, assim, a instauração de conflitos entre os respectivos 

sistemas. 

 No que diz respeito ao movimento internacional de Direitos Humanos e a criação de 

seus respectivos sistemas de implementação, Flávia Piovesan destaca que os mesmos passam 

a ocupar uma posição de destaque na agenda da comunidade internacional, estimulando o 

surgimento de inúmeros tratados de Direitos Humanos, bem como de organizações 

governamentais e não governamentais comprometidas com a defesa, proteção e promoção 

desses direitos173. 

 Quanto aos tratados internacionais que versam sobre Direitos Humanos, cumpre 

esclarecer que os mesmos servem como fonte subsidiária ao ordenamento jurídico interno, 

configurando, assim, uma garantia adicional para que os Estados cumpram as suas obrigações 

originárias, dentre elas a de assegurar os Direitos Humanos disciplinados por meio de suas 

constituições, fundamentais aos indivíduos. 

 Logo, Paulo Henrique Gonçalves Portela ressalta que, em decorrência do papel 

primordial do Estado e na garantia dos Direitos Humanos, toda transgressão de um 

compromisso internacional deverá ser apreciada por todos os foros competentes que existam 

no ente estatal antes de ser submetida ao exame de órgãos internacionais que aceitem 

reclamações diretas de indivíduos. Com isso, o esgotamento dos recursos internos é condição 

básica para a ação de um indivíduo junto a uma organização internacional voltada à proteção 

aos Direitos Humanos. Conclui-se, dessa forma, que o sistema de proteção internacional dos 

                                                 
172 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.      

p. 510. 
173 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max 

Limonad, 1996. p. 173. 
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Direitos Humanos é adicional e subsidiário, podendo ser invocado somente se o Estado for 

omisso ou falhar na tarefa de promover esses direitos174. 

 Verifica-se, portanto, que a ideia de esgotamento dos recursos internos pressupõe a 

existência de tais instrumentos, o seu pleno funcionamento e a acessibilidade do referido meio 

aos indivíduos, de forma a possibilitar uma resposta célere por tais órgãos internos e, com o 

deferimento do pleito, garantir a reparação dos direitos que o Estado se obrigou a prestar e 

não o fez. 

 No que diz respeito ao campo eminentemente interno, verifica-se que, por meio de sua 

Carta Magna, restou estabelecido o comprometimento da República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, com a ordem 

internacional (Artigo 1ª, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil)175 e, por 

via de consequência, o compromisso dos entes federados com a respectiva ordem, o que inclui 

a concretização dos tratados internacionais por ela celebrados. 

Paulo Henrique Gonçalves Portela176 explica que, é nesse sentido que, no caso do 

Brasil, a responsabilidade internacional pelo descumprimento de um tratado de Direitos 

Humanos recai sobre a União, unidade da federação à qual compete conduzir as relações 

internacionais do Estado brasileiro (Artigo 21, inciso I, da Constituição da República 

Federativa do Brasil)177. É por isso que foi concebido o Incidente de Deslocamento de 

Competência (IDC), pelo qual, nas hipóteses de grave violação de Direitos Humanos, o 

Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil seja parte, 

poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em qualquer fase do inquérito 

ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal (Artigo 109, 

§5º, da Constituição da República Federativa do Brasil )178. 

                                                 
174 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 6ª. ed. rev. ampl. e atual. 

Salvador: JusPodivm, 2014. p. 845. 
175 Artigo 1ª, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil: “1º A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos”. 
176 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 6ª. ed. rev. ampl. e atual. 

Salvador: JusPodivm, 2014. p. 847. 
177 Artigo 21, caput e inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Compete à União: I - manter 

relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais”. 
178 Artigo 109, parágrafo quinto, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Nas hipóteses de grave 

violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, 

incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal”. 
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Ressalte-se que, além do Incidente de Deslocamento de Competência, restou 

estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil, por meio da Reforma do 

Judiciário, realizada através da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, a 

hierarquia dos tratados internacionais de Direitos Humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Nesse sentido, os tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos que 

forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos de seus respectivos membros, serão equivalentes à Emendas Constitucionais (Artigo 5ª, 

parágrafo terceiro, da Constituição da República Federativa do Brasil)179. 

Ressalte-se que os tratados internacionais e convenções internacionais sobre Direitos 

Humanos que forem aprovados por meio de quórum qualificado e que tiverem sido ratificados 

após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, serão 

equivalentes às Emendas Constitucionais, possuindo, portanto, status constitucional. Como 

exemplo, tem-se a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e o seu protocolo 

facultativo.  

Logo, apesar da Constituição da República Federativa do Brasil ser considerada Carta 

aberta, na medida em que autoriza a inclusão de novos direitos e garantias contidos em 

tratados internacionais que versem sobre Direitos Humanos (Artigo 5ª, parágrafo segundo, da 

Constituição da República Federativa do Brasil)180, deve ser destacado que, a partir da 

equiparação dos respectivos tratados às Emendas Constitucionais, não se criou nova espécie 

normativa, mantendo-se inalterado, portanto, o rol contido no artigo 59 da Constituição da 

República Federativa do Brasil181. 

Ainda no que diz respeito à temática, deve ser realizada abordagem sobre tema que 

gera controvérsias: o conflito de normas. Nesse sentido, deve ser observado que, caso ocorra 

divergência entre lei e tratado internacional, que verse sobre Direitos Humanos e que 

preencha os requisitos explicitados acima, prevalecerá esse último, por possuir status 

constitucional.  

                                                 
179 Artigo 5º, parágrafo terceiro, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
180 Artigo 5º, parágrafo segundo, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 
181 Artigo 59 da Constituição da República Federativa do Brasil: “Art. 59. O processo legislativo compreende a 

elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; 
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Ademais, outro tema que merece atenção é o que diz respeito ao controle de 

constitucionalidade e, por seguinte, a utilização de tratados internacionais de Direitos 

Humanos como parâmetro. Quanto a isso, tendo em vista o status constitucional conferido à 

tal modalidade de tratado internacional, caso haja contrariedade entre o referido tratado 

internacional e norma constitucional anterior, o tratado será declarado nulo, apesar de 

continuar a ser parte integrante da Constituição, razão pela qual se entende que o Brasil não 

estará obrigado a cumpri-lo, posição que, caso adotada, poderá acarretar a imposição de 

sanções por parte da comunidade internacional. Ressalte-se que os respectivos tratados 

internacionais não são suscetíveis de denúncia (Artigo 60, parágrafo quarto, da Constituição 

da República Federativa do Brasil)182, por serem consideradas cláusulas pétreas da citada 

Constituição. 

Já no que diz respeito aos tratados internacionais de Direitos Humanos que não forem 

aprovados por quórum qualificado e/ou que forem anteriores à entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, terão o status de supralegais, na medida em 

que, face à importância conferida à temática, os respectivos tratados não poderiam ser 

equiparados à Lei Ordinária, devendo, portanto, estabelecerem-se em patamar acima da 

legislação infraconstitucional, contudo, abaixo do ocupado pela Constituição. 

Ao tratar sobre a supralegalidade dos tratados internacionais de Direitos Humanos, o 

Supremo Tribunal Federal emitiu posicionamento, no sentido de firmar entendimento de que 

os tratados que possuírem a respectiva natureza deverão paralisar a eficácia de todo 

ordenamento infraconstitucional em sentido contrário, situação que, por sua vez, pode ser 

exemplificada a partir da tratativa conferida ao depositário infiel (Artigo 5º, inciso LXVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil)183. 

Apesar de ser autorizada a prisão civil do depositário infiel por meio da Constituição 

da República Federativa do Brasil, a referida situação é vedada por meio de dispositivo 

pertencente à Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San 

José da Costa Rica, na medida em que a respectiva Convenção estabelece que ninguém será 

                                                                                                                                                         
V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos; VII - resoluções. Parágrafo único. Lei complementar 

disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis”. 
182 Artigo 60, parágrafo quarto, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, 

secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais”. 
183 Artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Não haverá prisão civil por 

dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel”. 



 

 

99 

detido por dívidas (Artigo VII.7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de 

novembro de 1969)184. 

Ocorre que, como a citada Convenção foi assinada antes da entrada em vigor da 

Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, e a sua aprovação não se deu por 

meio de quórum qualificado, foi conferido o efeito paralisante à Constituição, na medida em 

que a mesma deixou de ter aplicabilidade no que diz respeito ao depositário infiel, postura 

que, posteriormente, foi confirmada pela edição da Súmula Vinculante nº 25185 do Supremo 

Tribunal Federal que, por sua vez, considerou lícita a prisão de depositário infiel.  

Quanto aos demais tratados internacionais, que não versarem sobre Direitos Humanos, 

esses passaram a ter força de Lei Ordinária, segundo o que se depreende da leitura do artigo 

102, inciso III, alínea b, da Constituição da República Federativa do Brasil186. 

Realizadas as devidas considerações acerca da gênese dos Direitos Humanos, de seus 

principais aspectos e, em especial, da tratativa conferida pela comunidade internacional e, em 

especial, pela República Federativa do Brasil ao assunto, é chegado o momento de se 

discorrer acerca da relativização e, até mesmo, da supressão dos referidos direitos, não se 

afastando dos reflexos ocasionados pelo mencionado MLAT, assim compreendido como 

modalidade específica de cooperação jurídica internacional, no direito brasileiro. 

Sobre a temática, inicialmente, cumpre ressaltar que aos Direitos Humanos foi 

conferida a característica da historicidade, em que se alcançou a positivação formal por meio 

de uma trajetória de lutas, razão pela qual os respectivos Direitos não devem ser maculados 

pelo retrocesso. 

Logo, Paulo Henrique Gonçalves Portela ressalta que a historicidade é outra das 

características dos Direitos Humanos. Nesse sentido, tais direitos não configuram pauta fixa e 

estática, definida em um único momento da história, mas sim um catálogo aberto de novos 

direitos, que reflitam valores aos quais as sociedades venham atribuindo importância no 

decorrer de sua evolução e cujo processo político e social de conformação pode ser complexo 

e difícil, podendo envolver avanços e resistências. No entanto, a noção de historicidade dos 

                                                 
184 Artigo VII.7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969: “Ninguém deve 

ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em 

virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.   
185 Súmula Vinculante nº 25 – Supremo Tribunal Federal: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer 

que seja a modalidade de depósito”. 
186 Artigo 102, inciso III, alínea b, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Compete ao Supremo 

Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso 

extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: b) declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”. 
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Direitos Humanos não comporta a possibilidade de que as normas que consagram certos 

direitos desapareçam do ordenamento jurídico ou que tenham o seu escopo de proteção 

reduzido. Com efeito, em matéria de Direitos Humanos, vigora o princípio da proteção ao 

retrocesso, pelo qual uma norma de Direitos Humanos já positivada só pode ser substituída 

por outra mais protetiva da dignidade humana187. 

Contudo, apesar da existência do referido princípio, a atual situação vivenciada remete 

a comunidade internacional à outra realidade que, por sua vez, reflete, mesmo que de forma 

indireta, aos acordos de cooperação internacional celebrados, dentre eles o Mutual Legal 

Assistance Treaty – MLAT, celebrado com os Estados Unidos da América, e, 

consequentemente, à internalização dos respectivos instrumentos no ordenamento jurídico de 

cada um dos Estados signatários. 

No que diz respeito à política externa difundida pela República Federativa do Brasil e 

pelos Estados Unidos da América, verifica-se que referidos países, com vistas a primar pela 

segurança e o bem-estar social, têm implementado políticas muitas vezes agressivas, como 

forma de combate à criminalidade, o que os conduz, por vezes, ao exercício de um poder 

ilimitado, em que se torna impossível evitar o cometimento de excessos de poder por parte do 

Estado.  

Como exemplo de tal postura, tem-se o já citado MLAT, em que se verifica, a partir 

dos mecanismos de assistência, o desejo de facilitar a execução das autoridades responsáveis 

pelo cumprimento da lei de ambos os países, no que diz respeito à investigação, ao inquérito, 

à ação penal e, até mesmo, à prevenção de crimes, mesmo que, para tanto, a depender do 

pedido de assistência, ocorra a relativização e, até mesmo, a supressão dos Direitos Humanos 

já positividados pelos ordenamento jurídico interno dos referidos Estados. 

Depreende-se, portanto, que a contrariedade à historicidade é postura marcante não 

somente no âmbito internacional, mas, também, no que diz respeito à perspectiva interna, 

tendo em vista que a concretização de tais medidas levou à positivação de um direito que, de 

certa forma, tem conduzido à sociedade ao retrocesso.  

Nesse sentido, observa-se que, por meio das criação de leis mais severas, tanto nos 

Estados Unidos da América, por meio do USA Patriot Act e do USA Freedom Act, quanto na 

República Federativa do Brasil, através da modalidade da Prisão Temporária e das alterações 

                                                 
187 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 6ª. ed. rev. ampl. e atual. 

Salvador: JusPodivm, 2014. p. 819-820. 
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agregadas à Lei dos Crimes Hediondos, dentre outros exemplos, foram impostas inovações, 

sem, contudo, haver a substituição das antigas garantias por novas que, de igual forma, 

continuassem a proporcionar o asseguramento dos Direitos Humanos. 

Com isso, constata-se o retrocesso, na medida em que, com vistas à segurança e à 

defesa de determinados bens jurídicos, assim considerados essenciais à condição humana 

deste dito momento histórico, tem-se observado a falta de harmonia entre as políticas 

anteriormente consolidadas e as obrigações internacionais assumidas, o que ocasionou a 

quebra na evolução progressiva dos Direitos Humanos e, por seguinte, do alcance da 

sociedade à tais medidas. 

Imperioso destacar que, a miséria, a discriminação, a intolerância e a exclusão são 

óbices à segurança e à paz e que, ao lado de tais fatores, tem-se o terrorismo, o crime 

organizado e a corrupção, sendo esses últimos ensejadores, sobretudo, da violação dos 

Direitos Humanos e da própria democracia. 

Ressalte-se, portanto, que as respectivas ameaças têm legitimado um Direito Penal 

dotado de maior rigor, inclusive, com características semelhantes às apregoadas pela Teoria 

do Direito Penal do inimigo, em que a relativização e, até mesmo, a supressão de Direitos 

Humanos tem figurado como característica marcante, interferindo, preponderantemente, nas 

obrigações internacionais assumidas pela República Federativa do Brasil junto à comunidade 

internacional, por meio dos acordos de cooperação jurídica internacional celebrados, dentre 

eles, o MLAT, objeto de inegável relevância a este ensaio. 

 Entretanto, antes de se iniciar a análise acerca da violação de Direitos Humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro, se faz necessário proceder à conceituação de Direitos 

Fundamentais. 

 Nesse sentido, Valério de Oliveira Mazzuoli leciona que Direitos Fundamentais é 

expressão mais afeta à proteção constitucional dos direitos dos cidadãos. Liga-se, assim, aos 

aspectos ou matrizes constitucionais (internos) de proteção, no sentido de já se encontrarem 

positivados nas Constituições contemporâneas. São direitos garantidos e limitados no tempo e 

no espaço objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. Tais direitos devem constar 

de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado de Constituição perder 

totalmente o sentido de sua existência188.  

                                                 
188 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 8ª. ed. ver. atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 882. 
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 Registre-se, por oportuno, que, a partir do referido momento, serão tratados, também, 

os Direitos Fundamentais, tendo em vista que o presente ensaio passará a versar sobre 

diversos direitos dispostos no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Constituição da 

República Federativa do Brasil, resultantes da positivação dos Direitos Humanos e, 

consequentemente, acerca dos reflexos decorrentes dos mecanismos específicos de 

cooperação jurídica internacional, especialmente do MLAT já citado. 

 No que diz respeito à disposição dos direitos e garantias fundamentais na Constituição 

da República Federativa do Brasil, cumpre destacar que os mesmos foram dispostos em um 

único título, sendo realizada, a partir de então, a subdivisão em cinco capítulos: direitos 

individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.  

Quanto aos direitos individuais e coletivos, em especial, deve ser ressaltado que os 

mesmos correspondem aos direitos diretamente ligados ao conceito de pessoa humana e de 

sua própria personalidade, dentre eles a presunção de inocência, o devido processo legal, o 

contraditório, a ampla defesa e a integridade física e moral dos presos, sendo, contudo, alvo 

de violações, dentre outros motivos, tanto no âmbito interno quanto no internacional, face à 

deturpação da democracia ocasionada pelo exercício ilimitado de poderes por parte do Estado. 

 

3.2.1.1 Da presunção da inocência 

  

 No que diz respeito ao âmbito internacional, deve ser ressaltado, oportunamente, que a 

relativização e, até mesmo, a supressão do dito direito é característica marcante na atual 

conjuntura, na medida em que, com a celebração de tratados internacionais, com o fito de se 

primar pela segurança, dentre eles o MLAT, acordo de mútua assistência, em matéria penal, 

celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, e a sua 

consequente internalização no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se imposto, a depender do 

pedido de assistência, a necessidade de se desconsiderar a referida presunção, antecipando-se, 

com isso, os efeitos da condenação e, até mesmo, a imposição de pena, apenas com base na 

periculosidade ostentada pelo indivíduo, o que remete à tratativa dirigida ao “inimigo”. 

 Nesse sentido, a partir da análise do MLAT em questão, verifica-se a possibilidade de 

violação da presunção de inocência quando o pleito for fundado tanto o preâmbulo189 quanto 

                                                 
189 Preâmbulo do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “O Governo da República Federativa do Brasil e O Governo dos Estados Unidos da 

América, desejosos de facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei 
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no artigo I.1190, tendo em vista que, ao se obrigarem à prestação de assistência mútua que 

sirva à prevenção de crimes, por vezes, a referida presunção é desconsiderada, de forma a 

ocorrer a relativização ou, até mesmo, à supressão de tal direito. 

 A partir desta concepção, observa-se que não apenas ao indivíduo condenado, mas, 

sobretudo, ao suspeito, por vezes, é imposta persecução penal eivada de vícios em que, com 

vistas a conceder a reparação à sociedade por um crime praticado, não é externado pelo 

Estado qualquer atitude que revele preocupação com os direitos do “objeto” de coação estatal, 

o “inimigo”.  

Ademais, por vezes, é imposto encarceramento ilegal ou desnecessário, na medida em 

que, guardando obediência ao princípio da legalidade, poderiam ser impostas penas 

substitutivas à reclusão, o que possibilitaria a imposição de uma pena justa e adequada, em 

consonância com os Direitos Constitucionais assegurados, dentre eles o da dignidade da 

pessoa humana. 

 Sob a ótica interna, a respectiva premissa é garantida por meio da Carta Magna aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no país, no sentido de que os mesmos só poderão ser 

considerados culpados após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (Artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil)191.  

 Caberá, portanto, ao Estado, face à presunção juris tantum, provar a culpabilidade do 

acusado, já que, em razão da referida presunção relativa, o acusado deverá conservar o status 

de inocente até que se prove o contrário, sendo vedado, por via de consequência, a acusação 

sem a existência de provas. 

 Nesse sentido, verifica-se que, mesmo com a prolatação de sentença condenatória em 

seu desfavor, o acusado somente poderá ser considerado culpado após o esgotamento da via 

recursal, o que ocasionará o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida, sob pena 

de, agindo de forma diversa, ser imputado erro judiciário ao Estado, estando o mesmo sujeito, 

                                                                                                                                                         
de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime por meio de cooperação e 

assistência judiciária mútua em matéria penal, acordam o seguinte:”. 
190 Artigo I.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “As Partes se obrigam a prestar assistência mútua, nos termos do presente Acordo, em matéria 

de investigação, inquérito, ação penal, prevenção de crimes e processos relacionados a delitos de natureza 

criminal”. 
191 Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
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inclusive, ao pagamento de indenização ao condenado (Artigo 5º, inciso LXXV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil)192. 

 Observa-se, portanto, que a respectiva presunção deverá ser mantida até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória, podendo, contudo, ser excepcionado o cumprimento 

do respectivo direito a partir da decretação de prisão cautelar que, por sua vez, tutelará, de 

forma temporária, determinada situação até que seja prolatada ou confirmada a sentença penal 

condenatória ou, até mesmo, que não mais se justifiquem os motivos a sua imposição.  

  

3.2.1.2 Do devido processo legal 

 

Ainda no que diz respeito ao Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de 

mútua assistência, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os 

Estados Unidos da América, verifica-se, também, a possibilidade de violação do devido 

processo legal caso o pedido de assistência seja fundado no artigo 1.3 – MLAT193, na medida 

em que restou ajustado que a assistência entre os países será prestada mesmo que não reste 

configurada a dupla incriminação, ou seja, mesmo que o fato não seja punível na legislação de 

ambos os Estados. 

Nesse sentido, em se tratando do pacto firmado entre os respectivos países, mesmo 

que determinado fato não seja punível por dado Estado, a assistência poderá ser prestada, 

insurgindo-se desta forma, segundo o preceituado pela legislação brasileira, contra a 

legalidade e sequer obedecendo a um procedimento anteriormente estabelecido, o que, 

indiretamente, conduz ao desrespeito do devido processo legal, em razão da necessidade de 

existência de lei anterior que defina o respectivo crime no dito ordenamento jurídico (Artigo 

5º, inciso XXXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil ).194 

Com vistas ao citado dispositivo, denota-se que a relativização e, até a mesmo, a 

supressão do mencionado direito, conduz o Estado a uma apuração e, consequentemente, a 

uma prestação jurisdicional injusta, visto que é dever do Estado processar o acusado com 

ética. 

                                                 
192 Artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil: “O Estado indenizará o 

condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. 
193 Artigo I.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “A assistência será prestada ainda que o fato sujeito a investigação, inquérito ou ação penal não 

seja punível na legislação de ambos os Estados”. 
194 Artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 
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Ademais, outra violação do devido processo legal, além da falta de criminalização da 

conduta no arcabouço jurídico brasileiro, a partir da situação descrita acima, poderá decorrer 

da produção e da utilização de provas ilícitas que, por sua vez,  prejudicam a lisura da 

persecução penal. 

Quanto à temática, imperioso destacar que, a depender do pedido de auxílio, a referida 

violação também poderá ser verificada caso seja requerida com base no artigo IV.1 – 

MLAT195, a partir da previsibilidade do acatamento de solicitação sob outra forma, diversa da 

escrita, quando explicitada a urgência, o que poderá levar à utilização de provas ilícitas, face à 

informalidade prevista. 

Em se tratando do âmbito interno, cumpre ressaltar que a Carta Magna brasileira prevê 

a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos (Artigo 5º, inciso LVI, da 

Constituição da República Federativa do Brasil)196, dispositivo que, por sua vez, guarda 

estreita relação com o devido processo legal, tendo em vista que, durante a persecução penal, 

o Estado não deve colher e, muito menos, utilizar provas que infrinjam o direito material, sob 

pena de ser maculado todo o conjunto probatório apurado, ressalvadas algumas restrições. 

Nesse sentido, a inclusão de provas ilícitas no processo, uma vez afastada a vedação 

constitucional, deve ser medida fundada na cautela, tendo em vista que a definição de um caso 

de extrema gravidade é permeada de subjetividade que, se desmedida, pode levar ao 

cometimento de excessos, bem como à relativização e, até mesmo, à supressão do dito direito. 

 A par de tais considerações, verifica-se que, apesar de terem sido indicados 

dispositivos do MLAT que demonstram a violação do devido processo legal, o respectivo 

direito, além se ser protegido na esfera internacional, também é protegido no âmbito 

brasileiro. 

 Assim, observa-se que o mesmo foi incluído no ordenamento jurídico brasileiro, de 

forma que restou vedada a privação de liberdade ou de bens, sem o devido processo legal 

(Artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil)197. 

                                                 
195 Artigo IV.1 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América: “A solicitação de assistência deverá ser feita por escrito, a menos que a Autoridade 

Central do Estado Requerido acate solicitação sob outra forma, em situações de urgência. Nesse caso, se a 

solicitação não tiver sido feita por escrito, deverá ser a mesma confirmada, por escrito, no prazo de trinta 

dias, a menos que a Autoridade Central do Estado Requerido concorde que seja feita de outra forma. A 

solicitação será redigida no idioma do Estado Requerido, caso não haja disposição em contrário”. 
196 Artigo 5º, inciso LVI, da Constituição da República Federativa do Brasil: “São inadmissíveis, no processo, as 

provas obtidas por meios ilícitos”. 
197 Artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 
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 Observa-se, portanto, que o devido processo legal configura dupla proteção ao 

indivíduo, tanto no aspecto material de proteção ao direito de liberdade e de propriedade 

quanto no âmbito formal, na medida em que proporciona paridade total de condições com o 

Estado e plenitude de defesa. 

Por sua vez, José Frederico Marques, ao tratar sobre as garantias processuais, leciona 

que, quando se fala em “processo” e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, às 

formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional quando entregue pelo 

Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a 

garantia do contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a 

bilateralidade dos atos procedimentais198. 

 

3.2.1.3 Do contraditório e da ampla defesa 

 

 Dando continuidade à análise do MLAT, agora no âmbito do contraditório e da ampla 

defesa, verifica-se, também, que poderá ocorrer a violação do citado direito  no artigo I.5 – 

MLAT199 , quando, por meio do auxilio, impõe-se a vedação ao indivíduo de obter, suprimir 

ou excluir qualquer prova.  

 Nesse sentido, por meio de tal dispositivo, determinou-se que a assistência somente 

será promovida entre as partes, o que prejudica, por sua vez, o exercício do direito pleno à 

ampla defesa pelo acusado, tendo em vista que o mesmo não poderá requerer diretamente a 

utilização das provas produzidas por meio do auxílio, o que, por sua vez, poderá afetar, 

também, o exercício do seu direito ao contraditório. 

 Ainda no que diz respeito à serventia da cooperação jurídica internacional, Marco 

Bruno Miranda Clementino esclarece que o acusado não figura propriamente como um autor 

da cooperação jurídica internacional em matéria penal, que constitui, como já disse, uma 

medida tipicamente estatal. Isso pode trazer um sério risco à paridade de armas no processo 

penal, se se considerar que o Estado concentra, ao mesmo tempo, o monopólio da jurisdição 

penal e uma parcela significativa da legitimação ativa para a ação penal. Ademais, o próprio 

                                                 
198 MARQUES, José Frederico. A reforma do Poder Judiciário. vol. I. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 79. 
199 Artigo I.5 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “O presente Acordo destina-se tão-somente à assistência judiciária mútua entre as Partes. Seus 

dispositivos não darão direito a qualquer indivíduo de obter, suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir 

que uma solicitação seja atendida”. 
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fundamento da cooperação, a rigor segue uma lógica acusatória de combate à criminalidade 

transnacional, revelando quase uma presunção de que a acusação tem procedência200. 

 Novamente tratando sobre a temática, o referido autor ressalta que é preciso muito 

cuidado no curso do processo penal, a fim de assegurar a paridade de armas e, como um 

Estado não atenderá a uma solicitação de cooperação formulada diretamente pela defesa 

(reite-se, em função de se tratar de medida tipicamente interestatal), o juiz deve estar atento 

para viabilizar a realização de diligências extraterritoriais de legítimo interesse desta. Nesse 

caso, embora a medida em si decorra de uma necessidade da defesa, ela será viabilizada por 

interesse da jurisdição e de forma interestatal201. 

 Em se tratando do âmbito interno, cumpre esclarecer que o tema foi disciplinado por 

meio da Carta Magna brasileira, de forma a assegurar aos litigantes, tanto em processo 

judicial quanto em processo administrativo, bem como aos acusados em geral, o contraditório 

e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (Artigo 5º , inciso LV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil)202.  

 Conforme os ensinamentos de George Marmelstein, o processo provavelmente 

interferirá  na esfera jurídica dos interessados, muitas vezes podendo até resultar na supressão 

de liberdades. Por isso, na base do devido processo legal, estão o contraditório e a ampla 

defesa, que constituem, sem dúvida, elementos essenciais à garantia da justiça, pois 

permitirão que a solução a ser tomada pelo poder público leve em conta os interesses e 

argumentos apresentados por aquele indivíduo que por ele será afetado203. 

 Por ampla defesa entende-se o direito do acusado de se utilizar de todas as provas em 

direito admitidas para trazer ao processo a verdade dos fatos ou, se assim preferir, silenciar-se, 

tendo em vista que, além de lhe ser facultado o direito de ficar calado (Artigo 5º, inciso LXIII, 

da Constituição da República Federativa do Brasil)204, o mesmo somente é obrigado a fazer 

                                                 
200 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-

tributária como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e 

novos espaços de juridicidade. 2013. 374f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 

Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. p. 31-32. 
201 Ibid. p. 32. 
202 Artigo 5º , inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil: “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”. 
203 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 177. 
204 Artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “O preso será informado de seus 

direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 

advogado”. 
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ou deixar de fazer algo em virtude de lei (Artigo 5º, inciso II, da  Constituição da República 

Federativa do Brasil)205, o que não inclui a produção de provas contra si mesmo. 

 Já quanto ao contraditório, José Afonso da Silva explica que a essência processual do 

contraditório se identifica com a regra audiat altera pars,que significa que a cada litigante 

deve ser dada ciência dos atos praticados pelo contendor, para serem contrariados e 

refutados206. 

 Aida sobre a temática, George Marmelstein ressalta que a essência do contraditório e 

da ampla defesa pode ser sintetizada na fórmula “informação (necessária) e participação 

(eventual)” a respeito de tudo o que acontece no processo. Não se trata, portanto, de um 

simples direito de se manifestar nos autos. Na verdade, o contraditório e a ampla defesa são 

uma imposição contra surpresas dentro do processo, abrindo a possibilidade para interessados 

de participarem do processo e influenciarem a tomada de decisão, o que inclui também o 

direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, ainda que não 

triunfem207. 

 Correlato ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tem-se o da publicidade 

que, por sua vez, assegura que a publicidade dos atos processuais somente poderá ser 

restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim o exigirem (Artigo 5º, 

inciso LX, da Constituição da República Federativa do Brasil)208. Ainda nesse sentido, 

ressalvadas algumas exceções, estabeleceu-se que todos os julgamentos do Poder Judiciário 

serão públicos, bem como todas as decisões proferidas serão fundamentadas, sob pena de 

nulidade (Arigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil)209. 

 Imperioso destacar a importância do respectivo princípio ao ordenamento jurídico 

brasileiro, na medida em que o mesmo se justifica não apenas pela necessidade de se informar 

às partes dos atos praticados durante a persecução penal, mas, sobretudo, em razão do direito 

inerente às partes de se manifestarem sobre os elementos do processo e, consequentemente, o 

                                                 
205 Artigo 5º, inciso II, da  Constituição da República Federativa do Brasil: “Ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
206 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.              

p. 154. 
207 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 178. 
208 Artigo 5º, inciso LX, da Constituição da República Federativa do Brasil: “a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. 
209 Artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Todos os julgamentos dos órgãos 

do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 

limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos 

nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação”. 
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direito de verem os seus argumentos, bem como as provas produzidas, serem analisadas pelo 

órgão julgador. 

 Corroborando com esse entendimento, foi editada a Súmula Vinculante nº 14210, por 

meio da qual o Supremo Tribunal Federal externou posicionamento no sentido de assegurar  

ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados, por autoridade 

competente, em sede de investigação, que, por sua vez,  guardem pertinência com o exercício 

do direito de defesa. 

 Imperioso destacar, ainda, que a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa 

também se verifica, especialmente, em face do desejo perpetuado pelo Estado de combater a 

criminalidade, à qualquer custo, mesmo que, para tanto, pratique condutas caracterizadas pelo 

excesso de poder e, com isso, cometa arbitrariedades. 

 Infere-se, portanto, que os ditos princípios são de extrema importância em toda a 

persecução penal porque influirão, diretamente, no exercício de outro direito por parte do 

acusado, em se tratando da imposição de pena, qual seja o direito de ter pena individualizada  

(Artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil)211. 

 Para José Afonso da Silva, a individualização da pena trata-se de uma garantia 

constitucional relativa, na medida em que sua regulamentação depende de lei. Seu 

fundamento está no princípio de justiça, segundo o qual se deve distribuir a cada um o que lhe 

cabe, de acordo com as circunstâncias do seu agir – o que em matéria penal significa a 

aplicação da pena levando em conta não a forma penal em abstrato, mas, especialmente, os 

aspectos objetivos e subjetivos do crime. Não basta a adaptação subjetiva, como parte da 

doutrina penal concebeu a individualização, porque o processo individualizador deve abranger 

a sanção penal na totalidade de seus caracteres afins212. 

 Apesar de ser amplamente difundido que as penas dispostas pelo citado artigo não 

possuem ordem de preferência e que, portanto, a restrição de liberdade deve ser a última 

medida a ser tomada, essa não é uma prática adotada no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, 

tendo em vista que a implementação das audiências de custódia, face ao seu momento inicial 

de instauração, ainda não proporcionaram mudanças significativas na referida realidade. 

                                                 
210 Súmula Vinculante nº 14 – Supremo Tribunal Federal: “É direito do defensor, no interesse do representado, 

ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por 

órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
211 Artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil: “A lei regulará a individualização 

da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa;   

d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos.” 
212 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 145. 
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 Verifica-se, ainda, que a relativização e, até mesmo, a supressão do contraditório e da 

ampla defesa poderão trazer consigo a violação de outros direitos, tendo em vista a 

necessidade de se punir à qualquer custo, evidenciando-se, assim, o embate entre a celeridade 

e a arbitrariedade. 

Nesse sentido, durante a fase instrutória,  por vezes, a intimidade, a vida privada e a 

imagem das pessoas são violadas de forma desnecessária (Artigo 5º, inciso X, da Constituição 

da República Federativa do Brasil)213, situação que pode ser exemplificada não somente por 

meio da realização de busca e apreensão, em que, também, registra-se a violação do casa do 

indivíduo (Artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil)214, mas, 

também, por meio da quebra de sigilo telefônico, em desconformidade com o disciplinado em 

lei (Artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República Federativa do Brasil)215. 

 Segundo preceitua José Afonso da Silva216, o aspecto tipificadamente formal não é 

suficiente para a efetiva satisfação de uma justiça igual para todos, porque nem sempre o 

pobre tem condições de realizar uma contradição efetiva ao seu opositor em juízo, nem tem 

ele possibilidade de exercer o direito de defesa com todos os meios a ela inerentes. Embora 

esses princípios consubstanciem o processo acusatório – que se fundamenta no princípio de 

separação entre o juiz e o acusador, na paridade entre acusação e defesa, na publicidade dos 

atos processuais, num processo justo – , o juiz não pode ser inteiramente passivo, pois quem 

lida com a liberdade e a dignidade da pessoa humana há que ter sensibilidade e equilíbrio 

bastantes para buscar a verdade material e a realização da igualização das condições dos 

socialmente desiguais, sem transformar em juízo inquisitório, onde sua imparcialidade se 

perde e ganha o autoritarismo, contrário ao Estado Democrático de Direito. 

 Denota-se, portanto, que a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa 

poderá conduzir  à transgressão de muitos outros direitos, em que, mais uma vez, o indivíduo 

poderá ser visto como objeto de coação do Estado e sobre ele poderá ser exercido um poder 

ilimitado, por mero desrespeito ao princípio da legalidade e contrariando o posicionamento de 

                                                 
213 Artigo 5º, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. 
214 Artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil: “A casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito 

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 
215 Artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “É inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal”. 
216 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 155. 
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julgadores que, por meio do Ativismo Judicial e em busca da efetividade da justiça, têm as 

suas pretensões vencidas em detrimento das externadas por um Estado que, por vezes, 

comporta-se de forma arbitrária. 

3.2.1.4 Da integridade física e moral dos presos 

No que diz respeito à integridade física e moral dos presos, observa-se  que poderá 

haver a sua violação caso o pleito de assistência seja fundado no artigo I.3 – MLAT217, em 

razão da possibilidade de punição por um crime não previsto no ordenamento jurídico 

brasileiro,  bem como  através do artigo I.5 – MLAT218, face à possibilidade de vedação acerca 

da utilização das provas obtidas em sede de assistência, tendo em vista que a obtenção, 

supressão ou exclusão das mesmas destina-se tão somente aos Estados.  

 Em se tratando do âmbito interno, denota-se que o respectivo direito se encontra 

disciplinado na Carta Magna brasileira, na medida em que restou assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral (Artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República 

Federativa do Brasil)219. 

 Segundo explica José Afonso da Silva, o respeito à integridade física significa não 

maltratar o preso com violência e abuso de autoridade que provoquem lesões a membros de 

seu corpo, visíveis ou invisíveis. (...) A integridade moral é um valor talvez até mais 

importante do que a integridade física. A integridade física sara com o tempo, cicatriza-se 

mais rapidamente. É bem verdade que não raramente a agressão física contém uma dose 

apreciável de humilhação que corresponde a uma lesão moral. Contudo, a agressão moral, as 

ameaças, as chantagens, as pressões familiares, as práticas sexuais, que são física e 

moralmente arrasadoras, e tantas outras formas que a inventiva policial catalogam em sua 

imensa veia sádica, ao longo dos tempos, causam horrores a tantos quantos se guiam por 

princípios de respeito à dignidade da pessoa humana, nela incluída a dignidade dos presos220. 

                                                 
217 Artigo I.3 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “A assistência será prestada ainda que o fato sujeito a investigação, inquérito ou ação penal não 

seja punível na legislação de ambos os Estados”. 
218 Artigo I.5 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “O presente Acordo destina-se tão-somente à assistência judiciária mútua entre as Partes. Seus 

dispositivos não darão direito a qualquer indivíduo de obter, suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir 

que uma solicitação seja atendida”. 
219 Artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República Federativa do Brasil: “É assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral”. 
220 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 150. 
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 Partindo do princípio que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça de direito (Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do 

Brasil)221, cabe ao Estado a apuração das condutas criminosas, devendo, para tanto, pautar-se 

no respeito à presunção de inocência, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa, conforme já explicitado anteriormente. 

 Ademais, em cumprimento à razoável duração do processo (Artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil)222, caberá ao Estado processar o 

acusado com ética e guardando obediência às liberdades, garantias e direitos a ele inerentes, 

dentre eles o de não ser submetido a tratamento desumano ou degradante (Artigo 5º, inciso 

III, da Constituição da República Federativa do Brasil)223; o de dispor da prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita, caso não reúna condições para tanto (Artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil)224; e o de não lhe ser imposta 

pena de morte (salvo no caso de guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, 

de banimento e cruéis (Artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição da República Federativa do 

Brasil)225. 

 Acerca da razoável duração do processo e a garantia aos meios que proporcionem a 

celeridade de sua tramitação, denota-se que, com a criação do referido dispositivo, objetivou-

se não só a concretização das decisões proferidas, mas, também, a preservação da qualidade e 

da máxima eficiência, afastando-se, para tanto, a morosidade verificada durante a tramitação 

processual. 

 Já com relação ao princípio seguinte, em que foi vedada a submissão do indivíduo à 

tortura e ao tratamento desumano ou degradante, face à gravidade do crime de tortura e, 

especialmente, frente ao desejo de reprimi-lo, necessário se fez a capitulação de tais condutas 

(Artigo 1º da Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997)226, tendo em vista que a Lei 8.072, de 25 de 

                                                 
221 Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
222 Artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “A todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. 
223 Artigo 5º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante”. 
224 Artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil: “O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 
225 Artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Não haverá penas: a) de morte, 

salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos 

forçados; d) de banimento; e) cruéis”. 
226 Artigo 1º da Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997: “Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com 

emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter 
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julho de 1995, ao citar a respectiva conduta criminosa, equiparando-a aos Crimes Hediondos, 

não determinou o seu alcance, apesar de ter disciplinado que a referida conduta seria 

insuscetível de anistia, graça, indulto e fiança, devendo o condenado começar a cumprir a 

pena em regime inicialmente fechado e, com vistas à progressão de regime, permanecer 

encarcerado por 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, ou 3/5 (três quintos), se reincidente.  

 Sobre o tratamento desumano, este compreende o estabelecimento, desmotivado e 

desnecessário, de sofrimento físico ou mental, impondo esforços que vão além dos limites 

razoáveis exigíveis. Quanto ao tratamento degradante, este pode ser entendido como o que 

humilha o indivíduo, diminuindo-o frente a si mesmo ou perante a sociedade, induzindo-o a 

agir contra a sua vontade ou consciência.  

 Quer seja por meio da prática de tortura, quer seja por meio da imposição de 

tratamento desumano ou degradante, imperioso destacar que a prática de tais condutas é 

vedada por diversos ordenamentos jurídicos, ensejando a responsabilização do Estado, seja na 

órbita internacional ou interna, havendo a possibilidade, nesse último caso, de pagamento de 

indenização pelo cometimento de erro judiciário. 

 No que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, 

depreende-se que a mesma não inclui, apenas, o direito de dispor de ser acompanhado por 

advogado, mas, sobretudo, o pagamento das custas processuais e demais despesas relativas à 

elucidação dos fatos, dentre elas as perícias e os exames médicos. 

 Sobre a vedação contida no arcabouço jurídico brasileiro acerca de determinadas 

penas, dentre elas a de morte (salvo no caso de guerra declarada), a de caráter perpétuo, de 

trabalhos forçados, de banimento e cruéis, imperioso ressaltar que as mesmas, assim como os 

demais direitos mencionados no referido ensaio, configuram-se como instrumentos de 

delimitação do poder estatal e, especialmente, como mecanismos de proteção à dignidade da 

                                                                                                                                                         
informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de 

natureza criminosa; c) em razão de discriminação racial ou religiosa; II - submeter alguém, sob sua guarda, 

poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 

como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico 

ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. § 2º 

Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena 

de detenção de um a quatro anos. § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 

reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. § 4º Aumenta-se a pena 

de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; II – se o crime é cometido contra 

criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; III - se o crime é 

cometido mediante sequestro. § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a 

interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. § 6º O crime de tortura é inafiançável e 
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pessoa humana. Nesse sentido, em se tratando da vedação das respectivas penas, o Estado não 

deveria apenas punir com ética, mas, sobretudo, proporcionar ao condenado o cumprimento 

de pena proporcional e razoável ao delito cometido, possibilitando, assim, que sejam 

atendidas às finalidades a que a pena se propôs, em sua gênese, dentre elas a de reprimir e 

prevenir o cometimento da prática criminosa. 

 Com vistas a nova realidade imposta ao Brasil, em que a repressão ao crime deveria 

ser eleita como tarefa primordial do Estado, tanto as finalidades do Direito Penal quanto as da 

pena tem sido deturpadas. Verifica-se não somente a incapacidade do Estado em coibir o 

crime mas, especialmente, a sua contenção arbitrária, em que, dentre outros exemplos, 

observa-se a imposição de condições desumanas ou degradantes ao apenado, inclusive, em 

alguns casos, assemelhadas à tortura, atitude que, por sua vez, caracteriza não só a 

relativização e, até mesmo, a supressão de Direitos Humanos constitucionalmente 

consagrados, mas, sobretudo, o retrocesso do Brasil no que diz respeito à disponibilização de 

padrões internacionais mínimos para o tratamento de reclusos, elencados, dentre outros 

instrumentos, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 

3.2.2 Tendências futuras 

 

 Antes de adentrar na referida temática, se faz necessário discorrer acerca da 

interpretação das normas, tanto na seara constitucional quanto na penal, bem como sobre as 

formas como o Estado tem se comportado, com vistas a primar pela efetividade da 

cooperação jurídica internacional, em especial dos tratados internacionais firmados, dentre 

eles o referido MLAT. 

 Ocorre que, em face dos inúmeros problemas vivenciados pela comunidade 

internacional e, especialmente, pelos próprios Estados em si, verifica-se, no presente 

momento, certa dificuldade, se não dizer impossibilidade, de se firmar um padrão universal 

de direitos, a ponto de internalizá-lo no ordenamento jurídico dos países cooperantes, com o 

fito de se evitar controvérsias, em especial acerca da concessão ilimitada e incondicionada 

dos Direitos Humanos, situação que, dentre outros motivos decorre em razão da 

fragmentariedade do Direito Penal. 

                                                                                                                                                         
insuscetível de graça ou anistia. § 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, 

iniciará o cumprimento da pena em regime fechado”. 
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 Sobre o tema, Manuel Monteiro Guedes Valente explica  que o princípio da 

fragmentariedade do Direito Penal, a par dos demais princípios da intervenção penal, 

apresenta-se como filtro da intervenção penal, só admissível para a tutela de bens jurídicos 

cruciais para a vivência comunicacional da sociedade: vida, integridade física, liberdade, 

honra, patrimônio, credibilidade do sistema econômico e financeiro, realização da justiça, 

credibilidade da administração do Estado, segurança interna e externa227. 

 Nesse sentido, tendo em vista a fragmentariedade já mencionada, bem como a 

inexistência de normas capazes de regulamentar as novas perspectivas vivenciadas pela atual 

comunidade internacional e de internalizar os pontos já definidos, coexistem inúmeras 

interpretações que, por sua vez, conduzem à sociedade rumo ao desiquilíbrio e, 

consequentemente, à instabilidade. 

 Quanto à temática, Manuel Monteiro Guedes Valente assevera que o equilíbrio 

exigível do Direito Penal – tutelar os bens jurídicos afetados pela conduta humana e proteger 

o delinquente contra os excessos do ius puniendi do Estado – está em perigo de desaparecer 

face às novas tendências penalistas em curso: a incrementação de um Direito Penal 

musculado em que o ser humano, que delinqua e não se reinsira, passa a ser uma doença 

contagiosa da humanidade. Essa doença é de maior vulto se o portador praticar um delito 

integrante do catálogo dos “crimes hediondos” ou um delito que provoque um medo 

paneónico generalizado na sociedade que se encontra, no Direito Penal, o refúgio para se 

proteger contra os males do “novo mundo”. (...) Essa miragem de incrementação efectiva do 

princípio da ultima et extrema ratio do Direito Penal [assim como do princípio da 

subsidiariedade da intervenção do Direito Penal] como solução para os problemas candentes 

da sociedade e para travar a paneonomia generalizada face aos crimes de terrorismo e aos 

crimes conexos com os típicos de uma organização terrorista – v.g., tráfico de armas, 

atentados, homicídios, extorsão, sequestro, rapto roubo, burla informática ou estelionato 

cibernético, destruição ou incapacitação das redes de comunicação terrestre, telefônica e 

digital – cede não só o princípio da prima sola et unica ratio do Direito Penal como dá um 

novo olhar ao cidadão delinquente: atribui-lhe a condição de inimigo ou de não pessoa228. 

 A par de tais considerações, verifica-se que uma das tendências do Direito Penal 

moderno é não mais ser considerado como última medida ou razão e sim como principal 

                                                 
227 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito penal do inimigo e o Terrorismo: o “progresso ao 

retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010. p. 86. 
228 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito penal do inimigo e o Terrorismo: o “progresso ao 

retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010.  p. 14. 
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providência estatal, como forma de combater a insegurança instaurada, a qualquer sinal de 

periculosidade e não de comprovada culpabilidade, utilizando-se, para tanto, da referida 

seara, em detrimento das demais áreas do Direito, razão pelas quais essas últimas se tornaram 

subsidiárias. 

 Logo, nos dizeres de Manuel Monteiro Guedes Valente, a sociedade encontra no 

Direito Penal a força e a garra para exterminar o mal que a assola: se um cidadão atua fora do 

quadro jurídico estabelecido e aceite pela comunidade – a cujo pacto todos os homens aderem 

sob a regra de prevalência da vontade da maioria – violando o contrato social, e, depois de ser 

advertido com uma pena ou se saber que há condutas inadmissíveis e inaceitáveis na ordem 

jurídico por serem aniquiladoras da harmonia vivencial, esse cidadão não pode e nem deve 

ser tratado como cidadão, mas como um “inimigo” da comunidade229. 

 Ressalte-se que, apesar de a sociedade implorar por segurança e confiar que o Direito 

Penal é o único meio capaz de proporcioná-la, deve-se ter em mente que a utilização do 

Direito Penal como principal providência estatal afasta-se da finalidade para o qual o mesmo 

foi concebido e que se justifica, sobretudo, pela incapacidade do Estado em atuar de maneira 

diversa, frente aos problemas vivenciados pela sociedade.  

 Nesse sentido, as mais diversas incapacidades, dentre elas a de educar a sociedade e 

imprimir novos valores, assim como o de proporcionar uma economia estável e a de propiciar 

a segurança e o bem estar social, possuem um grau de complexidade infinitamente maior e 

menos oneroso do que nomear o Direito Penal como principal providência estatal, de eleger 

“novos” inimigos, de punir de forma desmedida e, muitas vezes, arbitrária, de impor ao 

apenado um sistema carcerário precário e impedir que o mesmo se ressocialize e, em 

conjunto com os demais cidadãos, passe a ter consciência das incapacidades do Estado e se 

volte contra o mesmo. 

 Ademais, aliado à tais inaptidões, existe ainda a incapacidade dos próprios cidadãos, 

legitimada pelo próprio Direito Penal e respaldada pela conduta do Estado, de perdoar o 

“inimigo”, o que contribui para a sua despersonificação e, inúmeras vezes, dificulta a sua 

ressocialização, na medida em que a sociedade busca a proteção de forma errônea e perpetra, 

mesmo que indiretamente, um sentimento de ódio e repúdio ao próximo. 

 Nesse sentido, Manuel Monteiro Guedes Valente revela que, a comunidade, 

desacreditada de um Direito Penal comum que não previne e não consegue responsabilizar os 

agentes do crime altamente organizado e transnacional, exige do Estado segurança (cognitiva 
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e real) a todo custo, mesmo que crie um Direito Penal específico ou excepcional para esse 

tipo de criminalidade e o delinquente deixe de ser pessoa e passe a ser um inimigo, uma “não-

pessoa”. Contudo, como tudo na vida, não existem sistemas perfeitos: a mudança de 

paradigma – do paradigma garantista para o paradigma do inimigo – é a legitimação de um 

uso excessivo da força estadual sobre o cidadão230. 

 Como se não bastasse o esforço de muitos Estados para ocultar a suas incapacidades e, 

até mesmo, os inúmeros escândalos de corrupção que os envolvem, denota-se que muitas de 

suas finalidades, constitucionalmente previstas, não vêm sendo cumpridas a contento, razão 

pela qual, dentre outras medidas, o Estado tem se utilizando de políticas assistencialistas que, 

além de buscarem a promoção do bem estar social, por vezes, afastam os indivíduos do 

trabalho, impedem a apreensão de conhecimentos por meio da educação e possibilitam a 

disseminação da violência, realidade que, especialmente nos Estados em desenvolvimento, 

confere um caráter simbólico à Constituição. 

 Verifica-se, portanto, que, a partir desse modelo de constituição, o legislador produz 

dispositivos sem aplicabilidade direta, o que impossibilita a sua concretização de forma 

rápida e eficiente, perpetrando, ainda mais, o seu estado de incapacidade e a utilização da 

constituição para fins meramente políticos. 

 Nesse sentido, segundo o que preceitua Marcelo Neves, o Estado apresenta-se como 

identificado com os valores constitucionais, que não se realizam no presente como culpa do 

subdesenvolvimento da sociedade. Já na retórica dos grupos interessados em transformações 

reais nas relações de poder, os quais pretendem frequentemente representar a subcidadania, 

invocam-se os direitos proclamados no texto constitucional para denunciar a realidade 

constitucional inconstitucional e atribuir ao Estado/governo dos sobrecidadãos a culpa pela 

não realização generalizada dos direitos constitucionais, que seria possível estivesse o 

Estado/governo em outras mãos231. 

 Apesar de terem sido levantadas algumas perspectivas negativas acerca da legislação 

simbólica, não se pode negar que, ao longo dos anos, tem-se notado crescente participação 

popular no que diz respeito aos aspectos políticos do país. Nunca se viu, em toda a história, os 

escândalos que envolvem a corrupção serem divulgados, os corruptores punidos e ao retorno 

das somas desviadas ao erário, mesmo que em troca de privilégios.  

                                                                                                                                                         
229 Ibid. p. 16. 
230 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito penal do inimigo e o Terrorismo: o “progresso ao 

retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010. p. 17. 
231 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 176. 
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A partir dessa nova postura, Marcelo Neves afirma que a constitucionalização 

simbólica não seria um “jogo de soma zero”. Isso porque proporciona o surgimento de 

movimentos e organizações sociais envolvidos criticamente na realização dos valores 

proclamados solenemente no texto constitucional e, para tanto, integrados na luta política pela 

ampliação da cidadania. Ainda, não se pode excluir a possibilidade, porém, de que a 

realização de valores democráticos expressos no documento constitucional pressuponha um 

momento de ruptura com a ordem do poder estabelecida, com implicações politicamente 

contrárias à diferenciação e à identidade/autonomia do Direito. Isso se torna tanto mais 

provável à proporção que os procedimentos previstos no texto constitucional sejam 

deformados no decorrer do processo de concretização e não se operacionalizem como 

mecanismos estatais de legislação232. 

 A par de tais considerações, denota-se a preeminente necessidade de se primar pela 

concretização de direitos, em que não se deve, apenas, ter um Poder Legislativo atento à 

realidade vivenciada pela sociedade, mas, sobretudo, de um Poder Judiciário forte que, por 

meio do Ativismo Judicial, confira nova interpretação à legislação de cada um dos Estados, 

com vistas a possibilitar, inclusive, a cooperação jurídica internacional e, consequentemente, 

a integração entre os países cooperantes. 

 Quanto ao Ativismo Judicial, especialmente neste caso ligado ao desejo de se 

promover a efetividade do Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de mútua 

assistência, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados 

Unidos da América, verifica-se a existência de decisões proferidas por Juízes Federais e 

confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, dentre elas o HC 147375 RJ 

2009/0179484-8233, em que se firmou posicionamento no sentido de considerar o crime de 

Evasão de Divisas (Artigo 22 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986)234, independentemente 

do valor envolvido, como sendo gravoso, mesmo não estando expresso entre as graves 

                                                 
232 Ibid. p. 189-190. 
233 Ementa do HC 147375 RJ 2009/0179484-8, do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “HABEAS CORPUS. 

EVASÃO DE DIVISAS (ARTIGO 22 DA LEI 7.492/1986). QUEBRA DE SIGILO DE CONTA 

BANCÁRIA NO EXTERIOR. ACORDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM MATÉRIA PENAL 

CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - 

MLAT. PROMULGAÇÃO PELODECRETO 3.810/2001). ALEGADA INAPLICABILIDADE A CRIMES 

CONSIDERADOS LEVES. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO MENCIONADO INSTRUMENTO 

JURÍDICO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA”. (Relator: Ministro Jorge Mussi, julgamento 

realizado em 22/11/2011, pela 5ª Turma, e publicado no DJe em 19/12/2011). 
234 Artigo 22 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986: “ Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim 

de promover evasão de divisas do País: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. 

Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa 

para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente”. 

http://www.jusbrasil.com/topico/11753449/artigo-22-da-lei-n-7492-de-16-de-junho-de-1986
http://www.jusbrasil.com/legislacao/110242/lei-do-colarinho-branco-lei-7492-86
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atividades criminais contidas no referido acordo (Artigo I.4 – MLAT)235, o que possibilitou a 

cooperação jurídica entre os referidos países, por meio da quebra do sigilo bancário de conta 

mantida no exterior por um brasileiro sob investigação. 

 Ademais, por meio da respectiva decisão, o Superior Tribunal de Justiça - STJ 

reconheceu a importância dos acordos bilaterais, no sentido de que os referidos instrumentos 

são preferíveis às cartas rogatórias, tendo em vista que eliminam a via diplomática, o que 

confere maior celeridade à cooperação requerida. 

 A par do respectivo julgado, verifica-se que a cooperação jurídica internacional, 

fundada em acordos bilaterais, configura forma cada vez mais frequente e de reconhecida 

importância no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a necessidade de se conferir 

efetividade às decisões e como forma de se primar por uma prestação jurisdicional célere, em 

substituição aos tradicionais mecanismos de  cooperação. 

 Denota-se, portanto, que a celebração de tratados internacionais, quer sejam bilaterais 

ou multilaterais, configura uma tendência atual, em que diversos países têm externado o 

desejo de que a referida orientação se propague ao longo do futuro. Inegáveis são as suas 

contribuições para a sociedade, contudo, o respectivo tema deverá ser visto com cautela, a 

depender do pedido de assistência, com o fito de que não se desvirtue, ainda mais, um 

mecanismo de tamanha relevância à sociedade, com fins meramente políticos e como forma 

de perseguição arbitrária aos “inimigos”. 

 Como se não bastasse a tendência futura de se utilizar a cooperação, outra orientação 

prevista diz respeito à concretização, tendo em vista que os Estados cooperantes deverão, 

cada vez mais, imprimir o desejo de internalizar em seu ordenamento jurídico os acordos 

celebrados e, posteriormente, proceder à atividade interpretativa, dentre outras formas, por 

meio do Ativismo Judicial, em que os dispositivos com comprovado vício e, principalmente, 

com aplicabilidade reduzida, passarão a ter outra conotação. 

 Com relação à respectiva tendência, tem-se por imprescindível que a mesma seja 

realizada não apenas com base nas necessidades vivenciadas à época, mas, sobretudo, que 

seja efetuada de acordo com os ditames constitucionais consolidados nos países cooperantes, 

fundando-se, portanto, no princípio da legalidade. Realizada de tal forma, espera-se que a 

                                                 
235 Artigo I.4 do MLAT, em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

da América: “As Partes reconhecem a especial importância de combater graves atividades criminais, 

incluindo lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos. Sem limitar o 

alcance da assistência prevista neste Artigo, as Partes devem prestar assistência mútua sobre essas atividades, 

nos termos deste Acordo”. 
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atividade interpretativa não seja movida por sentimentos meramente políticos, bem como os 

ligados ao medo e à vingança contra o “inimigo”, sob pena de ensejar a realização de uma 

interpretação além do sentido da norma e acabar por conclamar o legislador à criação de leis 

mais severas.  

 

3.2.3 Criação de leis mais severas 

 

Apesar de terem sido traçadas algumas perspectivas acerca das tendências futuras, é 

imprescindível ressaltar que muitas delas já se adequam a atual realidade, na medida em que, 

há certo tempo, o desejo de se combater o crime, com o devido rigor, tem sido por muitos 

externado. 

 Denota-se que o respectivo contexto tem sido implementado no ordenamento jurídico 

brasileiro não apenas com base na própria existência interna, mas, também, com esteio na 

realidade internacional em que a República Federativa do Brasil encontra-se inserida, como 

forma de se primar pela efetividade dos tratados internacionais por ela celebrados, dentre eles 

o Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de mútua assistência, em matéria penal, 

firmado com os Estados Unidos da América. 

 Verifica-se, portanto, que as obrigações assumidas com a comunidade internacional, 

no que diz respeito a persecução penal em si e, também, quanto à prevenção de crimes, tem 

imposto à República Federativa do Brasil a tomada de atitudes mais enérgicas no combate à 

criminalidade, o que inclui a criação de leis mais severas. 

 Ressalte-se que a referida postura decorre, dentre outros fatores, da aspiração de se 

defender um interesse superior, qual seja o de promover a segurança coletiva, em que o 

legislador foi conclamado a produzir normas não apenas voltadas à atual realidade vivenciada 

pela sociedade brasileira, mas, sobretudo, em consonância com os acordos de cooperação 

firmados, o que, indiretamente, guarda ligação com um desejo de punição, muitas vezes 

externado de forma obsessiva por meio do Direito Penal. 

 Com base nesse novo contexto, a mencionada seara jurídica, por vezes, retoma o 

status de barbárie, em que é verificado o desejo de se privar o indivíduo do exercício 

ilimitado e incondicionado dos direitos, liberdades e garantias fundamentais a ele inerentes. 

 Segundo o que explica Manuel Monteiro Guedes Valente, o Direito Penal parte da 

ideia de liberdade – “não existe liberdade todas as vezes que as leis permitem que em alguns 

casos o homem deixe de ser pessoa e se torne coisa” – e de que deve intervir como ultima et 
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extrema ratio na tutela ou na proteccção de interesses vitais da sociedade – bens jurídicos 

relevantes para a vivência comunitária, preservando, desta feita, a ordem e a tranquilidade 

públicas. Impõe-se um Direito Penal subsidiário e fragmentário, que actue depois de outros 

institutos jurídicos serem experimentados na prevenção do delito e atuar só na tutela dos bens 

jurídicos mais essenciais a convivência humana236. 

 Contudo, apesar de o referido posicionamento continuar a ser defendido por muitos e, 

por meio dele, terem sido alcançados indubitáveis avanços, o mesmo não se configura com 

unicidade no contexto atual, na medida em que destoa da acepção originária atribuída ao 

Direito Penal. 

 Nesse sentido, cada vez mais, verifica-se a consolidação do individualismo, no sentido 

de se considerar a superioridade de determinado ser humano em detrimento do outro, no caso 

o “inimigo”, motivo pelo qual, face às desigualdades e à falta de oportunidades, não há o 

reconhecimento de sua diversidade e nem a ele é conferido qualquer tipo de suporte que 

viabilize o seu desenvolvimento. 

 Em razão disso, como forma de embate à periculosidade externada pelo respectivo 

“inimigo”, são criadas leis criminais obscuras, complexas e, em determinados casos, 

abstratas, em que não se pode evitar o cometimento de excessos, em face de sua amplitude e 

generalidade. 

 Depreende-se, portanto, que a ideia que remete à criação de leis mais severas, a certo 

ponto, guarda consonância com a teoria do Direito Penal do inimigo, na medida em que os 

novos “inimigos” da sociedade passaram a ser punidos, apenas, com base na periculosidade e, 

também, porque as medidas a ele impostas passaram a não mais decorrer, unicamente, da 

conduta por ele externada, mas, sobretudo, do perigo futuro que o mesmo pode vir a 

representar, o que configura uma análise prospectiva do Direito Penal.  

 Nesse sentido, o novo “inimigo” deixa de dispor de suas garantias, liberdades e 

direitos, em especial o referente à dignidade da pessoa humana, e passa a ser visto como 

objeto de coação, sobretudo, pelo Estado, devendo a ele ser imposta a pena, com o devido 

rigor, mesmo que intensa e desproporcional. 

 Logo, nos dizeres de Manuel Monteiro Guedes Valente, a afirmação da dignidade da 

pessoa humana como baluarte da justiça dos povos e da relação entre os povos e de todos os 

                                                 
236 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito penal do inimigo e o Terrorismo: o “progresso ao 

retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010. p. 45-46. 
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cidadãos independentemente dos credos, das raças, das ideologias, da cor, é contrária à lógica 

de um Direito Penal do inimigo237. 

 Ainda sobre a temática, Manuel Monteiro Guedes Valente ressalta que o Direito Penal 

do cidadão implica que o Estado detenha normas jurídico-criminais que emergem do 

princípio da intervenção do Direito Penal – princípios da subsidiariedade, necessidade, 

indispensabilidade, da fragmentariedade, proporcionalidade lato sensu, eficácia e da ultima et 

extrema ratio – que limitem a acção investigatória violadora dos direitos, liberdades e 

garantias fundamentais e de modo que sancionem, formal e materialmente, os 

comportamentos desumanos dos operadores judiciários e processualmente as diligências 

probatórias [nulidade e proibição da prova] 238. 

 Entretanto, não é esse Direito Penal, voltado ao cidadão, que tem detido a atenção da 

sociedade. Na verdade, a mídia tem feito questão de expor a instabilidades dos Estados, o 

medo, a insegurança, a ineficácia das normas de Direito Penal, a redefinição das condutas 

criminosas e a criação de novos tipos que, a partir de técnicas aprimoradas e de uma rede 

organizada, dificultam a persecução e, por seguinte, a responsabilização criminal de seus 

agentes. 

 Nesse sentido, em razão do Direito Penal clássico não mais ter se mostrado 

suficientemente capaz para combater a criminalidade, desenvolveram-se outras correntes 

ideológicas, ao lado do Direito Penal do inimigo, que se justificaram, dentre outros fatores, 

pela necessidade do restabelecimento da estabilidade do Estado e pelo desejo de promover a 

segurança e do bem estar tão almejados, dentre elas a corrente Securitária, por meio da qual 

se defende a ampliação dos poderes da polícia, com vistas à consecução de uma legislação 

securitária que, por sua vez, prime pela utilização, com maior preponderância, do plano 

administrativo, viabilizando, assim, a atuação policial, sem prévia autorização do Poder 

judiciário. 

 Sobre a temática, Manuel Monteiro Guedes Valente explica que a tendência securitária 

preconiza uma tutela dos bens jurídicos com um aumento dos poderes materiais da polícia a 

partir de uma legislação fortemente securitária, principalmente no plano não penal 

[administrativo sancionatório] ou num plano do processo penal [aumento dos atos de 

competência própria ou, não sendo própria, por razões de salvaguarda de prova penal e do 

                                                 
237 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito penal do inimigo e o Terrorismo: o “progresso ao 

retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010. p. 47. 
238 Ibid. p. 49. 
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periculum in mora justifique a intervenção das polícias sem autorização judicial para os casos 

em que a Constituição e a regra geral e primária do Código de Processo Penal exigem essa 

autorização239. 

 Ao lado da referida corrente ainda merece destaque o Movimento Lei e Ordem, em 

que, por meio da promoção de um Direito Penal de Emergência, com vistas à satisfação do 

clamor público, busca-se a utilização de um Direito Penal que possa resolver determinado 

impasse, de forma rápida, criminalizando condutas e, como consequência, impondo penas 

severas. 

 Quanto ao respectivo movimento, Manuel Monteiro Guedes Valente leciona que o 

mesmo preconiza a implementação de um Direito Penal máximo, cujos bens jurídicos inter-

individuais e patrimoniais recebem uma tutela reforçada com elevada punibilidade face às 

ofensas, incrementando-se uma incessante proclamação diária da criminalização e da 

instituição de penas pesadas. O Direito Penal apresenta-se como o meio ideal e adequado a 

fazer frente a criminalidade e à tutela de bens jurídicos. Se a criminalização e a elevada 

punibilidade não previnem nem diminui a criminalidade, a solução passa a ser incrementar 

novas leis criminais e (novas) penas mais severas240. 

 Como visto, independentemente do nome da corrente e de seu fundamento, o objetivo 

é o mesmo: a criação e, por seguinte, a imposição de leis mais severas, com a consequente 

relativização ou, até mesmo, supressão de direitos, liberdades e garantias fundamentais. 

 De tal forma, como exemplo da corrente Securitária na República Federativa do Brasil 

tem-se a Prisão Temporária (Artigo 1ª da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989)241 em 

que, ainda na fase investigativa, a mesma pode ser decretada em face da representação de 

                                                 
239 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Direito penal do inimigo e o Terrorismo: o “progresso ao 

retrocesso”. São Paulo: Almedina, 2010. p. 57. 
240 Ibid. p. 58. 
241 Artigo 1ª da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989: “Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível 

para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 

elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo 

com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes 

crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e 

seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 

2°); e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua 

combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua 

combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o 

art. 223 caput, e parágrafo único); i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de 

água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com 

art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 

2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 

6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 

1986)”. 
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autoridade policial ou por meio do requerimento do Ministério Público (Artigo 2ª da Lei nº 

7.960, de 21 de dezembro de 1989)242, o que demonstra o aumento do poder conferido à 

polícia, na medida em que a mesma se tornou competente para requerer a ordenação da 

referida modalidade de prisão, mesmo que, para tanto, ainda sejam necessários o 

cumprimento de determinadas formalidades (Artigo 2ª, parágrafo primeiro, da Lei nº 7.960, 

de 21 de dezembro de 1989)243. 

 Já como expressão do Movimento Lei e Ordem no Brasil, tem-se a Lei dos Crimes 

Hediondos. Ressalte-se que por meio da respectiva Lei, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são equiparados aos Crimes Hediondos e, em 

razão disto, recebem a mesma tratativa (Artigo 2ª, caput, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990)244. 

 Registre-se, ainda, que, por meio da Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, foram 

impostas penas mais severas aos crimes Hediondos (Artigo 1ª da Lei nº 8.072, de 25 de julho 

de 1990)245, tais como: a progressão de regime por meio do cumprimento de 2/5 (dois 

quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente (Artigo 2º, 

parágrafo segundo, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990)246; e a concessão de prisão 

temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema 

                                                 
242 Artigo 2ª da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989: “A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face 

da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) 

dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade”. 
243 Artigo 2ª, parágrafo primeiro, da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989: “Na hipótese de representação da 

autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público”. 
244 Artigo 2ª, caput, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990: “Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:”. 
245 Artigo 1ª da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990: “São considerados hediondos os seguintes crimes, todos 

tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: “I – 

homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 

um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); I-A – lesão corporal 

dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o), quando 

praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do 

sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, 

ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; II - 

latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o); IV - extorsão mediante 

sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o; VI 

- estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 

1o); VII-A – (VETADO); VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a 

fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, 

de 2 de julho de 1998); VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de 

criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). Parágrafo único. Considera-se 

também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 

1956, tentado ou consumado”.         
246 Artigo 2º, parágrafo segundo, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990: “A progressão de regime, no caso dos 

condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se 

o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9677.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9677.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art3
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ou comprovada necessidade (Artigo 2º, parágrafo quarto, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990)247. 

 Ademais, por meio da modificação da Lei dos Crimes Hediondos por outras leis, 

especialmente a Lei nº 8.930, de 06 de setembro de 1994, notou-se, também, a severidade, por 

meio da descrição de diversas condutas criminosas que passaram a ser consideradas 

Hediondas, além das já tipificadas por meio da respectiva Lei em seu nascedouro. Nesse 

sentido, houve não só a modificação, mas, sobretudo, a inclusão de novos crimes à Lei dos 

Crimes Hediondos (Artigo 1ª da Lei nº 8.930, de 06 de setembro de 1994)248, dentre eles: o 

homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido 

por um só agente, e homicídio qualificado; o latrocínio; a extorsão qualificada pela morte; a 

extorsão mediante sequestro e na forma qualificada; o estupro; a epidemia com resultado 

morte; e o crime de genocídio, tentado ou consumado. 

 Verifica-se, portanto, que tanto a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007 quanto a Lei 

nº 8.930, de 06 de setembro de 1994, podem ser utilizadas como forma de se exemplificar a 

atuação da República Federativa do Brasil junto à comunidade internacional, quanto ao 

combate das condutas criminosas dotadas de maior gravidade, bem como no que diz respeito 

à criação de leis mais severas.  

 Ressalte-se que, apesar do tipo penal ligado ao terrorismo ainda ser construído no seio 

do ordenamento jurídico brasileiro, o respectivo crime, ao menos, já foi equiparado aos 

Crimes Hediondos, o que não deixa de ser um avanço para a jurisdição brasileira e uma 

satisfação à comunidade internacional, tendo em vista que, por meio da respectiva ação, a 

República Federativa do Brasil tem demonstrado interesse em internalizar os tratados 

internacionais celebrados, conferindo o devido rigor à punição da prática delituosa citada. 

 Nesse contexto, imperioso destacar, também, o Decreto nº 3.810, de 02 de maio de 

2001, tendo em vista que o mesmo foi o instrumento pelo qual se internalizou no 

                                                 
247 Artigo 2º, parágrafo quarto, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990: “A prisão temporária, sobre a qual 

dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 

(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade”.  
248  Artigo 1ª da Lei nº 8.930, de 06 de setembro de 1994: “São considerados hediondos os seguintes crimes, 

todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou 

tentados: I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que 

cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV e V); II - latrocínio (art. 157, 

§ 3o, in fine); III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o); IV - extorsão mediante sequestro e na 

forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); V - estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, 

caput e parágrafo único); VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e 

parágrafo único); VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o). Parágrafo único. Considera-se também 

hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado 

ou consumado”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm
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ordenamento jurídico brasileiro o Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, acordo de mútua 

assistência, em matéria penal, firmado com os Estados Unidos da América, mecanismo 

específico de cooperação jurídica internacional de inegável relevância à persecução deste 

ensaio. 

Registre-se, por oportuno, que o referido Decreto, além de representar o desejo 

relativo à criação de leis mais severas, materializa uma tendência mundial, no que diz respeito 

à criação de mecanismos que possibilitem o combate efetivo à criminalidade. 

 A par da análise realizada, verificaram-se os reflexos da cooperação jurídica 

internacional na jurisdição brasileira, materializados, como já se viu, pela celebração de 

diversos tratados internacionais em matéria penal, dentre eles o MLAT já mencionado.  

 Com isso, demonstrou-se, novamente, a inserção de fragmentos da Teoria do Direito 

Penal do inimigo no ordenamento jurídico brasileiro, incluídos e disseminados, dentre outros 

motivos, em razão da possibilidade de má-utilização do referido MLAT, posicionamento já 

sedimentado a partir da análise da trajetória dos Direitos Humanos na atualidade, 

especialmente acerca de sua relativização ou, até mesmo, supressão, face à nova realidade 

vivenciada. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 A partir do referido ensaio, denota-se a pretensão de se realizar, utilizando-se, para 

tanto, de uma estrutura evolutiva, estudo acerca do Direito Penal do inimigo na atualidade, 

especialmente sob o âmbito da assistência, em matéria penal, pactuada entre a República 

Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, por meio da celebração do Mutual 

Legal Assistance Treaty – MLAT, observando-se, ainda, os seus reflexos no arcabouço jurídico 

brasileiro. 

 Nesse sentido, por meio da definição da Teoria do Direito Penal do inimigo e da 

exposição de suas principais características, dentre elas a antecipação da punição do inimigo e 

a desproporcionalidade de penas, demonstrou-se fragmentos da respectiva teoria no MLAT já 

citado, assim compreendido como modalidade específica de cooperação jurídica 

internacional. 

 Apesar de restar reconhecido que a mesma possibilita o alcance de inúmeros 

benefícios, como já demosntrado, impõe-se a necessiadade de amaduecimento do respectivo 

intrumento, tendo em vista que, embora possibilite a interdependência entre os Estados, e, 

sobretudo, a verticalização de soberanias, ainda que se verifique a hierarquia de normas e a 

existência de autoridade governante, a mesma poderá ser má-utilizada e ensejar, via de 

consequência, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da assistência, a depender do pedido. 

 Ressalte-se, por oportuno, que, apesar da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 05 de outubro de 1988, disciplinar diversos direitos fundamentais, sendo 

reconhecidos como inerentes à condição humana,  a nova realidade imposta, fundada na 

mudança de paradigmas, oportunizou a cooperação e, por sua vez, ensejou a celebração do 

respectivo Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT, o que, a depender do caso, poderá 

possibilitar a prestação de assitência contrária, não só aos preceitos humanistas, mas, 

sobretudo, em desconformidade com a própria legislação brasileira, o que nos leva a conceber 

a ideias de inconstitucionalidade e ilegalidade do pedido de assistência fundado nesses 

termos, em que a segurança foi eleita como principal bem jurídico a ser protegido, em 

detrimento à vida, à liberdade e à própria dignidade da pessoa humana. 

 Por meio do respectivo MLAT possibilitou-se a prestação de assistência entre a 

República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América e se verificou que a 

cooperação jurídica internacional, a depender da assistência requerida, poderá deixar de servir 
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como meio de auxilio aos particulares, para ser utilizada, tão somente, para defender os 

interesses dos entes públicos. 

 Ademais, em se tratando das liberdades, garantias e direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados pela Carta Magna brasileira, impõe-se, atualmente, a 

relativização e, até mesmo,  a supressão, tendo em vista o crescente clima de instabilidade 

social e o desejo, por parte do Estado e, até mesmo, por parte da própria sociedade, de afastar 

a impunidade, mesmo que, para a consecução deste fim, sejam desvirtuados os fundamentos 

do próprio Direito Penal, em especial as finalidades da pena. 

 No âmbito internacional, não se verifica situação diferente desde a ocorrência dos 

atentados realizados  contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, e, 

recentemente, aos ataques simultâneos a Paris, em 13 de novembro de 2015, em que não só  a 

França mas, sobretudo, toda a comunidade internacional têm caminhado em direção a uma 

coalisão única, em prol da eleição de novos “inimigos” e do combate ao terrorismo, em que se 

verifica como tendência a instauração de medidas de exceção que, por sua vez, conferem 

maior poder ao Poder Executivo, uma vez que inúmeras ações deverão ser implementadas, a 

principio, sem autorização judicial. 

 Quanto a Franca, em especial, essa busca resolução do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas contra os Jihadistas, bem como o auxílio não somente dos 

demais países que  fazem parte da União Europeia, tendo em vista a previsibilidade contida 

no referido tratado acerca da solidariedade em caso de ataque, mas, sobretudo, da Rússia e 

dos Estados Unidos da América que, ate o presente momento, apesar de já terem realizado 

ataques contra o Estado Islâmico na Síria, têm agido com cautela, especialmente no que diz 

respeito à preservação dos Direitos Humanos dos muçulmanos não radicais, instalados nas 

regiões de conflito. 

 Como consequência imediata dos ataques, a França passou a disseminar um discurso 

que, além de ser contra os refugiados, contempla a alteração de sua Constituição, 

especialmente no que diz respeito aos Direitos Humanos assegurados por meio da referida 

Carta, uma vez que, com vistas a prevenção do crime, tem-se como pretensão a 

implementação de medidas de emergência contra o terrorismo, dentre elas o monitoramento 

de terroristas por meio de tornozeleiras eletrônicas, a conferência de maiores poderes às 

autoridades policiais para perseguir e vigiar suspeitos, endurecimento das penas e, inclusive, a 

retirada da nacionalidade de terroristas que possuam dupla nacionalidade e que, de alguma 

forma, ameacem a segurança e a liberdade dos cidadãos do respectivo país. 
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 Influenciados, sobremaneira, pelos recentes acontecimentos, a comunidade 

internacional verificou a necessidade de combate ao terrorismo em reunião do G20, realizada 

nos dias 15 e 16 de novembro de 2015, na Turquia, sendo ressaltado entre os países membros 

a necessidade do fortalecimento da cooperação jurídica internacional na luta contra a 

respectiva modalidade criminosa, o que, certamente, não influenciará apenas à celebração de 

tratados internacionais, em matéria penal, mas, sobretudo, a efetividade dos pactos já 

firmados, dentre eles, o MLAT, acordo de mútua assistência, em matéria penal, firmado entre o 

a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, no que diz respeito a 

prevenção dos crimes de maior gravidade, especialmente o terrorismo, travando-se uma 

verdadeira guerra  contra os “inimigos” da sociedade. 

 Para a consecução deste fim, sob o âmbito internacional, se faz necessário, dentre 

outras medidas, a conferência de maiores poderes ao Tribunal Penal Internacional, a partir da 

construção de um padrão mínimo de Direitos Humanos comum entre todos os Estados, em 

que o relativismo cultural e religioso deve ser superado em prol do bem maior. 

 Ademais, uma vez superada, também, a existência de legislações fragmentadas, o que 

impõe dificuldade na concretização dos respectivos direitos, a comunidade internacional 

deverá atentar-se para os novos “inimigos” que, ao lado dos terroristas, disseminam a 

instabilidade política, o aumento da criminalidade e o acirramento das desigualdades sociais. 

 Registre-se, por oportuno, que, apesar da comunidade internacional estar unida em 

prol do combate ao terrorismo, imperioso destacar que, ao lado das atividades criminosas de 

maior gravidade, dentre outras, encontra-se a corrupção que, atualmente, por ser amplamente 

difundida, tem atraído interesses da respectiva comunidade, em especial do Tribunal Penal 

Internacional, tendo em vista que a referida Corte tem empreendido esforços no sentido de 

considerar a corrupção como crime degradante, voltando a atenção de todos  para a atual 

realidade vivenciada por diversos países em desenvolvimento, dentre eles, a República 

Federativa do Brasil. 

 Verifica-se, no presente momento, a existência de uma multitude de “inimigos” 

correlacionados a uma realidade peculiar, fundada não apenas na violação dos direitos do 

“inimigo”, mas, sobretudo, na violação dos direitos pelos próprios “inimigos”, na medida em 

que os “cidadãos”, ao final, recebem a maior reprimenda, sendo, portanto, os maiores 

prejudicados. 
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 Com vistas a evitar essa consciência, os governantes punem os indivíduos que 

contrariam a ordem vigente, utilizando-se, para tanto, de atitudes fundadas no excesso de 

poder, em que se verifica a violação de Direitos Humanos constitucionalmente consagrados. 

 Em se tratando do âmbito interno, verifica-se,  a partir de tais práticas, o interesse dos 

governantes em voltar a atenção da sociedade para os fenômenos terroristas praticados a nível 

internacional e, paulatinamente, buscar a implementação de legislações que rotulam as 

manifestações sociais como práticas terroristas, impondo às mesmas severas penas, com o fito 

de calar a sociedade e camuflar a instabilidade. 

 Com isso, novamente, evidencia-se a inversão de valores, em que o “cidadão” que 

respeita a legalidade e tem a sua atuação pautada em condutas pacíficas, passa a nutrir receio 

de ir às ruas, lutar por um país melhor e travar um combate efetivo à criminalidade.  

 Deve ser ressaltado que, para a consecução desse fim, será necessário trilhar um novo 

caminho, fundado na  busca pela estabilidade, na repressão do crime e, especialmente, na 

ponderação de direitos, medidas que, dentre outras, possibilitarão que a totalidade de 

indivíduos volte a ser vista como verdadeiros “cidadãos” e não como “inimigos”, gozando, 

assim, de todos os direitos a eles assegurados.   

 Uma vez realizada a referida reorganização interna,  a República Federativa do Brasil 

voltará a reunir condições para a assunção de responsabilidades internacionais que primem 

pelo combate efetivo às atividades criminosas gravosas, dentre elas o terrorismo, e à 

consecução irrestrita dos Direitos Humanos, somente podendo ofertar, a partir de então, a sua 

parcela de contribuição à comunidade internacional, rumo à estabilidade, à segurança e à paz 

tão almejadas.   
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